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Az 

Adorate Művészeti Egyesület 

ALAPSZABÁLYA 

 

változásokkal egységes szerkezetben 

 

 

I. Általános rendelkezések 

 

1. Az Egyesület neve: Adorate Művészeti Egyesület  

2. Az Egyesület székhelye: 1043 Budapest, Kassai u. 1. V. 6. 

3. Az Egyesület működési területe: Magyarország. 

4. Létesítő személyek neve és lakóhelye: a 2010. 12. hó 10-én elfogadott Alapszabályhoz képes nem 

változott. 

5. Közhasznúsága: közhasznú szervezet. 

6. Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

7. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet folytathat, amely azonban fő tevékenysége nem lehet. Az Egyesület 

tehát vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. 

8. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban 

megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 

9. A szervezet közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

10.  Vagyoni hozzájárulás értéke, rendelkezésre bocsátásának módja és ideje: a Közgyűlés által 

megállapított tagsági díj az Alapszabály VI. fejezete alapján. 

11.  Az Egyesület képviselője: az Egyesület Elnöke önállóan, míg a bankszámla feletti felügyeleti 

joggal rendelkező két elnökségi tag együttesen. 

 

II. Az Egyesület célja és feladatai 

 

1. Az Egyesület célja: 

1.1. Az Adorate Kórus működtetésén keresztül összefogással, sok munkával és 

elkötelezettséggel  eljuttassa a komoly és örök értékű kóruszenét mindenkihez. 

1.2. Énekelni szerető emberek közösséggé formálása.  

1.3. Olyan általános zenei ismeretek átadása, amelyek hozzásegítik a kórustagokat a zene 

komplexebb megértéséhez.  

1.4. Aktív szereplőként való részvétel, közreműködés elsősorban a IV. kerület (Újpest) társadalmi és 

kulturális életében  

 

2. Az Egyesület feladatai:  

2.1. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik Budapest Főváros IV. 

kerületének Önkormányzatával, állami, társadalmi szervezetekkel, más egyesületekkel és 

szövetségekkel, helyben működő intézményekkel, amelyek segítik az egyesület eredményes 

működését és céljainak megvalósítását. 
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2.2. Az Adorate Kórus munkájának támogatása, segítség a magas szintű kóruséneklés tárgyi és 

szakmai feltételeinek megteremtéséhez.  

2.3. Az Adorate Kórus részvételének elősegítése meghívásos rendezvényeken, minősítő versenyeken.  

2.4.  Zenei fórumok, szakmai találkozók szervezése és az azokon való részvétel 

2.5. Részvétel állami és kerületi rendezvényeken 

3. Az Adorate Művészeti Egyesület cél szerinti közhasznú tevékenysége: kulturális tevékenység.  

Ebből eredően a következő, helyi önkormányzati feladatok ellátásában vesz részt: 

3.1. Az 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint 

egyes  

centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló törvény 121. § a)–b) értelmében  

a) segíti művelődésre szerveződő közösségek tevékenységét,  

b) támogatja a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósítását,  

c) segíti a művészeti értékek létrehozását, megőrzését. 

3.2. A 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. értelmében 

támogatja a helyi közművelődési tevékenységeket. 

 

 

III. Az Egyesület tagsága 

 

Az Egyesület tagsága rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll. 

A szervezet – rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól egyaránt – nyilvántartást vezet.  A szervezet rendes 

és pártoló tagjai belépési nyilatkozatot kötelesek aláírni, amelynek megőrzéséről az Elnökség 

gondoskodik. 

Az Egyesület rendes tagja  

Az Egyesület rendes tagja lehet az a nagykorú természetes személy, aki elfogadja az Egyesület 

Alapszabályát, és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában. Az új tag felvételéről 

az Egyesület Elnöksége dönt. Az Egyesület alapító tagjainak névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza. 

Az Egyesület tagjának jogai: 

– Részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a Közgyűlés határozatainak 

meghozatalában szavaz, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület 

működésével kapcsolatban. 

– Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására. 

– Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül köteles 

választ adni. 

– Választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, illetve tisztségeire. 

– Indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira. 

– Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába. 

– A tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli elnökségi 

ülés összehívását kezdeményezheti. 

Pártoló tag 

Pártoló tag lehet minden olyan nagykorú természetes személy és jogi személy, aki az Egyesület 

Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A 

tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik.  
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A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti 

az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.  

Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, ám köteles a vállalt támogatást teljesíteni. 

