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ALAPSZABÁLY

1.

Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület neve:
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

2.

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
Az Egyesület rövidített neve:
MTE
Az Egyesület angol nyelvű elnevezése:
Association of Hungarian Content Providers
Az Egyesület székhelye: 1037 Budapest, Montevideo utca 9.
Az Egyesület jellege:
Országos szerveződésű, szakmai érdekképviseletként, egyesületi formában
működő társadalmi szervezet.
Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület jogi személy.
Az Egyesület időtartama:
Az Egyesület határozatlan időre alakul.
Az Egyesület céljai

2.1. Az Egyesület célja
Az Egyesület célja a magyar internetes tartalmak fejlődésének támogatása,
a tartalomszolgáltatások szakmai-etikai normáinak érvényesítése, a
tartalmakra
vonatkozó
önszabályozó
rendszer
működtetése,
a
tartalomszolgáltatói piac érdekképviseletének hatékony megvalósítása.
Az Egyesület tagjai részére kötelező magatartási szabályokat („Etikai Kódex”)
állapít meg, és önszabályozó testületként ellenőrzi azok megvalósulását.
Mindazon tagok vonatkozásában, akik kifejezetten nem vonták ki magukat
vagy egyes médiatartalom szolgáltatásukat a társszabályozás alól az
Egyesület Magatartási Kódexében foglaltak alapján, az Egyesület – a
hatósággal kötött közigazgatási szerződés keretében szerzett felhatalmazás
szerint – társszabályozási tevékenységet folytat.
Az Egyesület folyamatos párbeszédet folytat az internetes tartalmak
felhasználóival és az internetes tartalompiac működésének minden
érintettjével. Az Egyesület figyelemmel kíséri a tartalomszolgáltatokat érintő
jogszabályok előkészítését és megvalósulását, folyamatosan képviseli a
szakmai-etikai normákat a jogalkotó és jogalkalmazó testületek és
szervezetekkel fenntartott kapcsolata segítségével.
Az Egyesület feladata tagjai és az iparág egésze részére a jogi, gazdasági
környezet, illetve a szabályozás kialakításában és működésében az
érdekvédelmi feladatok ellátása, a szakmai-etikai normáknak megfelelő,
jogszerű szolgáltatói magatartás fenntartása, a tartalomszolgáltatók, a
felhasználók, a jogalkotók és jogalkalmazók közötti párbeszéd biztosítása.
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2.2. A Egyesület céljai részletesen:

(i)

az Egyesület tagjai körében önszabályozó tevékenység ellátása, a
tagok közötti esetleges érdekkonfliktusok kezelése;
(ii)
az Egyesület tagjai, illetve az internetes tartalomszolgáltatói iparág
más piaci szereplői közötti érdekek egyeztetése, egységes
megjelenítése és képviselete;
(iii)
az Egyesület tagjai és a jogalkotó közötti kapcsolattartás, és az
együttműködés elősegítése, az iparágat érintő jogszabályelőkészítésben, jogalkotási folyamatban, a szakértői elemzésen
alapuló Egyesületi álláspont érvényre juttatása;
(iv)
az Egyesület tagjai által végzett szakmai ill. szolgáltatási
tevékenységek színvonalának folyamatos emelése, fejlődésének
támogatása, a normakövető működés elősegítése;
(v)
a gyermek- és kiskorúak védelme a tartalomszolgáltatási
tevékenység
során,
a
biztonságos
internetezés
feltételei
megvalósulásának támogatása;
(vi)
az Egyesület és más, különböző érdekvédelmi, valamint szakmai
szervezetek közötti együttműködés megszervezése és a kapcsolatok
ápolása;
(vii)
érdekképviseleti és érdekvédelmi feladatok ellátása az iparág részére
a jogi, gazdasági környezet kialakítása és működése során;
(viii)
kapcsolattartás más érdekvédelmi képviseletekkel;
(ix)
kapcsolattartás a fogyasztói érdekvédelmi szervezetekkel;
(x)
kapcsolattartás a piaci verseny felügyeletét ellátó szervezetekkel;
(xi)
kapcsolattartás a szakmai, tudományos szervezetekkel;
(xii)
az internetes tartalomszolgáltatói tevékenységet érintő jogszabályok
végrehajtásának figyelemmel kísérése;
(xiii)
az internetes tartalomszolgáltatói szakma hírnevének védelme;
(xiv)
az internetes tartalomszolgáltatói nemzetközi szervezetekkel szakmai
kapcsolattartás;
(xv)
részvétel és az ágazat képviselete belföldi szakmai fórumokon,
kiállításokon;
(xvi)
tagjai felkérésére konzultáció biztosítása, általános tanácsadás a tag
bírósági, államigazgatási, versenyhivatali, fogyasztóvédelmi, stb.
egyedi eljárásában;
(xvii) kapcsolattartás
vagy
együttműködés
külföldi
szakmai
érdekképviseletet ellátó szervezetekkel, illetőleg a szakmában
érdekelt más szervezetekkel, részvétel és az ágazat képviselete
külföldi szakmai fórumokon, kiállításokon;
(xviii) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 90. §.-a alapján tagjai
érdekeinek képviselete a közös jogkezelést végző szervezetek
díjszabásainak véleményezése valamint egyéb a közös jogkezelést
végző szervezetekkel való egyeztetések során;
(xix)
a hatósággal kötött közigazgatási szerződés alapján társszabályozási
feladatok ellátása.
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3.

