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Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya
a módosításokkal egységes szerkezetben

1. Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület neve: Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület
1.2. Az egyesület rövid neve: ABFA
1.3. Az egyesület székhelye: 1148 Budapest, Kalapács utca 11/b 2/9.
1.4. Az egyesület emblémája: Az egyesület emblémája jelen dokumentum fejlécén látható.
Négyzet alapon (jobbra lefelé tolva, enyhén megvágva) egy blendén át a Gellérthegy és rajta a
Szabadságszobor stilizált körvonala látható. Alatta két sorban az egyesület neve az Egyesület szó nélkül.
1.5. Az egyesület céljai
Az egyesületet fotográfusok alapítják azzal a céllal, hogy az így létrejövő csapatban az egyén és a kisebb
társulások is a közösség erejét hasznosítva hozhassanak létre műalkotásokat és esetleg óvhassák meg a
bennünket körülvevő értékes látnivalókat.
A közös művészeti tevékenység fő célja az épített és természetes környezet – és ebben az ember –
megörökítése (fotókon) és bemutatása (kiállításokon, kiadványokban) a nagyközönségnek. E fő célt
szolgálják a mellékcélok és közvetlenül vagy közvetve a működés egésze.
1.6. Az egyesület tevékenysége
Az egyesület az 1.5. pontban megjelölt célok megvalósulása érdekében végzi tevékenységeit, ezzel
összhangban elsősorban az alábbiakat:
• fotós találkozók szervezése, lebonyolítása;
• önképzőkör;
• egyéni és közös fotókiállítások;
• fotóalbumok kiadása.
Főbb működési területek:
• Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (ezen belül is kiemelten művészeti tevékenység,
valamint kulturális örökség megőrzése, kiadás, épített környezett védelme, közművelődés – kód: 0100).
• Szabadidős és hobbitevékenység (természethez kötődő szabadidős tevékenység – kód: 0400).
• Oktatási tevékenység (ismeretterjesztés, önképzőkör – kód: 0500).
• Kutatási tevékenység (fotográfiai kutatások – kód: 0600).
• Környezetvédelmi tevékenység (természetvédelem, szennyezés megelőzés – kód: 1000).
• Jogvédő tevékenység (ezen belül elsősorban a szerzői jogok védelme – kód: 1300).
• Nemzetközi tevékenység (főleg nemzetközi kulturális és baráti kapcsolatok, határon átnyúló
együttműködés – kód: 1600).
• Egyéb tevékenység (kód: 1900).
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2. Az egyesület tagsága
2.1. A tagság létrejötte
Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
• tíz saját készítésű fotót az elnökség rendelkezésére bocsát értékelésre;
• nyilatkozik a belépési szándékról;
• elfogadja az egyesület célját (céljait);
• a létesítő okirat (alapszabály) alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja.
• Rendes tag csak 18. életévét betöltött természetes személy lehet.
A belépési kérelem elfogadásáról – a beküldött/bemutatott fotók figyelembevételével – az elnökség határoz.
A tagság egyszerű többségének (50% feletti arány) javaslatára a jelentkezőt fel kell venni a tagok közé.
2.2. A tagság típusai
2.2.1. Rendes tag
Minden tag alapértelmezetten rendes tag, beleértve az alapító tagokat is. A rendes tag jogai és
kötelezettségei az egyesület viszonylatában teljesek.
2.2.2. Pártoló tag
A pártoló tag az egyesület céljaival egyetértve vagyoni hozzájárulással (a mindenkor érvényes tagdíj
legalább tízszeresének befizetésével) támogatja annak működését, céljai elérését, de nem rendelkezik
a rendes tag teljes jogosítványaival.
A pártoló tag meghívható az egyesület közgyűlésére, vagy rendezvényeire. A közgyűlésen csak
tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható.
A rendes tag nem válik pártoló taggá, ha anyagilag támogatja az egyesületet.
2.2.3. Tiszteletbeli tag
Kimagasló szakmai vagy társadalmi értékei alapján, hírnevével támogatja az egyesületet.
Nem rendelkezik a rendes tagokat megillető jogosítványokkal, de a közgyűlés dönthet egyedileg erről
másként is. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal rendelkezik, szavazati joga nincs és nem választható.
A tiszteletbeli tagra nem vonatkozik a tagdíjfizetési-kötelezettség. A tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja.
2.2.4. Alapító tag
Az alapításkor jelenlévő rendes tag, aki létrehozta a szervezetet. Az alapító tag nem rendelkezik több joggal,
mint a rendes tag.
2.3. A tagság megszűnése