Tiszteletbeli tag 

Tiszteletbeli tag lehet minden olyan nagykorú természetes személy, akit kiemelkedő szakmai munkája, 

illetve példaértékű erkölcsi magatartása alapján a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ.  

A tagdíjfizetési kötelezettség nem vonatkozik rá, tisztségre nem választható, szavazati joga nincs, ám 

köteles az Adorate Kórus szakmai munkáját támogatni, a kórus tevékenységét népszerűsíteni.  

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelességei 

Az Egyesület rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. Pártoló tagok esetén: 

természetes személyek személyesen, jogi személy tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolhatják. 

Az Egyesület tagja köteles az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani, valamint részt venni az 

Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. Az Egyesület rendes tagja 

mindemellett köteles tagdíjat fizetni. 

A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag halálával 

b) az Egyesület megszűnésével, 

c) a tag kilépésével 

d) a tag kizárásával. 

A tagsági viszony kilépéssel a tag erre vonatkozó, az Elnökségnek címzett írásbeli nyilatkozata alapján 

szűnik meg. 

 

Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

Az Egyesületből kizárható az a rendes tag, aki az Elnökség írásbeli felszólítása ellenére, a felszólításban 

megjelölt határidőben sem tesz eleget a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek. A tagkizárást az 

ok megjelölésével bármely rendes tag kezdeményezheti, kizárási oknak minősül különösen, ha  

– a tag az Egyesület, illetőleg annak bármely tagjának az Egyesület tevékenységével kapcsolatos célját 

vagy tevékenységét veszélyezteti,  

– azzal ellentétes vagy összeférhetetlen magatartást folytat, 

– megsérti az Egyesület jó hírnévhez fűződő jogát,  

– 12 hónapig nem fizet tagdíjat.  

 

Jogkövetkezmények és az eljárás szabályai 

A tag kizárása ügyében a Közgyűlés kétharmados többségi szavazattal határoz. 

A kizárás szándékáról a tagot az Elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt legalább 15 

nappal – igazolható módon –, írásban értesíteni köteles. Az értesítésben meg kell jelölni a kizárás okát, 

és tájékoztatni kell a tagot a védekezés lehetőségéről.  

A kizárásról szóló határozat csak azt követően hozható meg, hogy lehetőséget biztosítottak a 

védekezésre és a mentő vagy enyhítő körülmények ismertetésére. 

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 kizáró határozatot a taggal közölni kell. 
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A kizárásra vonatkozó határozat ellen a kizárt tag a kizárás írásbeli közlésének megtörténtétől számított 

15 napon belül jogorvoslatként írásbeli panasszal élhet, azaz az Elnökséghez fellebbezhet. A 

fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az Elnöknek címezve kell bejelenteni. Az Elnökség 

a jogorvoslattal megtámadott határozat tárgyában annak bejelentésétől számított 30 napon belül köteles 

dönteni,. A tagot az Elnökség a kizárás tárgyában döntő ülés megtartása előtt legalább 15 nappal – 

igazolható módon –, írásban értesíteni köteles az elnökségi ülés időpontjáról, és tájékoztatni kell a 

védekezés lehetőségéről is.  és A végső döntésről a fellebbező tagot írásban kell értesíteni. 

 

IV. Az Egyesület szervezete 

Az Egyesület szervei: 

a) Közgyűlés 

b) Elnökség 

c) Elnök 

d) Művészeti vezető 

 

a) Közgyűlés 

Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlést a tagok összessége alkotja. A Közgyűlést 

évente egyszer össze kell hívni.  

A Közgyűlést össze kell hívni abban az esetben is, ha: 

– a tagok egyharmada, a cél és az ok megjelölésével, írásban kéri, ebben az esetben az Elnök harminc 

napon belül köteles összehívni a Közgyűlést, 

– az Elnökség rendkívüli közgyűlés összehívását tartja szükségesnek, 

– az Elnökség köteles a Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, mivel 

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, 

– a Törvényszék a Közgyűlés összehívását elrendeli. 

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. 

A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére írásban (postai levélben, faxon vagy elektronikus levélben, 

e-mailben), legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt meghívót kell küldeni. A meghívónak 

tartalmaznia kell [Ptk. 3:17. §]: 

– a jogi személy nevét és székhelyét, 

– a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését, 

– azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban 

megtartott Közgyűlés nem határozatképes, valamint a tagok figyelmét fel kell hívni a távolmaradás 

következményeire: a megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a 

jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes, 

– a Közgyűlés napirendjét olyan részletességgel, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, akkor lehet megtartani, ha valamennyi részvételre 

jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul a Közgyűlés megtartásához. 

A Közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 
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A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított hat napon belül a tagok és az 

Egyesület szervei az Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. [Ptk. 3:75. 

§ (1)] 

A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 

határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. [Ptk. 3:75. § (2)] 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok ötven százaléka 

plusz egy fő jelen van. 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. [Ptk. 3:18. §] 

A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés változatlan napirend mellett határozatképes a 

megjelent tagok számától függetlenül. 

A tagok a Közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat. [Ptk. 3:19. §] 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a szavazati joggal rendelkező tag, 

− 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 a jogi személynek nem tagja, 

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

− aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. [Ptk. 3:19. §] 

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. A 

Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által megválasztott tag 

hitelesít. A Közgyűlés levezető elnökét, jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv két hitelesítőjét a 

Közgyűlés a jelenlevők közül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg. 

A Közgyűlésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi pontokat, a határozatképességet, a 

közgyűlési tisztviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát és hatályát, a 

döntések támogatóinak és ellenzőinek számarányát. 

A határozatok meghozatalát követően az Elnök azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a Közgyűlés 

előtt. 

A Közgyűlés, valamint az Elnökség döntéseiről nyilvántartást kell vezetni (Határozatok tára). A 

nyilvántartásnak tartalmaznia kell a határozat meghozatalának időpontját és sorszámát, a határozat 

tartalmát és hatályát, a támogatók és ellenzők arányát (szavazati arány). A határozatokat a 

jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő aláírásával hitelesíti. Az Elnökség az ülést, illetve a közgyűlést 

követő 10 munkanapon belül köteles elhelyezni a határozatokat az Adorate Művészeti Egyesület 

internetes honlapján (www.adorate.hu). A határozatokat papíralapon az Egyesület székhelyén kell 

elhelyezni. 

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az érintettekkel írásban, ajánlott levélben közli. 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

– az Egyesület megalakulásának, megszűnésének, más Egyesülettel való egyesülésének kimondása, 

– az Alapszabály elfogadása, módosítása, 

– tisztségviselők megválasztása, visszahívása, 

– az egyesületi tag kizárására irányuló első fokú eljárás, 
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– tagdíj mértékének megállapítása, 

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

– az Egyesület éves pénzügyi beszámolójának és mellékleteinek elfogadása, 

– a számviteli beszámoló elfogadása, mely tartalmazza 

a) a kiegészítő mellékletet és a 

b) közhasznúsági mellékletet. 

– döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal. 

Az Adorate Művészeti Egyesület működésével kapcsolatos információkat, a Közgyűlés és az Elnökség 

határozatait, beszámolóit, az Egyesület szolgáltatásai igénybevételének módját internetes honlapján 

(www.adorate.hu) hozza nyilvánosságra. 

 

A szavazati jog gyakorlása 

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden tagnak egy szavazata 

van. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő Közgyűlésen újra 

szavazásra kell bocsátani. 

Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. [Ptk. 3:76. § (1)] 

Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. [Ptk. 

3:76. § (2)] 

A Közgyűlés határozathozatalában [2011. évi CLXXV. törvény 38. § (1) pont] nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Adorate Művészeti Egyesület által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás [2011. évi CLXXV. 

törvény 38. § (2) pont]. 

Az Elnök, valamint az elnökségi tagok megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt 

a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok közül ötven százalék plusz egy szavazatot 

megszerzett. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több mint a 

felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két, legtöbb szavazatot szerzett személy között újabb szavazást 

kell tartani. A megismételt szavazás győztese a több szavazatot kapott személy lesz. 

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a nyilvánosságot 

kizárhatják, ha az adatvédelem vagy a személyiségi jog sérelme ezt indokolja. 

Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi, gazdasági szervezetek és 

magánszemélyek képviselőit. 

Az Adorate Művészeti Egyesület tevékenysége nyilvános. A Közgyűlés és az Elnökség határozatait 

tartalmazó nyilvántartások nyilvánosak. A működéssel kapcsolatos iratokba,  valamint  a számviteli 

beszámolóba és mellékleteibe az Egyesület székhelyén, az Elnökkel egyeztetett időpontban bárki 

betekinthet, azokról másolatot készíthet. 

Az Egyesület rendes tagja kizárólag személyesen, pártoló tagja tagsági jogait képviselőn keresztül is 

gyakorolhatja tagsági jogait. 

http://www.adorate.hu/
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b) Elnökség  

Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök, írásban hívja 

össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz öt nappal az ülés 

időpontját megelőzően írásban (postai levélben, faxon vagy elektronikus levélben, e-mailben) értesülnek 

és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.  

Az Elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. 

Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha tagjai közül 

legalább hárman jelen vannak. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként 

további tagok hívhatók meg. 

Az Elnökségnek öt tagja van: az Elnök, valamint négy elnökségi tag (a továbbiakban együttesen: vezető 

tisztségviselők). Az Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából, öt évre.  

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. [Ptk. 3:22. § (1)]  

Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy:  

1. Akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. [Ptk. 3:22. § (4)]  

2. Akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt, illetve az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig. [Ptk. 3:22. § (5)] 

3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. [Ptk. 3:22. § (6)] 

4. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki korábban – az annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. [2011. évi CLXXV. törvény 39. § (1) bekezdés.] 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél 

is betölt. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. [Ptk. 3:22. § (3)]  

A vezető tisztségviselők újraválaszthatók és a Közgyűlés által visszahívhatók. 

A vezető tisztségviselő mandátumáról bármikor, indoklás nélkül, a Közgyűléshez intézett írásbeli 

nyilatkozatával lemondhat. 

A tagok 1/3-a írásban, indoklással ellátott javaslatával kezdeményezheti bármely vezető tisztségviselő 

visszahívását.  

Visszahívható az a vezető tisztségviselő, aki  

– elnökségi tagságból, illetve elnökségből eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi,  
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– jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítélik vagy a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltják,  

– az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást 

tanúsít.  

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

– tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás, 

– a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a Közgyűlés munkáját szervező 

tevékenység,  

– az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés-előkészítő munka, az éves programok 

megvitatása, elfogadása, 

– az Elnök éves beszámolójának elfogadása, 

– minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyek az 

Elnökség hatáskörébe von. 

Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább hárman jelen vannak. Az Elnökség határozatait 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell 

tekinteni, és a következő elnökségi ülésen újra szavazásra kell bocsátani. 

Az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről az Elnökség dönt. 

Az elnökségi ülésről jegyzőkönyv készül, amelyben rögzíteni kell a megjelent elnökségi tagok nevét, a 

határozatképességet, az elhangzottakat, a döntések tartalmát és hatályát, a döntések támogatóinak és 

ellenzőinek számarányát. 

 

c) Elnök 

Az Egyesület Elnöke tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős. 

Az Elnök feladata és hatásköre: 

– az Egyesület tevékenységének irányítása, 

– a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése, 

– döntés és intézkedés az Elnökség ülései közti időszakban az Elnökség hatáskörébe tartozó 

kérdésekben, 

– a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások végrehajtásának irányítása és 

ellenőrzése, 

– kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel, 

– az Elnökség munkájának irányítása, 

– az Elnökség üléseinek vezetése, 

– az Egyesület képviselete, 

– intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben, 

– az Elnökség üléseinek összehívása, 

– az Egyesület gazdálkodásának irányítása, 

– az utalványozási jog gyakorlása, 

– minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal, 

– az Egyesület szakmai, művészi munkájának vezetése és irányítása, 

– kapcsolat keresése (az Elnökséggel együtt) az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása 

érdekében szakmai, művészi körökben, 

– az Egyesület művészi fejlődésének biztosítása. 
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d) Művészeti vezető 

A Művészeti vezetőt az Elnök az Egyesület tagjai közül nevezi ki, öt évre. Tevékenységéért az 

Elnökségnek felelős, de az Elnökségnek nem lehet tagja. 

A Művészeti vezető feladata, hatásköre: 

– az Adorate Kórus karnagyával együtt vezeti és irányítja az Egyesület szakmai, művészi munkáját, 

– együttműködik az Elnökséggel, a nem szakmai munkában javaslattevő, 

– kapcsolatot keres – az Elnökséggel együtt – az Egyesület céljainak és feladatainak megvalósítása 

érdekében szakmai, művészi körökben. 

 

V. Képviselet és aláírási jog 

 

Az Egyesület képviseletét az Egyesület elnöke önállóan, míg az Elnökség az Egyesület bankszámlája 

felett is rendelkező két tagja együttesen látja el. 

 

VI. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

Az Egyesület várható éves bevétele nem éri el az ötmillió forintot. 

Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé 

terjeszt. 

Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeit az alábbiak jelentik:  

– tagsági díj (melyet a Közgyűlés állapít meg), 

– magán- és jogi személyek támogatása, 

– állami támogatásból származó bevétel, 

– pályázaton elnyert támogatások, 

– rendezvénybevétel, 

– egyéb bevételek. 