Tagsági jogviszony létrejötte, a tagság fajtái

3.1. Tagság
Az Egyesületnek – az önkéntesség elve alapján – tagja lehet az a
magyarországi tartalomszolgáltató, aki/amely a jelen Alapszabálynak
megfelelően kéri tagként való felvételét az Egyesületbe, az Etikai Kódex
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el és erről nyilatkozik,
továbbá eleget tesz a tagdíjfizetési kötelezettségének. Az Etikai Kódex
szabályainak nyilvánvaló megsértése esetén az Elnökség a kérelmező
felvételével szemben vétójoggal rendelkezik.
Magyarországi tartalomszolgáltatónak minősül jelen Alapszabály alkalmazása
során minden olyan jogi vagy természetes személy, illetve ezek bármilyen
csoportja, amely/aki az internet-felhasználók összessége, vagy egy csoportja
által elérhető módon, bármilyen (textuális, numerikus, képi, hangos,
multimediális) információt tesz közzé időben korlátozott vagy korlátlan
módon úgy, hogy a tartalomhoz hozzáférők által e jogi vagy természetes
személy egyértelműen, a tartalomhoz való hozzáférés során azonosítható. Az
internetes tartalomszolgáltatás fogalmába beleértjük a különböző
hálózatokon elérhető WWW, mobil, szélessávú, e-mailes információkat, mely
technológiák ugyanakkor nem kizárólagosan alkotják a fogalom tartalmát.
Magyarországi
tartalomszolgáltatásnak
tekintendő
minden
olyan
tevékenység, szolgáltatás, melyet magyarországi tartalomszolgáltató fejt ki,
függetlenül annak céljától (üzleti vagy non-profit), illetőleg jellegétől
(rendszeres és folyamatos vagy egyedi, illetve időszaki).
A természetes személy tagok személyesen, a nem természetes személy
tagok jognyilatkozat tételére felhatalmazott törvényes vagy szervezeti
képviselőik útján vesznek részt az Egyesület munkájában.
3.2. Tagság fajtái:
a)
rendes (teljes jogú) tag
b) ideiglenes tag
c)
pártoló tag
3.2.1. Rendes tag
Az Egyesület rendes tagja, akinek tagként való felvételét az Egyesület
közgyűlése határozatában elfogadta.
3.2.2. Ideiglenes tag
Amennyiben a rendes tagfelvétel céljából felvételre jelentkező szervezetet az
Elnökség a közgyűlésnek felvételre javasolta, de a közgyűlés a tag
felvételéről még nem döntött, a tag ideiglenes tagsági jogviszonyba kerül.
Az ideiglenes tagság a legközelebbi közgyűlésig tartó időtartama alatt az
ideiglenes tagot megilletik mindazon jogok és kötelezettségek, amelyek a
tényleges tagokat, a közgyűlésen való szavazati jog kivételével.
Az ideiglenes tag is tartozik megfizetni az időarányos tagdíjat, a jelen
Alapszabály 4. pontjában foglaltakkal összhangban.
A közgyűlésnek az ideiglenes tag rendes tagként történő felvétele ügyében
hozott határozata alapján a felvett tag a tagnyilvántartásban ideiglenes
tagból rendes tagok közé kerül átvezetésre, az elutasított tag pedig törlésre
kerül.
3.2.3. Pártoló tag
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden, olyan magyarországi
tartalomszolgáltató, amely rendes tagként való felvételét nem kéri, azonban
a Kódex rendelkezéseit magára nézve kötelező érvényűnek fogadja el.
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A pártoló tag az Egyesület közgyűlésén szavazati joggal nem rendelkezik,
tagdíj fizetésére az alábbi 4.6. pontban foglaltak szerint kötelezett.
A pártoló tag felvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.
3.3. Tagsági viszony keletkezése
3.3.1. A tagsági viszony létesítését kérő személy vagy szervezet az Egyesület
Elnökéhez köteles belépési kérelmet eljuttatni. Az Elnökség a felvételét
kérelmező tekintetében köteles azt előzetesen megvizsgálni, hogy a
kérelmező megfelel-e a Kódex rendelkezéseinek, azaz alkalmas-e a tagságra
(ún. előminősítési eljárás).
A rendes (teljes jogú) tagsági viszony feltétele továbbá, hogy az Egyesület
közgyűlése a tagjelölt személy vagy szervezet rendes tagként való felvételét
a jelen lévő rendes tagok ¾-es egyetértő határozatával jóváhagyja.
3.3.2. Mindaddig, amíg a tagjelölt személy vagy szervezet rendes tagként való
feltételéről a soron következő közgyűlés nem határoz, a felvételét kérő
tagjelölt az Egyesület ideiglenes tagjának minősül.
A Közgyűlés elé az Elnökség a 3.3.1. pontban foglaltaknak megfelelően
terjeszti a rendes tagsági tagfelvétel iránti kérelmet. Ez utóbbi
követelménytől indokolt esetében a Közgyűlés határozatával eltérhet.

3.3.3. A pártoló tagok felvétele – a pártoló tagkénti felvétel kérelmezése alapján
– az Elnökség hatáskörébe tartozik.

A pártoló tagsági viszony keletkezésére a fenti 3.3.1 pontban rögzítettek
megfelelően irányadóak azzal, hogy a pártoló tagsági viszony keletkezéséről,
az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.
3.4. A tagok jogai
3.4.1. Valamennyi tag joga:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

3.4.2. A

az Egyesület tevékenységében, szakmai munkájában való aktív
részvétel az Alapszabály szerinti módon;
az Egyesület rendezvényein való részvétel;
rendszeres
tájékoztatásra,
javaslatés
indítványtételre
való
jogosultság;
az
Egyesület
tisztségviselőinek
megválasztására
vonatkozó
javaslattétel, jelölés az Alapszabály rendelkezései szerint;
felvilágosítás kérési jog az Egyesület bármely vezető tisztségviselőjétől,
szervétől;
általános szakmai, jogi és gazdasági érdekképviselet és - a tagi
kategória szerint biztosított mértékben - az Egyesületi szolgáltatások
igénylése az Egyesülettől, illetve az Egyesület által nyújtott
szolgáltatások igénybevétele.
rendes tagok joga:

a)
b)

a fenti 3.4.1. pont szerinti jogok gyakorlása;
a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi jog gyakorlása;
c)
a Közgyűlésen szavazati jog gyakorlása, melynél minden tagot egy
szavazat illet meg;
d) tisztségviselés, választhatóság az Egyesület bármely szervében.
3.4.3. Ideiglenes tagok joga:
a)

a fenti 3.4.1. pont szerinti jogok gyakorlása;
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b)

a Közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi jog gyakorlása szavazati
jog nélkül.
3.4.4. Pártoló tagok joga:
a)

a fenti 3.4.1. pont szerinti jogok gyakorlása;

b)

a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi jog gyakorlása, az Egyesület
belső életével foglalkozó és a stratégiai kérdéseket megtárgyaló
tanácskozások, közgyűlési napirendi pontok kivételével.

