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A Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület 

Módosított Alapszabálya 

Elhatározva a Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület létrehozását (Ptk. 3:5. §) a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a civil szervezet 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt  alapszabályát. A módosítások vastagon szedve, dőlt 

betűvel és aláhúzással lettek kiemelve.  

I. Általános rendelkezések 

1. Az egyesület neve: Magyar Film és Médiatörténeti Egyesület (továbbiakban: egyesület) (Ptk. 3:5. 

§ a) pont) 

2. Rövidített neve: MAGYAR FILM Egyesület  

3. Az egyesület székhelye: 8315,Gyenesdiás, Pici utca 8. (Ptk. 3:5. § b) pont, 3:7. §) 

4. Az egyesület működési területe: Magyarország 

5. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

6. Az egyesület határozatlan időre jön létre. 

7. Az egyesület honlapja: www.hungarianfilm.hu 

II. Az egyesület célja 

8. Az Egyesület célja: (Ptk. 3:5. § c) pont) 

Összefogni a magyar film és médiatörténettel foglalkozó szakembereket és gyűjtőket az ország 

minden részéről. Felkutatni, begyűjteni, rendszerezni és kiállítani a film és médiatörténet 

dokumentumait, eszközeit. Az analóg hang, kép és egyéb dokumentumokat digitális formában 

archiválni. Az archivált digitális anyagokat online formában elérhetővé tenni az interneten. 

III. Az egyesület vagyona, gazdálkodása 

9. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat minden hónap 15. 

napjáig az Egyesület pénztárába átvételi elismervény ellenében kell befizetni. A havi vagy az egy 

évre eső tagdíj az egyesület számlájára történő utalással is befizethető. A tagdíj az alakulás évében 

havi 500 Ft, ezt követően a Közgyűlés által minden év január 31. napjáig meghatározott összeg. A 

tagdíjat az alakulás napjára visszamenőlegesen, a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre 

emelkedésétől számított 30 napon belül kell megfizetni. Az újonnan belépő tagok a tagfelvétel 

hónapjára, a felvételtől számított 30 napon belül kötelesek a tagdíjat megfizetni, ezt követően 

minden hónap 15. napjáig. (Ptk. 3:5. § e) pont) 

10. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, 

és a tagok részére nyereséget nem juttathat. (Ptk. 3:36. § (4) bek.) 

11. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával 

felel. Az egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek. 

12. Az adományok felhasználása kizárólag az adományozó szándéka szerint történhet. Ilyen nyilatkozat 

hiányában az elnökség dönt a felhasználásról. 

13. Az egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, céljai elérését elősegítendő 

és alap tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 



Oldal: 2 / 10 
 

IV. A tagság 

14.  Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy vagy jogi személy, aki az egyesület 

célkitűzésével egyetért és a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván 

venni, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 

15.  Az egyesület jogi személy tagjai a jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik révén 

gyakorolják, illetve teljesítik. 

16. Az Egyesület Elnöksége köteles az Egyesület tagjairól naprakész nyilvántartást vezetni, melyet az 

egyesület székhelyén kell megőrizni. 

17. Különleges jogállású tagok:  

Az egyesület különleges jogállású tagja lehet tiszteletbeli tag és pártoló tag. Pártoló tag olyan 

természetes személy vagy jogi személy lehet, aki az egyesület tevékenységében csak vagyoni 

hozzájárulással vesz részt.  

A pártoló tag anyagi támogatását az Egyesület felé külön megállapodás alapján teljesíti, melyet az 

egyesület elnöke és a belépő pártoló tag a belépéskor írásban kötnek. A pártoló tagság megszűnik a 

természetes személy pártoló tag halálával, illetve a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli 

megszűnésével, valamint a pártoló tagi cím Elnökség általi megvonásával. 

A tiszteletbeli tag az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A pártoló és a tiszteletbeli tag az 

egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem 

választható. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes vagy jogi személy aki az 

Egyesület eredményeinek elérésében, céljainak megvalósításában és elősegítésében, kapcsolatai 

fejlesztésében érdemeket szerez, és akit ezért az Egyesület közgyűlése felkér. 

A jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag” kifejezés 

szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra és a tiszteletbeli tagokra 

vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag” vagy „tiszteletbeli 

tag” kifejezést. 

A különleges jogállású tagságot a Közgyűlés jogosult megvonni abban az esetben, ha a különleges 

jogállású tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze 

nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

V. A tagsági jogviszony keletkezése 

18.  Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. 

