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A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 . évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok
az alábbi tarta lomma l fogadják el a Magyar Tánctudományi Társaság (a továbbiakban:
Társaság) a lapszabályát:
Preambulum
A szervezet mega lapítói 1990-ben: Béres András, Devecseri Vera, Dienes Gedeon, Falvay Károly, Fuchs
Lívia, Fügedi J á nos, Gelencsér Ágnes, Hubay Győző, Kaposi Edit, Keszler Mária, Körtvélyes Géza,
Kővágó Zsuzsa, Maácz László, Major Rita, Neumann Ilona, Pálfy Gyula, Pesovár Ernő , Poór Anna,
Simon László, Szúdy Eszter. A szervezet a Magyar Táncművészek Szövetsége Tudományos tagozatából
j ött létre.

1. A társadalmi szervezet neve:
Magyar Tánctudományi Társaság
A társadalmi szervezet idegen nyelvü elnevezése:
Hungarian Choreological Society
Société hongroise de Choréologie
U ngarische Tanzwissenschaftliche Gesellschaft
2. A Társaság székhelye:
1145 Budapest, Columbus utca 87-89 .
3. A Társaság honlapja és folyóiratai
3 . 1. A Társaság honlapja: http:j jtanctudomany. hu j
3 .2. A Társaság tudományos kiadványa: Tánctudományi Tanulmányok
4. A Társaság hatásköre és tagjai
A Társaság országos hatáskörrel működő, nyitott taglétszámű jogi személy, amelynek tagja
lehet bármely hazai vagy külföldi természetes személy, valamint pártoló tagként bármely jogi
személy.
5. A Társaság jellege
A Társaság független tudományos társada lmi szervezet, amely együttműködik a táncot,
valamint a kultúra más ágazatait kutató intézményekkel, a tánccal foglalkozó kutatások
önállóságának és szabadságának feladása nélkül.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6. A Társaság célja
A Társaság célja a tánc mint művészeti és társadalmi jelenség múltj ának, jelenének,
gyakorlatának és elméletének kutatása, inter- és transzdiszciplináris tanulmányozása.
Kutatási területe kiterjed a tánc valamennyi ágazatára (balett, modern tánc, kortárstánc,
néptánc,
társastánc,
egyéb
ágazatok),
valamit
a
kapcsolódó
művészeti
és
tudományterületekre. E tématerületeken elsősorban magyarországi és magyar vonatkozású
kutatásokat kezdeményez, koordinál, támogat és végez.
Tevékenységi körében kiemelt céljának tekinti a dokumentációs, publikációs és információs
munkát. Szakmai és információs kapcsolatot tart fenn a hazai és külföldi kutatóbázisokkal,
egyetemekkel, táncarchívumokkal, tudományos intézetekkel és társadalmi szervezetekkel.
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A Társaság céljai között jelöli meg korszerű hazai és nemzetközi szakmai kiadványok
szerkesztését és közreadását, tudományos tanácskozások szervezését, valamint a hazai
tánckritika fejlesztését. A Társaság támogatja a magyarországi tánctudomány leendő
szakembereinek, fiatal kutatóinak képzését és továbbképzését.
7. A Társaság gazdálkodási rendje

7 . 1. A Társaság nem profit orientált szervezet. A Társaság az egyesületi cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. A
Társaság a vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel t a gjai
között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
7 .2 . Működésének anyagi fedezetére a Társaság (a tánckutatásra, kiadványokra é s
dokumentációra, infra struktúrára stb. fordított összegeket), különféle alapoktól,
alapítványoktól igényelt, pályázaton elnyert, természetes és jogi személyek felajánlásaiból és
hozzájárulásaiból, valamint tagdíjakból befolyt és alaptevékenységéből származó összegeket
kívánja felhasználni .
7 .3 .

A Társaság j ogszabályoknak

megfelelő

gazdálkodásáért az elnök a

felelős .

7.4 . A Társaság tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj mértékét a
Közgyűlés határozza meg. A tagdíjat legkésőbb minden év március 1. napjáig kell egy
összegben, a Társaság házipénztárába vagy a Társaság bankszámlájára történő átutalás
útján megfizetni. A tagdíj fizetés alól az Elnökség méltányosságból felmentést adhat.

8 . A tagsági jogviszony
8 . 1. A tagsági jogviszony keletkezése

8.1.1. A Társaság rendes tagja lehet bármely természetes személy és pártoló tagja lehet
bármely jogi személy, aki a Társaság célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban
foglalt rendelkezéseket elfogadja és az Elnökség által meghatározott felvételi eljáráson átesik.
8.1.2.A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani, amely a kérelem beérkezésétől
számított 30 (harminc) napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a
tagfelvételről. Az Elnökség határozatát annak meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül
írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A
tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
8 . 1.3. A tagsági jogviszony az Elnökség határozatával, illetve a tagdíj befizetésével jön létre.
8 . 1.4. Jelenkori és egykori tagjai számára különleges érdemek elismerés éül a Társaság
örökös tag (posztumusz) és tiszteletbeli tag címet alapít, melyet a Közgyűlés vagy a
Közgyűlés által kijelölt bizottság ítéloda.
8.2. A tagsági jogviszony megszűnése