3.5. A tagok kötelezettségei

a)
b)
c)

d)
e)

az Egyesület Alapszabályának, Kódexnek, valamint a közgyűlés és az
Elnökség határozatainak betartása;
a tagdíj megfizetése;
önkéntesen, vagy az Elnökség felkérése alapján vállalt konkrét feladatok
szakszerű elvégzése;
a tagságával vagy vállalt feladatával összefüggésben tudomására jutott
hivatali és üzleti titok megőrzése;
a Bizottság általi ellenőrzés vagy eljárás során közreműködés, szükség
szerint az ellenőrzés (vizsgálat, iratbetekintés) tűrése.

3.6. A tagsági viszony megszűnése, megszüntetése
3.6.1. A tagsági viszony megszűnik:

a)

természetes személy tag halála esetén, nem természetes személy tag
(jogi személyiségű vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság)
jogutód nélküli megszűnése esetén.
b) a jogutód nélküli megszűnésről történő hitelt érdemlő tudomásszerzés
esetén az Elnökség köteles gondoskodni a jogutód nélkül megszűnt tag
tagnyilvántartásból való törléséről, a jogutód nélküli megszűnés
időpontjától kezdődő hatállyal.
3.6.2. A tagsági jogviszony megszüntethető:
a)
a tag Egyesületből való kilépésével
b) a tag tagsági viszonyának az Egyesület általi felmondásával
c)
a tag Egyesületből való kizárásával
3.6.3. Kilépés
Bármely tag az Elnökséghez címzett egyoldalú írásbeli nyilatkozattal tagsági
viszonyát megszüntetheti. A kilépés a bejelentés Elnökséghez való
beérkezése hónapját követő hónap utolsó napjával válik hatályossá.
A kilépés tudomásulvétele az Elnökség hatáskörébe tartozik.
3.6.4. Tagsági viszony felmondása
Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési
nyilatkozatában
a)
elfogadja az Egyesület céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismerje el az Egyesület alapszabályát,
c)
vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és
d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését és
az
Egyesület
céljának
megvalósítására
irányuló
folyamatos
közreműködés kötelezettségét.
Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági
jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról
az Elnökség előterjesztésére az Egyesület közgyűlése dönt.
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A tag tagsági viszonya az Egyesület részéről szintén felmondásra kerül, és ez
által megszűnik a tagsági jogviszony, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségét
második írásbeli – igazolhatóan átvett –, a felmondás lehetőségét tartalmazó
és a befizetésre konkrét határidőt megszabó- felszólítás ellenére a határidő
lejártát követő 60 napon belül nem teljesíti. A tagdíj utólagos, a tagsági
jogviszony felmondását követő megfizetése a tagsági viszonyt nem állítja
helyre és a volt tag csak a tagfelvétel általános szabályai szerint válhat ismét
taggá, amennyiben a tagsági feltételeknek megfelel.
A tag tagsági viszony felmondására vonatkozó határozat meghozatala a
közgyűlés hatáskörébe tartozik.
3.6.5. Kizárás, jogkövetkezmények alkalmazása
A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az
Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható
jogkövetkezmények a figyelmeztetés és az Egyesület rendezvényétől illetve
rendezvényeitől történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra. A jogszabályt,
az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény
alkalmazására irányuló eljárást az Elnök javaslatára a közgyűlés rendeli el.
A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi
tagot, tag képviselőjét az Egyesület Elnöke, vagy a közgyűlés által e feladatra
kijelölt más személy (a továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett
meghallgatja. A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá
azokat a személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről
tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és
a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti a
közgyűléshez címzett határozati javaslatát.
A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az Elnök köteles
összehívni a közgyűlést. A közgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által
jogkövetkezmény alkalmazása tárgyában hozott határozati javaslatot. A
vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a
határozati javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati
javaslat elfogadását. Az összehívott közgyűlés a megvitatott illetve
módosított határozati javaslatról az ügy megtárgyalását követően nyomban
határoz. A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos
jogkövetkezményként – fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az
Egyesület valamely rendezvényétől illetve rendezvényeitől legfeljebb egy év
időtartamra eltiltást alkalmazhatja.
A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatban fel
kell tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény
alkalmazásáról rendelkező közgyűlési határozatot meg kell indokolni. A
határozatot a taggal írásban közölni kell. A hátrányos jogkövetkezménnyel
sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszéktől
kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
A tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le. Különösen akkor tekinthető súlyosnak a tag
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magatartása, ha bűncselekmény elkövetésében mondja ki a Bíróság jogerős
határozatában bűnösnek.
A tag kizárására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez kell bejelenteni. A
bejelentett kezdeményezést az Elnök terjeszti a közgyűlés elé. A kizárásra
irányuló eljárás megindítását a közgyűlés határozattal rendeli el, erről az
eljárás alá vont személy igazolható formában értesíti. A kizárás elrendelésére
irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a
jegyzőkönyv
felvételére,
a
határozati
javaslat
előterjesztésére,
megtárgyalására, és a határozathozatalra az előző bekezdésekben foglaltak
az irányadóak.
A kizárásra irányuló eljárásban a tagot minden esetben megilleti a védekezés
joga, módot kell adni a számára, hogy a kizárási kezdeményezésre, írásban
vagy szóban reagálhasson, egyébként az eljárás során véleményt
nyilváníthasson, illetve a kizárási eljárásban hozott minden határozatot,
intézkedést az eljárás alá vont személlyel igazolható módon írásban közölni
kell. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek
nincs helye, a kizárt tag az Egyesület székhelye szerint illetékes
törvényszéktől kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát.
A kizárt tag a kizárásról rendelkező határozat közlésétől számított 1 éven
belül nem kérheti újbóli felvételét az Egyesületbe.
4.