 Az egyesület megalakulását követően a tagságba felvételt kérőnek kérelemben nyilatkozatot kell 

tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és azt, valamint az egyesület 

céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 A belépési nyilatkozatot az Egyesületnek címezve az Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a 

kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 

tagfelvételről. Határozatát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a 

tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 

nincs. 

 Mind a rendes, mind a pártoló tagok felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik, a tiszteletbeli tagok 

felvétele a közgyűlés hatáskörébe tartozik. (Civil tv. 4. § (5) bekezdés)  
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VI. A tagsági jogviszony megszűnése 

19.  Az egyesületi tagság megszűnik: 

 A természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli 

megszűnésével 

 A tag kilépésének írásbeli bejelentésével 

 A tag kizárásával 

 Az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

20.  A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökhöz történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

21.  A Közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen Alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő, ezekkel össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 

Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha legalább hat hónapos mulasztás 

elteltét követően az Elnökség írásban - póthatáridő kitűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

22.  A eljárást bármely tag vagy testületi szerv kezdeményezésére a Közgyűlés folytatja le. A kizárási 

eljárásban a tagot a Közgyűlés ülésére azzal a figyelmeztetéssel kell meghívni, hogy a szabályszerű 

meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem 

akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag 

képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indoklással kell ellátni; az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A Közgyűlés a kizárásról 

szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 60 napon belül meghozza és 8 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. A Közgyűlés határozatával szemben 

fellebbezésnek nincs helye, azt a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint bíróság előtt 

támadhatja meg a tag. 

 

VII. A tagok jogai (Ptk. 3:71. § (1) bek. a) pont, Civil tv. 4. § (5) bekezdés) 

 

23. Az Egyesület tagja jogosult: 

 az Egyesület rendezvényein részt venni, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását 

 az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

 a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján jogosult a 

Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, véleményét kifejteni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

 az Egyesület irataiba betekinteni 

 arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn 

 a tag a Közgyűlésen a szavazati jogát csak személyesen gyakorolhatja.  

 A pártoló és a tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és 

vezető tisztségviselővé nem választható, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

 

24.  Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja egyenlő 

jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
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VIII. A tagok kötelezettségei 

 

25.  Az Egyesület tagjának kötelezettségei: 
 Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

 

 Köteles az Egyesület Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben 

tartani 

 Köteles a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 

 Köteles a Közgyűlésen megjelenni, akadályoztatása esetén ezt előre bejelenteni. 

 Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez bejelenteni. 

 A pártoló tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel 

összhangban tevékenykedni. 

IX. Az egyesület szervei és hatáskörük  

26. Az Egyesület szervei: 

 Közgyűlés 

 Elnökség 

A Közgyűlés (Ptk. 3:71. § (1) bek. (b) pont) 

27.  A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

28.  A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 az alapszabály módosítása 

 a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása 

 az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 

 az éves költségvetés megállapítása 

 a tag kizárása 

 az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó tevékenységek meghatározása 

 az egyesület gazdálkodási elveinek meghatározása 

 a tagdíj megállapítása 

 az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása 

 az elnök beszámolójának megtárgyalása, elfogadása 

 vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll 

 olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

 a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

 a végelszámoló kijelölése 

 döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály a hatáskörébe utal. 

 A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal minden év május 31. napjáig megtartja rendes 

ülését. A Közgyűlést az elnökség legalább 8  nappal az ülés időpontja előtt kiküldött 

meghívóval, az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 

módon történő kézbesítésnek minősül: pl. személyes kézbesítésnél átvételi ív aláírásával, ajánlott 

vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő 

kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. 
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A közgyűlési meghívó tartalmazza:  az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

(Ptk. 3:17. § (1) bek.) 

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 

megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 

megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes lesz. A megismételt közgyűlést 8 napon belüli időpontra kell összehívni. 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén nyilvánosságra kell hozni. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 2  napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 

A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat.  

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt vagy azt elutasítja, úgy a 

közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

29. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni,  ha  

  az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

  az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni 

  az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

Az elnökség köteles összehívni továbbá a Közgyűlést akkor is, ha a tagok egyharmada a cél 

megjelölésével ezt kéri vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. 

 

30. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét ( 50% + 1 

fő) képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell. (Ptk. 3:71.§ (1) bekezdés d.) pont) 

  A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. A 

Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

megválasztja a levezető elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt, 

valamint szükség esetén a kétfős szavazatszámláló bizottságot. 

 A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, 

személyét). 

  A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. 

 

       A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:    

 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít 

 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

 akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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31. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A közgyűlés szótöbbséggel titkos szavazás tartását 

rendelheti el.  

 Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 

 Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

 A jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges a szervezeti és működési szabályzat 

megállapításához, módosításához, az éves gazdálkodási terv és költségvetés megállapításához 

valamint az éves beszámoló elfogadásához.  

 A közgyűlés az alapító ülés kivételével személyi döntések tekintetében határozatait titkos 

szavazással hozza. 

 A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal 

vagy tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, postai úton, igazolható 

módon is közli. A határozatot az egyesület honlapján közzé kell tenni. 

 Személyi kérdésekben a közgyűlés jelölőbizottság felállítását igényelheti. 

 

XI. Elnökség 
 

32. Az elnökség tagjai az egyesület elnöke,  alelnöke és egy elnökségi tagok. Az elnökség az 

egyesület ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy 

Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 

33. Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 

  A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani 

 Az Elnökség az egyesület elnökét és alelnökét maga választja tagjai közül. 

  Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

 A tisztségviselők tevékenységüket munkaviszonyban munkaszerződésük keretei között, de 

munkaviszonyon kívül is elláthatják. Utóbbi esetben a közgyűlés számukra tiszteletdíjat állapíthat 

meg, és munkájuk ellátásával összefüggésben felmerült indokolt költségeik megtérítését kérhetik. 

 

34. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályok (Ptk.3:22. 

§(1)-(6) pont és Btk. 61.§ (2) bek.i) pont). 

  (1)Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

 (2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 

személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

 (3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 (4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem 

mentesül. 

 (5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

 (6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll.( Btk. 61.§ (2) bek. i) 

pont). 
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 35. Vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

  a megbízás időtartamának lejártával, 

  lemondással, 

 visszahívással, 

ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban 

bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az elnök 

köteles 30 napon belüli időpontra összehívni a Közgyűlést és a témát napirendre tőzni. 

Kezdeményezni lehet a vezető tisztségviselő visszahívását, ha  

a) magatartása az Egyesület Alapszabályával ellentétes, 

b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, 

c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta el. 

  a vezető tisztségviselő halálával, 

  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával, 

 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az elnökhöz vagy alelnökhöz 

intézett nyilatkozattal bármikor indoklás nélkül lemondhat. A lemondás az új vezető tisztségviselő 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá.   

 

 36. Az egyesület vezető tisztségviselői: 

   

Az egyesület elnöke: 

NÉV:  Szávics Gyula 

születési helye, ideje: Somogyszentpál, 1964.12.09. 

anyja neve: Mikics Anna 

lakóhelye: 8315 Gyenesdiás, Pici Utca 8. 

    

alelnöke: 

NÉV:  Edvi Balázs 

születési helye, ideje: Keszthely, 1985.01.22. 

anyja neve: Molnár Judit Katalin. 

lakóhelye: 8360 Keszthely, Vaszary Kolos u. 29. 

 

elnökség tagja: 

NÉV:  Nemes Ferenc Tibor 

születési helye, ideje: Keszthely, 1969.02.26. 

anyja neve: Bácsics Katalin Rózsa  

lakóhelye: 8360 Keszthely, Arany J.u.3. 

 

elnökség tagja: 

NÉV: Vincze László  

születési helye, ideje: Nagykanizsa, 1965.11.03. 

anyja neve: Kocsis Mária 

lakóhelye: 8315 Gyenesdiás, Erdőalja köz 2/a. 

 

elnökség tagja: 

NÉV: Dr. Deák Tamás 

születési helye, ideje: Pápa, 1967. 08. 17. 

anyja neve: Gyenese Ágnes 

lakóhelye: 8360 Keszthely, Pipáskert u. 1. 
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37. Az egyesület képviselete 

 Az Egyesület törvényes képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az elnök írásbeli 

meghatalmazásával az alelnök illetve az elnökség tagjai jogosultak. 

  Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, akadályoztatása esetén az elnök 

írásbeli meghatalmazásával az alelnök illetve az elnökségi tagok jogosultak gyakorolni.  