2.3.1. A tagsági jogviszony megszűnésének esetei
2.3.1.1. Kilépés
A tagság megszűnik, ha a tag az egyesületből kilép.
A kilépésről írásban kell nyilatkozni, de nem kötelező a nyilatkozatban a kilépést indokolni. A kilépésről szóló
nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi
átvételének napján szűnik meg.
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2.3.1.2. Felmondás – A tagsági jogviszony egyesület általi felmondása tagdíjhátralék miatt
A tagot a tagnyilvántartásból az egyesület tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor kell törölni, ha az elnökség
azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési
határidő (minimum egy, maximum tizenkettő hónap) eredménytelenül telt el.
Szociális alapon az elnökség haladékot adhat a tagdíj megfizetésére, vagy mérsékelt tagdíjat állapíthat meg.
A fentiek mellett a közgyűlés egyszerű többségének szavazata alapján bármely tag jogviszonya
felmondható.
2.3.1.3. Kizárás
A kizárást etikai vagy gazdasági vétség gyanújának megállapítása után, vagy más tag panaszára az
elnökség kezdeményezi, az eljárás megindításáról a megvádolt tagot értesíti.
A tisztességes eljárás érdekében a megvádolt tag számára meg kell adni a védekezés lehetőségét.
A megvádolt tag személyes meghallgatás keretében először az elnökség, majd a közgyűlés előtt is kifejtheti
álláspontját, véleményét.
Közgyűlési határozattal bármely tag kizárható. A határozatról indoklással ellátva, írásban értesítést kell
küldeni a kizárt tagnak, akit az értesítéssel egyidejűleg tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségekről is.
2.3.1.4. Technikai megszűnés
A tag tagsági jogviszonya megszűnik halála vagy jogutód nélküli megszűnése esetén.
2.3.2. A tagsági jogviszony megszűnésének következményei
• A tagot a tagnyilvántartásból (az egyesület tagjai közül) törölni kell.
• A tagsági jogviszony megszűnik, így a tagi jogok és kötelességek is.
• A befizetett tagdíj vagy támogatás nem kerül visszafizetésre – még részben sem.
2.4. A tagok jogai
A rendes tag a közgyűlésen részt vehet, azon szavazhat. A közgyűlésre meghívható bármely pártoló, vagy
tiszteletbeli tag is. Ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz – a rendes tag az egyesület bármely
tisztségére választható.
Bármely tag (rendes, pártoló, tiszteletbeli) a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet, a
közgyűlésen felszólalhat, kérdéseket tehet fel, javaslatokat és észrevételeket tehet (ha kapott meghívót).
A rendes tag jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.
2.5. A tagok kötelességei
Az egyesület tagja köteles
• tagdíjat fizetni,
• betartani az alapszabály rendelkezéseit,
• betartani a közgyűlés határozatait,
• betartani az elnökség határozatait.
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét. Az egyesület tagjának törekednie kell a többi tag jó hírnevének megőrzésére.
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2.6. Az egyesületi tagdíj
2.6.1. Az egyesület éves tagdíja tizenkétezer (12000) forint, amelyet negyedéves esedékességgel előre kell
fizetni.
2.6.2. A negyedévek a naptári negyedévhez igazodnak.
2.6.3. A fizetési haladék az első naptári negyedévben február 15-ig szól, a többi negyedévben az első hónap
15-éig.
2.6.4. Az új belépők fél éves tagdíjat fizetnek, amely a megkezdett és a következő negyedévre szól és a
belépéskor esedékes megfizetni.
2.6.5. Minden tag fizethet előre több negyedévet is.
2.7. Az egyesületi tagsági kártya
2.7.1. Az egyesület tagsági kártyája egyben kedvezményeket biztosító kártya és sajtóigazolvány is.
2.7.2. A kártya legalább magyar–angol–német–francia nyelveken tartalmazza a főbb információkat.
2.7.3. Az egyesület tagsági kártyáit az elnökség bocsátja ki.
2.7.4. A rendes tag alapesetben az alapkedvezményeket nyújtó (Classic logós) kedvezménykártyaként
kibocsátott igazolványra jogosult – a (minimális gyártási költségeket és logóhasználati-díjat tartalmazó)
költségtérítés megfizetése mellett.
2.7.5. Az elnökség (az egyesület érdekében) magasabb szintű kedvezményekre jogosító (Silver vagy Gold
logós) kártyákat bocsáthat a tagok birtokába, hogy ezzel motiválja, ösztönözze vagy jutalmazza őket a 2.7.4.
ponttal azonos költségtérítés mellett. A magasabb szintű kártyák piaci áron megvásárolhatók, így az
egyesületet támogatva.