A tagdíj

4.1. A tagdíjfizetés rendjéről és mértékéről a közgyűlés legkésőbb a tagdíj
hatályba lépését megelőző év rendes közgyűlésén dönt. Ettől a rendelkezéstől
a közgyűlés egyedi határozatával eltérhet.
4.2. A tagdíj rendszeres és eseti tagdíjakból tevődik össze.
4.3. A rendszeres tagdíj mértéke tagsági fajtánként egységes és az azonos
tulajdonosi
érdekkörbe
tartozó
tagok
esetében
kedvezményeket
tartalmazhat, kötelező minimális éves tagdíj megállapítása mellett. A
mindenkor érvényes rendszeres tagdíjak összegét a jelen Alapszabály 1.
számú mellékletében foglalt díjtáblázat tartalmazza. Azonos tulajdonosi
érdekkörbe tartoznak azok a tagok, amelyek a társasági adóról és
osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény értelmében kapcsolt
vállalkozásnak minősülnek.
4.4. Az eseti tagdíjak kiszabására és azok összegének meghatározására az
Egyesület kiemelt célfeladatai megvalósítása érdekében, esetileg kerülhet
sor. Az eseti tagdíj megállapítására – az Elnökség előzetes írásbeli
előterjesztése alapján – a Közgyűlés, a jelen lévő tagok egyhangú döntése
esetén határozattal jogosult.
4.5. Az Egyesület rendes tagja a jelen fejezetben meghatározottak szerint köteles
tagdíj fizetésére. Az Egyesület ideiglenes tagja a belépéstől kezdődően
számított időarányos tagdíj megfizetésére kötelezett azzal, hogy amennyiben
a Közgyűlés határozatában nem hagyja jóvá az ideiglenes tag rendes taggá
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válását, úgy az általa befizetett összeget az Egyesület a közgyűlés
határozatától számított 30 napon belül visszafizetni köteles.
4.6. A pártoló tagok tagdíja egyedi megállapodás alapján kerül meghatározásra,
melynek során az Egyesületet az Elnökség képviseli.
4.7. A január 1. napjától hatályosan megállapított éves rendszeres tagdíjat félévi
bontásban előre, az Egyesület által kiállított számla alapján kell megfizetni. A
belépéskor a tagot tagdíjfizetési kötelezettség csak a tagfelvétel hónapját
követő hónap első napjától terheli.
5.

A Egyesület szervezete

5.1 Az Egyesület szervei:
a)
b)
c)

Közgyűlés
Elnökség
Felügyelőbizottság

5.2. Az Egyesület tisztségviselői az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjai,
továbbá akik személyes közreműködésükkel segíti az Egyesület munkáját (pl.
főtitkár, jogtanácsos).
5.3. Közgyűlés
5.3.1. Az Egyesület legfőbb, döntéshozó szerve a tagok Közgyűlése, mely évente
legalább egy alkalommal tart ülést.
5.3.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a)
b)
c)
d)

az Alapszabály megállapítása és módosítása,
az Etikai Kódex elfogadása és módosítása,
a Magatartási Kódex elfogadása és módosítása,
A Médiatanáccsal kötendő közigazgatási szerződés jóváhagyása, az
Elnök felhatalmazása a közigazgatási szerződés aláírására,

e)

az Egyesület tisztségviselőinek, tisztségviselői póttagok megválasztása,
lemondása elfogadása, visszahívása,
az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

az Elnökségen kívüli választott testületek éves munkájáról készült
beszámoló értékelése és elfogadása,
a rendszeres és eseti tagdíj megállapítása,
az éves költségvetés meghatározása és annak végrehajtásáról szóló
éves jelentés elfogadása,
az Egyesület számviteli törvény szerinti éves beszámolójának
elfogadása.
az Egyesület feloszlatása, szétválása vagy más szervezettel való
egyesülés kimondása,
rendes tag felvétele, valamint a rendes, a pártoló tag kizárása,
hazai és külföldi szakmai, vagy egyéb szervezetekbe való belépés vagy
csatlakozás, vagy kilépés,
fegyelmi, etikai ügyekben a másodfokú határozat meghozatala,
az Egyesület szakértői listájának illetőleg a Bizottságok összetételének
jóváhagyása,
mindazon ügyek, melyeket az Alapszabály más helyen, vagy az Etikai
illetőleg a Magatartási Kódex a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
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5.3.3. A Közgyűlés nem nyilvános. A Közgyűlésen minden tag jogosult részt venni.
A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazat van. A Közgyűlésen a tagokon
kívül csak az Elnökség által meghívottak vehetnek részt.
5.3.4. Az évi rendes Közgyűlést minden évben legkésőbb május 31-ig kell
megtartani, a Közgyűlés eltérő döntése hiányában.
5.3.5. Szükség szerint Közgyűlést (rendkívüli Közgyűlés) kell összehívni az
Elnökség határozatára, valamint akkor, ha azt legalább a szavazatokkal
rendelkező tagok egyharmada a cél megjelölésével az Elnökségtől kéri.
5.3.6. A Közgyűlést az Elnökség határozata alapján az Elnök vagy bármely
elnökségi tag hívja össze.
5.3.7. A közgyűlésekre az Egyesület minden tagját legalább 15 nappal korábban
írásban vagy elektronikus levelezés útján – az átvétel igazolására alkalmas
módon- kell meghívni a hely, az időpont és a napirendi javaslat közlésével.
A meghívónak tartalmaznia kell
a)
az Egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
c)
a közgyűlés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A közgyűlést az Egyesület az Elnökség ettől eltérő döntése hiányában az
Egyesület székhelyén tartja.
5.3.8. Az évi rendes Közgyűlésre szóló meghívóhoz mellékelni kell az Elnökség
előző évben végzett munkájáról szóló és a költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló írásbeli összefoglalóját, a számviteli törvény szerinti éves
beszámoló fontosabb adatait és a tárgyévi költségvetés tervezetét.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet
megtartani, ha a közgyűlésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a)
az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c)
az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az ennek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
Egyesület megszüntetéséről dönteni.
5.3.9. Az Elnökség által meghirdetetthez képest új napirendben érdemi határozat
meghozatalára csak akkor kerülhet sor, ha a Közgyűlésen valamennyi
szavazati joggal rendelkező tag megjelent és az új napirendi pont felvétele
ellen senki sem tiltakozott.
5.3.10. A közgyűlési meghívóban meghirdetett napirendi pontokhoz az Elnökség
által közölt előterjesztésekhez kapcsolódóan a tagok javaslatokat és
beadványokat legkésőbb 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt az Egyesület
Elnökségéhez beérkezően indokolással ellátva kell benyújtani.
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5.3.11. A Közgyűlés levezetése az Elnök vagy az Elnökség által kijelölt elnökségi
tag vagy az Elnökség által jelölt bármely személy feladata.
5.3.12. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a
közgyűlés helyét, idejét, az előzetesen meghirdetett napirendet, illetve az
arra később felvett kérdéseket, a határozatképességre vonatkozó
megállapítást, a határozati javaslatokat, az azokra tett észrevételeket a
nyilatkozó személyek megjelölésével, a leadott szavatok és ellenszavazatok
számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát, a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat valamint a Közgyűlésen
elfogadott határozatokat. A Közgyűlésen megnyilvánuló, de egyébként
kisebbségben maradt véleményt, javaslatot, vagy indítványt minden esetben
rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, az azt képviselő tag nevének rögzítése
mellett. A jegyzőkönyv mellékletét képezi minden, az egyes napirendekhez
beterjesztett dokumentum egy példánya.
A Közgyűlésről készített jegyzőkönyvbe bármely tag betekinthet.
5.3.13. A közgyűlési tisztségviselők (jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető, a levezető elnök, és a két szavazatszámláló) megválasztására
bármelyik egyesületi tag a közgyűlésen javaslatot tehet. A jegyzőkönyvhitelesítők és a jegyzőkönyv-vezető, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
megválasztásáról a közgyűlés kezdetén a közgyűlésen szavazati joggal
rendelkező tagok szótöbbségével határoz.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá,
valamint a két jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesíti.
5.3.14. Határozatképesség:
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell
hagyni.