Az Egyesület tagjai tagdíjat (vagyoni hozzájárulást) kötelesek fizetni. A rendes tagok tagdíjának 

összegét a Közgyűlés határozza meg, 2015. évben 1000 Ft összegben. Az éves tagdíj teljes összegét 

minden év január hó 31. napjáig vagy két, egyenlő részletben, január hó 31. napjáig és július hó 10. 

napjáig, vagy 12 egyenlő részletben, minden hó 10. napjáig kell készpénzben az Egyesület pénztárába 

vagy átutalással a bankszámlájára befizetni. 

Az év közben csatlakozók az adott töredék évre a felvételt követően – a hátralévő hónapok 

figyelembevételével – részarányos díjat fizetnek, a fenti feltételek szerint. 

Az Egyesület bármely természetes vagy jogi személytől – a mindenkor hatályos szabályoknak 

megfelelően – adományokat fogadhat el. Az Elnökség külön megállapodást köthet az eseti 

adományozóval az általa nyújtott szolgáltatás felhasználását illetően; ez nem lehet ellentétes az 

Egyesület alapelveivel és céljaival.  

Az Egyesület gazdasági alapját növelheti az általa szervezett rendezvények bevételével, alapítványok, 

örökség, hagyományozás, adományozás, központi költségvetéstől, önkormányzattól, ezek tömörülésétől 

kapott és egyéb támogatás, valamint minden olyan – az Alapszabályban lefektetett célok megvalósítása 

érdekében végzett – tevékenység, amelyet jogszabály nem tilt.  

Az Egyesület a bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület 

tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően – nem felelnek. 
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Az Egyesület pénzeszközeit bankszámlán és házipénztárban kezeli. Az Egyesület bankszámlája fölött az 

Elnök önállóan rendelkezik, míg az Elnökség képviseletet ellátó két tagja együttesen rendelkezhet a 

bankszámla felett.  

Az Elnök által kijelölt elnökségi tag jogosult előzetes bejelentés nélkül ellenőrizni a házi pénztárat. 

Az Egyesület tiszteletdíjat, jutalmat adhat 

– a meghívott közreműködőknek, 

– a művészeti vezetőknek, 

– azon személyeknek, akik az Egyesület munkáját kiemelkedően segítik. 

 

Az Egyesület által adományozható díj 

Az Adorate Művészeti Egyesület külön díjjal jutalmazza azokat, akik fáradhatatlan munkájukkal, 

szakmai tudásukkal vagy más jellegű jelentős támogatásukkal segítik az Egyesületet céljai 

megvalósításában. A díj megnevezése: Adorate Díj. 

Az Egyesület Elnöksége közös határozattal állapítja meg az ajándékozott személyét és az ajándékozás 

értékét. 

A díj ünnepélyes keretek között, az Adorate Kórus évfordulós koncertjein adható át, minden év 

februárjában.  

A díjjal járó anyagi jellegű juttatásokat és egyéb kiadásokat az Egyesület a megtakarításaiból fedezi. 

 

VII. Az Egyesület megszűnése 

 

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik: 

– ha a Közgyűlés az Egyesület megszűnését kimondja [Ptk. 3:48. § (1) c)],  

– az arra jogosult szerv az Egyesületet megszünteti [Ptk. 3:48. § (1) d)], 

– az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg [Ptk. 3:84. § a)], 

– az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt [Ptk. 3:84. § b)], 

– feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 

eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. [Ptk. 3:84. §] 

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló 

cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. [Ptk. 3:85. § (1)] 

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. [Ptk. 3:85. § (2)] 

Jogutódlással történő megszűnés: az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak más 

egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. [Ptk. 3:83. §] 

 

 

VIII. Vegyes és záró rendelkezések 

 

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) és a 2011. évi 

CLXXV. törvény rendelkezései, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az irányadók. 
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A Közgyűlés 2012. január 21-én kelt határozatával az Adorate Művészeti Egyesület a 2011. március 19-

én elfogadott Alapszabály VI. fejezet 4. bekezdésében megjelölt, a tagdíjfizetés rendjét szabályozó 

rendelkezését módosította és az Alapszabály módosításokkal egységes szerkezetű szövegét fogadta el. 

A Közgyűlés 2014. április 13-án kelt határozatával az Alapszabályt a 2014. március 15. napjától 

hatályos új Ptk. és a 2011. évi CLXXV. törvény megváltozott rendelkezéseinek megfelelően 

módosította.  

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Budapest, 2015. július 6. 

                                                                                                                             

                                                              Aranyossyné Bondi Judit 

                                                                           elnök   

                                                           Adorate Művészeti Egyesület  
                                                                             sk. 

 

 

 