3. Az egyesület közgyűlése
3.1. A közgyűlés
Az egyesület legfőbb, döntéshozó szervének megnevezése közgyűlés.
A közgyűlés az egyesület tagjaiból áll.
A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult
által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező
személyek vehetnek részt.
3.2. A közgyűlés összehívása
3.2.1. A közgyűlés meghirdetője
A közgyűlés összehívására az elnökség tagjai jogosultak.
3.2.1. A közgyűlés rendszeressége
A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. De ennél gyakrabban is lehetséges.
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3.2.2. A közgyűlés meghirdetése
a) A meghívót a közgyűlés kezdő napját 30 nappal megelőzően kell a tagoknak megküldeni az általuk erre a
célra megadott e-mail címekre.
b) Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára
javaslatot tehessenek (5–10 nappal a meghívó kiküldése előtt a tagok által erre a célra megadott e-mail
címekre küldött felhívással figyelmeztetve őket).
c) A közgyűlést igazolható módon az időpont és helyszín megjelölésével, a napirend közlésével kell
összehívni.
d) A meghívót az egyesület honlapján is közzé kell tenni.
e) A közgyűlést az alábbi esetekben mindenképpen össze kell hívni:
• az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
• az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
• az egyesület céljainak elérése veszélybe került;
• az egyesület tagjainak legalább egytizede az ok és a cél megjelölésével kéri.
f) Az e) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
3.2.3. A közgyűlés helyének meghatározása
A közgyűlés helyét az elnökség határozza meg, amely különösen indokolt esetben Budapesten kívüli
helyszín is lehet.
3.3. A közgyűlés tisztségviselői
3.3.1. A jegyzőkönyvvezető
A közgyűlés jegyzőkönyvvezetője megválasztható a közgyűlés kezdetén (nem kötelező). A választás
hiányában az egyesület titkára, vagy helyetteseként az egyesület alelnöke lesz a jegyzőkönyvvezető.
A jegyzőkönyvvezető felel a közgyűlés jegyzőkönyvének pontos és tényszerű vezetéséért, a határozatok
határozati formában való rögzítéséért.
3.3.2. Levezető elnök
A közgyűlés levezető elnöke megválasztható a közgyűlés kezdetén (nem kötelező). A választás hiányában
az egyesület elnöke, vagy helyetteseként az egyesület alelnöke lesz a levezető elnök.
A levezető elnök vezeti a közgyűlést, ügyel a napirendszerű ügymenetre és a közgyűlés általános rendjére.
3.3.3. A szavazatszámlálók és a jegyzőkönyvet hitelesítő tagok
Az egyesület húsz szavazati joggal rendelkező tag alatt nem választ szavazatszámlálókat, ezt a feladatot az
elnökség látja el. Húsz szavazati joggal rendelkező tag felett két tagú, harminc szavazati joggal rendelkező
tag felett három tagú szavazatszámláló bizottságot állít fel a közgyűlés kezdetén.
A szavazatszámláló bizottság tagja bármely nagykorú természetes személy tag lehet (pártoló vagy
tiszteletbeli tag is). A személyeket önként jelentkezés után egyszerű szótöbbséggel választja meg a
közgyűlés. A jegyzőkönyveket bármely nagykorú természetes személy tag hitelesítheti a közgyűlés után.
Nem szükséges választani.
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3.4. A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés dönt az alapszabály elfogadásáról és módosításáról.
A közgyűlés dönt továbbá
• az egyesület megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a szétválásról;
• az ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) tagjainak (tisztségviselő) megválasztásáról, visszahívásáról
és díjazásáról;
• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló törvényben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