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, a 30 napon belül történő
másodszori összehívás esetén a közgyűlés az eredeti napirendben
szereplőkérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Erre a meghívóban előre fel kell hívni a figyelmet.
5.3.15. Határozathozatal a közgyűlésen
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, a Közgyűlésen jelenlevő
rendes tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve, ha az Alapszabály
másként rendelkezik, vagy ha a Közgyűlés – a jelenlevő tagok egyszerű
szótöbbséggel hozott döntésével - másként dönt.
A Közgyűlésen jelen levő szavazatok
alábbiakban megjelölt ügyekben:
a)
b)
c)
d)

¾-es

többsége

szükséges

az

az Egyesület Alapszabálya, az Etikai és/vagy a Magatartási Kódex
megváltoztatásához,
a rendes tag felvételéhez, bármely (rendes, pártoló) tag kizárásához,
mindazon ügyekben, melyeket az Alapszabály, az Etikai és/vagy a
Magatartási Kódex a Közgyűlés minősített döntéshozatalához rendel,
A Médiatanáccsal kötendő közigazgatási szerződés jóváhagyása, az
Elnök felhatalmazása a közigazgatási szerződés aláírására.
11

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről
(feloszlás kimondása, szétválás vagy másik egyesülettel történő egyesülés,
másik egyesületbe történő beolvadás) szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
5.3.16. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó bármely kérdésben elektronikus
levelezés útján, ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az Elnökség vagy
az Egyesület bármely két tagja együttesen indítványozhatja az elektronikus
levelezés útján történő szavazást, a határozat szövegének és céljának
megjelölése mellett. A határozati javaslatot a tervezet kézhezvételétől
számított nyolc (8) naptári napos határidő kitűzésével valamennyi tagnak
egyidejűleg meg kell küldeni.
A Közgyűlés tartása nélküli határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha
legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnökség részére, amennyi
szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges
lenne Közgyűlés tartása esetén.
A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három (3) napon
belül - ha valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az
utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három (3) napon belül –
az Elnökség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három (3)
napon belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő
utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó
szavazat beérkezésének a napja.
Ha bármely tag a Közgyűlés megtartását kívánja, akkor a Közgyűlést az
Elnökség a lehető leghamarabbi időpontra összehívja.
5.3.17. A Ptk. 3:74.§ (2) bekezdése értelmében „a tag a közgyűlés ülésén
tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével akkor gyakorolhatja, ha az alapszabály az
igénybe vehető elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok
alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy a
tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikáció biztosított legyen.”
Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott közgyűlésen
elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy
azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen hozott
határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, jegyzőkönyvet
kell készíteni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a
megválasztott két hitelesítő tag az aláírásával hitelesít.
A konferencia-közgyűlés összehívásának a szabályaira és a meghívó
tartalmára a jelen Alapszabály szabályai értelemszerűen irányadók
azzal, hogy a konferencia-közgyűlés bázis helyszíne minden esetben
a meghívóban kerül feltüntetésre.
A konferencia-közgyűlésen a telekommunikációs kapcsolat módja:
bármely, kép és hang egyidejű folyamatos rögzítésére alkalmas
online eszköz/platform, különösen Skype, Google meet, MS Teams,
Zoom, stb. (a továbbiakban: elektronikus hírközlő eszköz), ahol a
tagok,
a
képviselők.
a
tisztségviselők,
a
meghívottak
személyazonosságának az ellenőrzése is megtörténik, hiszen ezek a
platformok lehetőséget adnak a folyamatos hang és képi kapcsolat
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fenntartására, valamint a résztvevők közötti kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosítására.
A konferencia-közgyűlésen a tisztségviselők megválasztása, a
határozatképességi feltételek megállapítása, a szavazási feltételek,
a jegyzőkönyvvezetés és a határozatok kihirdetése az általános
közgyűlés szabályai szerint történik azzal a kiegészítéssel, hogy képés hangfelvételt minden esetben készíteni kell, de abból csak a
lényegi, illetve a határozathozatalra kerülő dolgok kerülnek bele a
jegyzőkönyvbe, amit minden alkalommal a levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető és a megválasztott két hitelesítő tag ír alá. A
konferencia-közgyűlés elején a levezető elnök megállapítja az
elektronikus hírközlő eszköz útján jelenlévőket, akiknek a nevét az
írásba foglalt jegyzőkönyvben rögzítik. A konferencia-közgyűlésen a
jelenléti ívet csak a személyesen jelenlévők írják alá, a
telekommunikációs kapcsolat útján részvevő tag neve mellett pedig
ez a tény kerül feltüntetésre.
A jelen Alapszabály nem korlátozza a konferencia-taggyűlésen
tárgyalható kérdések körét.
5.4. Elnökség
5.4.1. Az Elnökség az Egyesület testületi irányító, ügyvezető szerve, amely két
közgyűlés között végzi az Egyesület munkáját. Az Elnökség tagjai az
Egyesület vezető tisztségviselőinek minősülnek.
5.4.2. Az Elnökség 5-7 tagból áll, akik az elnökségi döntéshozatal során egyenlő
jogokat élveznek és személyenként 1 szavazattal rendelkeznek.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
5.4.3. Az Egyesület bármely rendes tagja vagy annak egy vagy több
törvényes/szervezeti képviselője megválasztható elnökségi tagnak, ha az
általa képviselt szervezet tagja az Egyesületnek.
5.4.4. Nem lehet az Egyesület elnökségi tagja (vezető tisztségviselője) az, aki
a)