 

Az Egyesület elnöke 

 az Egyesület nevében és képviseletében harmadik személlyel szerződést köt, 

 összehívja és levezeti a Közgyűlést és az elnökségi üléseket, 

 a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja 

 ellenőrzi a kiadások számláit  

 pénzügyek intézéséhez megbízólevelet ad ki  

 intézkedéseit a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe véve, a közgyűlés határozatainak 

megfelelően teszi meg 

 ellenőrzi minden befolyt bevétel kezelését és felhasználását  

 ellenőrzi az egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentumokat 

 naprakészen vezeti a közgyűlés és az elnökség döntéseinek nyilvántartását 

 a közgyűlési határozat bejegyzésének tényét a jegyzőkönyv egyik hitelesítője hitelesíti 

 

Az Egyesület alelnöke 

 az elnök írásbeli meghatalmazásával teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt. 

 az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén a teljes hatáskörű helyettesítéshez a 

közgyűlés hozzájárulása szükséges 

 

Az elnökség tagjai az elnök írásbeli meghatalmazásával 

 kezeli az egyesület pénzállományát 

 kezeli és nyilvántartja a számlákat 

 vezeti a pénztárkönyvet 

 bárminemű visszaélés gyanúja esetén az elnököt haladéktalanul értesíti 

 ellenőrzi a számlák hitelességét 

 

38. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

 az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörbe tartozó ügyekben a döntések meghozatala, 

 a beszámolók előkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése, 

 az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése, 

 az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, 

 részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre, 

 a tagság nyilvántartása, 

 az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, 

 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése, 

 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, 

 a tag felvételéről való döntés 

 döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 Az elnökség döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen köteles beszámolni. 

 Az elnökség jogosult az egyesület nevében jogok szerzésére és kötelezettségek vállalására azzal, 

hogy köteles erről a közgyűlés ill. a tagok felé beszámolni és őket tájékoztatni. 

 Az elnökség szervezi, irányítja az egyesület munkáját, arról a közgyűlést rendszeresen tájékoztatja, 

és jelentősebb kérdésekben a közgyűléstől állásfoglalást kér. Az elnökség egyes feladatok ellátására 

állandó vagy ideiglenes jellegű munkabizottságokat hozhat létre. 
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39. Az elnökségi ülés: 

 Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. 

 Az elnök az elnökségi ülést legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval hívja 

össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 

személyes kézbesítésnél az átvételi ív aláírásával, ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 

továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön. 

 Bármely, az elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön 

is meg kell hívni. 

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 Az elnökség ügyrendjét maga határozza meg, határozatát- az alapszabály vagy törvény eltérő 

rendelkezése hiányában- egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség mindhárom 

tag jelenléte esetén határozatképes. Szavazat egyenlőség esetén megismételt szavazást kell tartani. 

 A határozat meghozatalában nem vehet részt, 

• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít 

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 

• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal, tagokkal a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az 

egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. A határozatokat az ülésről vezetett 

jegyzőkönyvben illetve a határozatokról vezetett nyilvántartásban is rögzíteni kell. A jegyzőkönyvet 

az elnökség minden tagja aláírja. 

 

40. Az egyesület működését segítő tisztviselők 

a) Az elnökség jogosult akár az egyesület tagjai közül valakit, akár kívülálló személyt pénztárosi 

teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg. 

b) Az Egyesület munkája során szakértőket bízhat meg, akiknek tiszteletdíjat fizethet. 

 

41. Egyéb rendelkezések 

Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat bárki igénybe veheti. Bármely személy bekapcsolódhat 

minden, az egyesület céljai között szereplő tevékenység szervezésébe, illetőleg maga is részt vehet 

az egyesület által végzett tevékenységben. Az ilyen feladatokban való részvételre vonatkozó 

lehetőséget az egyesület folyamatosan, a helyben szokásos módon, hirdetményben és a 

www.hungarianfilm.hu honlapon teszi közzé. 
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XII. Záró rendelkezések 

 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény ( Ectv.) rendelkezései az 

irányadóak. 

Az egyesület módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a 2016. július 4. napján 

tartott közgyűlés egyhangú határozattal jóváhagyta. 

 

ZÁRADÉK: 

 

Alulírottak az egyesület tagjai igazoljuk, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel a 2016. július 4. napján tartott közgyűlésen elfogadott létesítő okirat módosítások  alapján 

hatályos tartalmának.  

 

 

Kelt: Gyenesdiás, 2016.07.0 4. 

 

 

Név: Aláírás: 

Szávics Gyula 

   
Edvi Balázs Gyula  

    

Nemes Ferenc 

 
      

Dr. Polgár J. Péter 

 
    

Dr. Deák Tamás  

    

Vincze László 

  

László Péter 

  

Iski Zsolt 

          
Énekes Gábor József    

  
Somogyi Ákos 

 
  

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:    Előttünk, mint tanúk előtt: 

Név: Vince László     Név: Porkoláb György 

Lakcím: 8315 Gyenesdiás, Erdőalja köz 2/a.  Lakcím:8315 Gyenesdiás, Tanácsház utca 29. 

Aláírás:    Aláírás:  

   