• a tagdíj összegének és esedékességének megállapításáról;
• tagsági jogviszony megszüntetése a 2.3. pont alapján;
• az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezetésnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –
elfogadásáról;
• az egyesület éves költségvetésének elfogadásáról.
A közgyűlés gyakorolja a következő jogokat:
• a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
• a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
• a végelszámoló kijelölése.
A közgyűlés csak olyan kérdést tárgyalhat meg, amely a közgyűlés napirendjében szerepel.
3.5. A közgyűlés határozatképessége és határozathozatala
3.5.1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele részt
vesz (50% feletti arány).
3.5.2. Döntéseit általában a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
3.5.3. A 3.5.2. ponttól eltérően név szerinti írásbeli szavazással dönt a 2.3.1.3. pont szerinti kizárással
kapcsolatban kétharmados szótöbbséggel.
3.5.4. A 3.5.2. ponttól eltérően az egyesület céljainak vagy az alapszabályának megváltoztatásához a
közgyűlésnek minimum háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
3.5.5. A 3.5.2. ponttól eltérően az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról és
megszűnésének elhatározásához a teljes szavazati joggal rendelkező tagság egyszerű szótöbbsége
(50%-nál nagyobb arány), ezen felül a közgyűlésnek minimum háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
3.5.6. Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik. E két kérdésről
egyszerre kell határozni. Az elnökség valamely tagjának visszahívásáról a tagok legalább 10%-ának
indítványára határozhat a közgyűlés, ha az elnökség tagja az egyesület céljaival ellentétes tevékenységet
folytat. Az elnökség valamely tagjának visszahívásához az összes tag több mint fele szükséges.
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3.5.7. A közgyűlés kezdetén szükséges a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottságot, a
jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot megválasztani a 3.3. pont szabályai alapján.
3.5.8. A közgyűlés a tagok 20%-ának indítványára írásban, titkosan szavaz.
3.6. A közgyűlés napirendje
A közgyűlés napirendjét a meghívóban meghirdetett napirendnek megfelelően a levezető elnök ismerteti.
Napirendi pontokra javaslatot tenni, azokat kiegészíteni a 3.2.2. pont b) bekezdése alapján lehet indoklással.
Az elnökség által elutasított vagy nem megválaszolt javaslatokról a közgyűlés jogosult dönteni.
A napirenddel kapcsolatban a 3.7. pontban meghatározott szabályokat is figyelembe kell venni.
3.7. A közgyűlés lebonyolítása
3.7.1. A közgyűlés eseményeinek sora
• A közgyűlést annak meghirdetője nyitja meg.
• Ha szükséges, a közgyűlés tisztségviselőit a 3.4. pont alapján a közgyűlés napirendjének elfogadása előtt
kell megválasztani.
• Napirendi pontok ismertetése.
• Javaslatok új napirendi pontokra vagy a meglévő napirendi pontokkal kapcsolatban (a 3.6. pont alapján).
• Döntés a napirendről.
• Napirendi pontok tárgyalása egyenként.
• Jegyzőkönyv lezárása.
3.7.2. Napirendi pontok tárgyalása
• Napirend ismertetése.
• Megvitatás.
• Szavazás, határozathozatal.
3.8. A közgyűlési határozatok közlése
A közgyűlési határozatok közlésének módjai:
• az egyesület székhelyén, a tagok által hozzáférhető helyen történő kifüggesztéssel (nem kötelező);
• az egyesület honlapján történő közzététellel (kötelező);
• a tagok által erre célra megadott e-mail címeire történő megküldéssel (kötelező).
3.9. A megismételt közgyűlés
Megismételt közgyűlést akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes. Kizárólag az eredeti
meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg, de a résztvevők számától függetlenül
határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a
meghívó tartalmazza.
Megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet összehívni.
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4. Az egyesület elnöksége
4.1. Az elnökség feladata
Az egyesület ügyvezető szerve az elnökség.
Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség tagjai.
4.2. Az elnökség tagjai
Az elnökség három tagú:
• a közgyűlés által választott elnök,
• a közgyűlés által választott alelnök,
• a közgyűlés által választott elnökségi tag (titkár).
4.3. Az elnökség megválasztása
Az elnökség tagjai az alapítók döntése szerint öt (5) éves időszakra választhatók.
Elnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok alá.
Bármelyik tisztség megújítható.
4.4. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
A vezető tisztségviselőnek erkölcsi mintaként is e közösség élén kell állnia, de a törvényi követelményeknek
maximálisan meg kell felelnie, ellene kizáró ok nem állhat.
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) 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.
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, a fotózástól vagy a számítógépek használatától.
f) Életellenes vagy szexuális bűncselekmények elkövetése miatt elítélt egyesületi tag a c) bekezdés szerint
sem lehet vezető tisztségviselő.
g) Az egyesületből jogerősen kizárt, majd később visszavett tag a visszavételtől számított tíz éven belül nem
vállalhat vezetői tisztséget.
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4.5. Az elnökségi tagság megszűnése
Az elnökségi tagság megszűnik
• a tisztségről való lemondással
• a kilépést az elnökség ülésén kell bejelenteni (jegyzőkönyvben rögzíteni kell) vagy
• a kilépést írásban, igazolható módon kell közölni az elnökkel (az elnök kilépésekor a másik két taggal);
• visszahívással;
• a tagság megszűnésével,
• a határozott idő lejártával.
Ha az elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi tagsága – annak lejártát megelőzően –
megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének
hátralévő időtartamára szól. Ha az elnökség megbízatási idejének lejárta előtti két hónapban szűnik meg
valamely tag elnökségi tagsága, új elnökséget kell választani.
4.6. Az elnökség tagjainak díjazása
Az elnökség tagjai külön díjazásban nem részesülnek. Esetenként a közgyűlés dönthet ennek ellenkezőjéről.
Száz főt meghaladó tagság esetén az elnökség díjazásáról kell dönteni.
4.7. Az elnökség kötelezettségei
Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség köteles tevékenységéről éves beszámolót készíteni.
4.8. Az elnökség feladatai
Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amelyek nem tartoznak a közgyűlés
hatáskörébe.
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés 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;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén
a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
j) 2.1. pont alapján a tag felvételéről való döntés.
4.9. Az elnökség döntési rendje
Az elnökség határozatképes, ha azon legalább a tagok kétharmada részt vesz.
Az elnökség döntéseiről határozatot hoz a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással.
Ha két tag van jelen, egyhangú döntés szükséges.
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4.10. Az egyesület vezető tisztségviselői
• Károly György Tamás elnök (1103 Budapest, Kelemen utca 26.),
• Tarr Annamária alelnök (6000 Kecskemét, Március 15. utca 36.),
• Gimesi András elnökségi tag (titkár – 1145 Budapest, Amerikai út 91.).
A fenti elnökség mandátuma 2020. február 26-ig tart.