b)

nem nagykorú, illetőleg akinek a cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben korlátozták, valamint nem felel meg az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben
foglalt követelményeknek,
aki nem tag, vagy nem a tag törvényes/szervezeti képviselője,

c)

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

d)

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.

e)

eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.

A vezető tisztségviselők ügyvezetési feladataikat személyesen kötelesek
ellátni.
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A vezető tisztségviselők az Egyesület tagjai részére köteles az Egyesületre
vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó
iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az
iratbetekintést a vezető tisztségviselők a jogosult által tett írásbeli titoktartási
nyilatkozat tételéhez köthetik.
A vezető tisztségviselők megtagadhatják a felvilágosítást és az iratokba val ó
betekintést, ha ez az Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő
a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az
Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az Egyesületnek
okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség
szabályai szerint felel az Egyesülettel szemben.
5.4.5. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés 1 év időtartamra választja. Amennyiben
bármely elnökségi tag megbízatása bármely okból megszűnik, a személy
helyére póttag behívása, vagy új tag megválasztása csak az eredeti megbízás
időtartamának végéig történhet.
5.4.6. Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt (Elnök és elnökségi tag)
közgyűlési döntéssel bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A
visszahívásra irányuló indítványnak a közgyűlés napirendjén kell szerepelnie.
5.4.7. Az elnökségi tag és az Elnök e megbízatásából származó jogosultságát és
kötelezettségét kizárólag jelen Alapszabályban meghatározott esetekben
ruházhatja át.
5.4.8. Az elnökségi tag és az Elnök tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha
az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés
az új tag vagy Elnök megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott. A
lemondás hatályossá válásáig az Elnök és az elnökségi tag a halaszthatatlan
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles
részt venni.
5.4.9. Az Elnök és az elnökségi tag tisztségviselése megszűnik, ha az ő vagy az
általa képviselt szervezet rendes tagsági viszonya megszűnik az
Egyesületben.
Megszűnik továbbá a vezető tisztségviselői (elnöki, elnökségi tagi)
megbízatás
a)
a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
c)
visszahívással;
d) lemondással;
e)
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f)
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
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A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesületnek címzett, a másik
vezető tisztségviselőjéhez vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat.
5.4.10. Ha az Elnök vagy az elnökségi tag megbízatása megszűnik a mandátum
lejárta előtt, úgy az Elnök vagy az Elnökség bármely két tagja köteles
összehívni az Egyesület rendkívüli közgyűlését.
5.4.11. Az Elnökség az Alapszabály és az Etikai és/vagy a Magatartási Kódex
rendelkezései szerint működik, illetve jár el, és tevékenységéről a
Közgyűlésnek beszámolni köteles. Az Elnökség minden olyan kérdésben
dönthet, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, illetve
utóbbi esetében is, ha arra a Közgyűlés határozatában kifejezetten
felhatalmazza.
5.4.12. Az elnökségi üléseket az Elnök, bármely elnökségi tag vagy tisztségviselő
hívja össze és vezeti. Az elnökségi ülést írásbeli meghívóval – az átvétel
igazolására alkalmas módon- kell összehívni. Akadályoztatása esetén az
ülésen az Elnököt az Elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.
5.4.13.Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 4 fő jelen
van.
5.4.14. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, és a meghozott
határozatokat sorszámmal ellátva kell nyilvántartani, illetve az elnökségi
tagokat és az érdekelteket azokról írásban vagy elektronikus levelezés útján
kell értesíteni.
5.4.15. Az Elnökség a hatáskörébe tartozó bármely kérdésben elektronikus
levelezés útján, ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. Az Elnökség Elnöke
vagy az Elnökség két tagja együttesen indítványozhatja az elektronikus
levelezés útján történő szavazást, a határozat céljának megjelölése mellett.
A határozati javaslatot három (3) naptári napos határidő kitűzésével
valamennyi elnökségi tagnak egyidejűleg meg kell küldeni.
Ha az elnökségi tagok legalább fele a határozati javaslat megküldésétől
számított két (2) napon belül tiltakozik az Elnöknél az elektronikus levelezés
útján történő határozathozatal ellen, vagy módosító javaslattal él a
határozatot illetően, akkor ezt az eljárást nem lehet alkalmazni, és
(határozati) javaslatot az Elnökség következő ülésének napirendjére kell
tűzni annak megvitatása és a döntés meghozatala érdekében.
Ebben az esetben a határozat kelte a határozati javaslat kiküldését követő 3.
naptári nap.
5.4.16. Az Elnökség feladata mindazon ügyek ellátása, mely nem tartozik a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a)
az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés (Elnökség)
hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c)
az éves költségvetés (pénzügyi- és munkaterv) elkészítése és annak a
közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó
döntések meghozatala és végrehajtása;
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e)

az Egyesület jogszabály és a jelen alapszabály szerinti szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f)
a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek
értesítése;
g) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
i)
a tagság nyilvántartása;
j)
az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése;
k)
az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l)
az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések
megtétele;
m) az Etikai és a Magatartási Kódex kidolgozása, Alapszabály
módosításának előkészítése és
n) a jelen alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való
döntés.
5.4.17. Az Elnökség kiemelt feladata az Elnökség munkájáról szóló beszámoló, az
Egyesület éves gazdálkodására vonatkozó beszámoló, valamint a következő
időszak pénzügyi-, és munkatervének elkészítése és határozathozatal
céljából a Közgyűlés elé való terjesztése.
5.4.18. Az Elnökség eseti bizottságot alakíthat az elnökségi tagok közül, szükség
szerint a kérdésben szakértelemmel rendelkező bármely tag vagy külső
szakértő bevonásával.
5.4.19. Az Egyesület ügyvezető szervének ülése, azaz az elnökségi ülés
személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő eszközök
igénybevételével is lefolytatható akkor, ha az Alapszabály az igénybe
vehető
elektronikus
hírközlő
eszközöket,
valamint
azok
alkalmazásának feltételeit és módját úgy határozza meg, hogy az
elnökségi tagok azonosítása és közöttük a kölcsönös és
korlátozásmentes kommunikáció biztosított legyen. Az elektronikus
hírközlő eszköz közvetítésével tartott konferencia-elnökségi ülésen
elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy
azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. A konferencia-elnökségi
ülésre az elnökség ügyrendjében foglaltakat, az elnökség döntéseire
pedig a jelen Alapszabályban rögzített közlés, nyilvánosságra hozatal
módja, iratokba való betekintés rendje szabályait értelemszerűen
alkalmazni kell.
A konferencia-elnökségi ülésen a telekommunikációs kapcsolat
módja: bármely, kép és hang egyidejű folyamatos rögzítésére
alkalmas online eszköz/platform, különösen Skype, Google meet, MS
Teams, Zoom, stb. (a továbbiakban: elektronikus hírközlő eszköz),
ahol a résztvevők személyazonosságának az ellenőrzése is
megtörténik, hiszen ezek a platformok lehetőséget adnak a
folyamatos hang és képi kapcsolat fenntartására, valamint a
résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció
biztosítására.
A konferencia-elnökségi ülés elején megállapításra kerülnek az
elektronikus hírközlő eszköz útján jelenlévőket, akiknek a nevét az
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írásba foglalt jegyzőkönyvben rögzítik és így értelemszerűen a
konferencia-elnökségi ülésen jelenléti ív nem készül.
A jelen Alapszabály nem korlátozza a konferencia-elnökségi ülésen
tárgyalható kérdések körét.
5.5 Elnök
5.5.1. Az Elnökség tagjai közül megválasztja az Egyesület Elnökét. Az Elnök végzi
az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség döntései szerinti, az
Elnökség hatáskörébe tartozó feladatokat.
5.5.2. Az Elnök a jogszabályok, az Alapszabály, az Etikai illetve a Magatartási
Kódex rendelkezései, valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatai
alapján, személyi felelősséggel szervezi, irányítja az Egyesület munkáját. Az
Elnök e feladatkörével kapcsolatos, bármely eljárása során testületi
álláspontot képvisel. Az Elnök jogkörét, az ügyek meghatározott csoportjára
nézve az Elnökség valamely más tagjára az Elnökség tájékoztatása mellett
időlegesen átruházhatja.
5.5.3. Az Elnök jogkörét tartós akadályoztatása esetén az
jóváhagyásával ruházhatja át az Elnökség bármely más tagjára.

Elnökség

5.5.4. Az Elnökség határozatait a szavazatok egyszerű többségével hozza meg.
5.6. Felügyelőbizottság
5.6.1. A Felügyelőbizottság feladata a Közgyűlés számára ellenőrizni az Egyesület
működését, ezen belül különösen is a jogszabályok és az Egyesület szervei
által hozott határozatok betartását, végrehajtását.
5.6.2. A Felügyelőbizottság 3 tagból áll, tagjait a Közgyűlés választja meg egy (1)
naptári évig tartó határozott időtartamra. Amennyiben a felügyelőbizottsági
tag megbízatása bármely okból ennél rövidebb időtartamon belül megszűnik,
az új tagot már csak a Felügyelőbizottság megbízatásának még hátralévő
idejére lehet megválasztani. Ebben az esetben a megbízatás időtartama egy
(1) évnél rövidebb lehet.
5.6.3. Az Egyesület bármely rendes tagja a felügyelőbizottsági tag személyére
vonatkozólag javaslatot tehet. A felügyelőbizottsági taggá választásnak nem
feltétele, hogy a jelölt valamely tag törvényes/szervezeti képviselője legyen.
Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, aki nem felel meg az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásáról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglalt követelményeknek.
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok (5.4.4 pont) áll fenn, továbbá aki vagy
akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
A felügyelőbizottsági tagságra vonatkozó megbízás az érintett személy által
történő elfogadással jön létre.
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5.6.4. A Felügyelőbizottság tagját a Közgyűlés újraválaszthatja, és bármikor
visszahívhatja. A felügyelőbizottsági tag jogviszonyára a Polgári
Törvénykönyv megbízási szerződésre vonatkozó szabályai megfelelően
irányadók.
5.6.5. A felügyelőbizottsági tag e tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá kivéve, ha a Közgyűlés
az új felügyelőbizottsági tag megválasztásáról már ezt megelőzően
gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá
válásáig
a
Felügyelőbizottság
tagja
a
halaszthatatlan
döntések
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt
venni.
5.6.6. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A Felügyelőbizottság ülése
határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van. A Felügyelőbizottság
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
5.6.7. A Felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek
nincs helye. A felügyelőbizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől
(Elnökségétől) függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
5.6.8. A Felügyelőbizottság üléseit az Elnöke hívja össze és vezeti. Az ülés
összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely
tagja írásban kérheti az Elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított
nyolc (8) napon belül köteles intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének
harminc (30) napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az Elnök a
kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
5.6.9. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapszabályban meghatározott
létszám alá csökken vagy nincs, aki az ülését összehívja, az Elnök a felügyelő
bizottság rendeltetésszerű működésének helyreállítása érdekében köteles
összehívni a közgyűlést.
5.6.10. A Felügyelőbizottság az Elnökség tagjaitól valamint az Egyesület más
tisztségviselőitől felvilágosítást kérhet. Az erre irányuló kérelmet az Elnökség
részére írásban kell előterjeszteni, amelyre az Elnökség 15 napon belül
írásban köteles választ adni. A Felügyelőbizottság az Egyesület iratait – ha
szükséges, szakértők bevonásával – megvizsgálhatja.
5.6.11. Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Elnökség vagy az Elnök
tevékenysége jogszabályba, az Alapszabályba, illetve a Közgyűlés
határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti az Egyesület vagy a tagok
érdekeit, összehívja a Közgyűlés rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak
napirendjére.
5.6.12. A Felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely
tagját megbízhatja, illetve az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja
tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő bizottsági tag
felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a felügyelő bizottság
ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze.
5.6.13. A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával
vagy nem megfelelő teljesítésével az Egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek
az Egyesülettel szemben.
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5.7. Etikai Bizottság
5.7.1. Az Egyesület szakértői listáján szereplő szakértőkből összeállított bizottság
(a továbbiakban: „Etikai Bizottság”) jár el az Etikai Kódex illetőleg a
Magatartási Kódex szabályainak megsértése esetén.
5.7.2. Az Etikai Bizottság tagjait, az egyes Etikai Bizottságok összetételét a
Közgyűlés hagyja jóvá az Elnökség javaslata alapján.
5.7.3. Az Etikai Bizottság eljárására vonatkozó szabályokat az Etikai illetőleg a
Magatartási Kódex tartalmazza.
5.8. Főtitkár
Szervezi és irányítja az Egyesület működését, gondoskodik az elnökségi és
közgyűlési határozatok végrehajtásáról.
A Főtitkárt az Elnökség bízza meg. A Főtitkár
munkaviszonyban és megbízási viszonyban is elláthatja.