5. Az egyesület elnöke és feladatai
5.1. Az elnökség összehívása
Az elnöknek az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer – írásban igazolható módon – össze kell
hívnia. Össze kell hívnia az elnökséget, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni, amely az elnökség
hatáskörébe tartozik. Az elnökség ülésezhet személyes találkozón, vagy interneten keresztül is.
Ha az elnök megbízatása bármely okból megszűnik, az elnökséget bármely elnökségi tag összehívhatja.
5.2. Az elnök feladatai különösen
•
•
•
•
•
•

képviseli az egyesületet;
kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol;
kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait;
vezeti az egyesület tagnyilvántartását;
vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet;
ellátja az egyesület ügyvezetését.

Az elnöknek az intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie, döntés
hiányában pedig az egyesület érdekeivel és céljaival összhangban.
5.3. Az elnök helyettesítése
Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti.

6. Az egyesület felügyelőbizottsága
6.1. Az egyesület felügyelőbizottságának létrehozása
Ha az egyesület rendes tagjainak létszáma eléri a száz főt, felügyelőbizottságot kell választani. (Rendes
tagok csak természetes személyek lehetnek, így ezzel kapcsolatos további szabályzás szükségtelen.)
6.2. Az egyesület felügyelőbizottságának feladatai
A felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az
egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
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7. Az egyesület határozathozatali rendje és képviselete
7.1. Az egyesület határozathozatali rendje
7.1.1. A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
7.1.2. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben
részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem tagja az egyesületnek;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7.1.3. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével
hozzák meg. Határozathozatalhoz minimálisan a törvény által előírt szótöbbség szükséges.
7.1.4. A 3.5. pont és alpontjai értelmében bizonyos esetekben meghatározott szótöbbséggel kell határozatot
hozni.
7.2. A jegyzőkönyvek és a határozatok tára
Az egyesület valamennyi szervének üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet elnökségi ülés
esetén az elnökség (jelenlévő) tagjai, taggyűlés esetén a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két tanú
írja alá. Az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja.
A határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó jegyzőkönyveket kell
őrizni. A határozatok az „1/2015. (III. 13.) elnökségi határozat” mintára kapják megnevezésüket, sorszám/év
(dátum) testület határozat formában.
A jegyzőkönyvnek – ha a határozatokat nem foglalják külön dokumentumba – tartalmaznia kell az üléseken
elfogadott határozatok pontos szövegét.
7.3. Az egyesület képviselete
Az egyesületet az elnök általánosan és önállóan képviseli.

8. Az egyesület vagyona és gazdálkodása
8.1. Induló vagyon
Az egyesület induló vagyonát az alapító tagok által 2015. április 11-én befizetett első tagdíj rendezi, mint
a tagok vagyoni hozzájárulása. Az első tagdíjat az elnök szedi be és helyezi el az egyesület bankszámláján
(melyet a nyilvántartásba vétel után nyit meg az egyesület adószámának birtokában).
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8.2. A működés során keletkező vagyon és az egyesület gazdálkodása
Az egyesület tagdíjának mértékét az elnökség javaslatára a közgyűlés határozza meg. Az egyesület éves
költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját
az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el. Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit,
kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet.
8.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a 9.3. pont szerint kell eljárni.

9. Az egyesület megszűnése
9.1. Jogutódlással történő megszűnés
Az egyesület a közgyűlés döntése értelmében más egyesülettel egyesülhet, vagy egyesületekre válhat szét
a 3.5.5. pontnak megfelelő határozattal.
9.2. Jogutód nélküli megszűnés
Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a közgyűlés kimondja megszűnését;
b) az arra jogosult szerv megszünteti; vagy
c) az egyesület taglétszáma 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.
9.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetsége részére kell átadni.

10. Politikai tevékenység
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az egyesület tagjai csak egyesülettől függetlenül folytathatnak politikai
tevékenységet. Az egyesületnek politikai szervezet vagy párt nem lehet tagja.
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11. Záró rendelkezések
11.1. Az alapszabály nem nyilvános részei
Az alapszabály személyes adatokat tartalmazó részei nem nyilvánosak, kivéve a személyneveket.
11.2. Nem szabályzott kérdések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a közgyűlés bármely
kérdésben határozatot hozhat.
11.3. Az alapszabály keletkezésének és aláírásának körülményei
11.3.1. Az alapszabály elfogadásának helye és ideje: Budapest, 2015. február 26.
11.3.2. Az alapszabály módosításának helye és ideje: Budapest, 2015. július 2.
11.3.3. Az alapszabály aláírásának helye és ideje: Budapest, 2015. július 2.
11.3.4. Kijelentjük, hogy megalakítjuk az egyesületet.
11.3.5. Aláírások

________________________________________
Károly György Tamás elnök
1103 Budapest, Kelemen utca 26.

________________________________________
Kubák László titkár, mint tanú
1045 Budapest, Nyár utca 71. 9/36.

________________________________________
Hargita Ottó alelnök, mint tanú
1139 Budapest, Gömb utca 29.
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