a

tevékenységét

A főtitkár a következő feladatokat látja el:
a)
irányítja az Egyesület ügyvitelét,
b) ellátja a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök, valamint az Egyesület más
szervei által rábízott feladatokat,
c)
az Elnök utasításai szerint, az elnökséggel együttműködve szervezi és
koordinálja az Egyesület Közgyűlésének, valamint Elnökségének
munkáját,
d) az Elnök (Elnökség) utasításai szerint koordinálja a Közgyűlés és az
Egyesület egyéb szervei határozatainak végrehajtását,
e)
az Elnök utasítása alapján előkészíti az Elnökség üléseit, valamint a
napirenden szereplő előterjesztéseket,
f)
tanácskozási joggal részt vesz az Elnökség ülésein.

6.

Az Egyesület képviselete

6.1. Az Egyesület képviseletére az Egyesület Elnöke önállóan vagy bármely két
elnökségi tag együttesen jogosult.
6.2. A bankszámla feletti rendelkezésre mindenkoron az Elnök önállóan vagy
bármely két elnökségi tag együttesen jogosult.

7.

Az Egyesület gazdálkodása

7.1. Az Egyesület a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján
gazdálkodik. Bevétele elsődlegesen a tagok által befizetett tagdíjból áll,
felhasználásáért az Elnök a felelős azzal, hogy a bankszámla feletti
rendelkezés keretében megvalósított eljárásért a mindenkori aláírók
együttesen tartoznak felelősséggel.
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7.2. A tartozásaiért az Egyesület saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért
a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
7.3. Az Elnökség a pénzügyileg teljesített rendszeres tagdíjakat az Elnökség és a
Bizottság feladatainak ellátására, valamint az Egyesület általános működési
költségeinek fedezésére (beleértve a tagozati ülések költségét is), továbbá a
rendes tagoknak az évenkénti rendes közgyűlésén tartózkodásával
kapcsolatos költségek (bele nem értve a közlekedési költséget) céljára
köteles felhasználni. Ha a rendszeres tagíjak erre nem elégségesek, úgy az
eseti tagdíjak terhére – az érintett tagozat képviselőjének hozzájárulásával –
az Elnökség átcsoportosítást hajthat végre.
Az eseti tagdíjak felhasználása kizárólag a tagdíj határozatban történő célra
lehetséges.
7.4. A Közgyűlés legkésőbb az évi rendes Közgyűlésen dönt az Egyesület
tárgyévi költségvetésének elfogadásáról. A tárgyévi költségvetésre
vonatkozó határozat meghozataláig az Egyesület az előző naptári év
költségvetésének
a
tárgyévet
megelőző
Közgyűlésen
módosított
tagdíjmértékkel korrigált előírása alapján működik.

8.

Az Egyesület megszűnése

8.1 Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a)
határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e
feltétel bekövetkezett;
c)
a tagok kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
e)
az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
f)
az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,
feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az
Egyesületet a nyilvántartásból törli.
8.2. A jogutód nélkül megszűnt Egyesület tagjai a felosztott vagyonból való
részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Egyesület ki nem
elégített tartozásaiért.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Egyesület céljával hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú jogállású szervezetnek kell átadni. A
jelen alapszabály ilyen közhasznú szervezetet nem határoz meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület
törlésével száll át az új jogosultra.
8.3. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet
és csak egyesületekre válhat szét.
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9.

Záró rendelkezések

9.1. Az Egyesület működésére az Alapszabályban foglaltakon kívül a Polgári
Törvénykönyv szabályai az irányadók.
9.2. Amennyiben a jelen Alapszabály bármely, jogszabályi szövegen alapuló részét
képező részére vonatkozó jogszabály változása miatt az Alapszabály érintett
része jogszabályba ütközővé válna, úgy az érintett rész helyébe a soron
következő Közgyűlés az Alapszabály eredeti szándékának és az új jogszabályi
rendelkezésnek legjobban megfelelő új szövegezést fogad el.
Budapest, 2022. május 30.

Varga Endre elnök
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete
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