8.2 . 1. A tagsági jogviszony megszűnik a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével,
kilépésével, a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával vagy kizárásával.
8.2.2. A tagsági jogviszonyát a tag az Elnökséghez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszonyanyilatkozatának az Elnökséghez
történő megérkezése napján szűnik meg.
8.2.3. Az E lnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a Társaság tagjai
közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
8.2.3.1.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az
Elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon
meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő
távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozafalt nem akadályozza. Az ülésen
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biztosítani k ell számára a védekezési
képviseltetheti magát.

lehetőséget .

Az ülésen a tag

képviselővel

is

A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indbkolással kell
8 .2.3 .2.
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az Elnökség a
kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 (harminc)
napon belül meghozza és 8 (nyolc) napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a
számított 15 (tizenöt) napon belül a Társaság Közgyúléséhez fellebbezéssel
élhet. A fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb
30 (harminc) napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli Közgyúlést. A
Közgyúlés nyílt szavazással, egyszerú szótöbbséggel dönt. A Közgyúlés határozatát annak
meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.
8 .2 .3 .3.

kézbesítéstől

8.2.4. A Társaság a tagsági jogviszonyt felmondja 30 (harminc) napos határidővel, írásban a
tagdíj befizetés ismételt felszólítás ellenére történő elmulasztása esetén. A felmondásról az
Elnökség dönt.

8.3. A tagok j ogai:
8 .3 . 1. A Társaság rendes tagja jogosult:
a) a Társaság tevékenységében részt venni;
b) a Társaság szolgáltatásait igénybe venni;
c) a Közgyúlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyúlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
d) a Társaság irataiba betekintetni;
e) arra, hogy a Társaság tisztségviselőjévé válas szák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn .
8 .3.2. A tag a Közgyúlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is
gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejú magánokirati
formában írásba kell foglalni és azt a Közgyúlés levezető elnökének a Közgyúlés kezdetén
átadni.
8 .3.3. A Közgyúlésen valamennyi szavazásra jogosult tag

egyenlő

szavazattal rendelkezik.

8 .3.4. A Társaság pártoló tagja jogosult:
a) a Társaság tevékenységében részt venni;
b) a Társaság szolgáltatásait igénybe venni;
c) a Közgyúlésen tanácskozási joggal részt venni, a Közgyúlés rendjének
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;
d) a Társaság irataiba betekintetni.

megfelelően

8.4. A tagok kötelezettségei:
8.4.1. A Társaság tagja:
a) nem veszélyeztetheti a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság tevékenységét;
b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni;
c) köteles a Társaság alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani;
d) köteles a lakcímét, székhelyét annak megváltozását követő 8 (nyolc) napon belül az
Elnökséghez bejelenteni.

9. A Társaság

működési

rendje

A Társaság szervei:
a) Közgyúlés
b) Elnökség

3

MAGYAR T ÁNCTUDOMÁNYI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA
2020. február 19.
9.1. A Közgyűlés

9.1.1. A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amely minden kérdésben
szótöbbséggel dönt. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata a döntő .
9 . 1.2 . A

Közgyűlés

egyszerű

hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az Elnökségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a
Társasággal munkaviszonyban áll;
g) a jelenlegi és korábbi társasági tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
h) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
9 . 1.3 . A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Közgyűlést az elnök hívja
össze. A tagok többségének írásbeli kérésére az elnök köteles a Közgyűlést összehívni.
9 . 1.4 . A Közgyűlé sről legalább 8 (nyolc) nappal korábban igazolható módon, írásban
értesíteni kell a tagokat a közgyűlési meghívó megküldésével.
A közgyűlési meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt Közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot követő 1 (egy) órán tűli, de
legfeljebb 15 (tizenöt) napon belüli időpontra hívják össze .
9 . 1.5 . A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon
belül a tagok az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 (kettő) napon belül dönt. Az Elnökség a
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 (kettő) napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet
elutasítja, űgy a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre
jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangűlag hozzájárul.
9 . 1.6. Az Elnökség köteles a
megtétele céljából, ha

Közgyűlést

haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések

a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi ;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság
megszüntetéséről dönteni.
9 . 1.7 . Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha
az ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag
hozzájárul az ülés megtartásához.
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9 . 1.8. A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok t öbb mint a fele (50%+ 1 fő) jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Közgyűlés a napirendi
pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét,
valamint szükség esetén a kettő fős szavazatszámláló bizottságot.
9 . 1.9 . A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni
a tag, valamint - ha képviselő útján vesz részt a Közgyűlésen , illetve ha pártoló tag képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és
a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
9 . 1.10. A

Közgyűlésről jegyzőkönyvet

kell készíteni, amely tartalmazza

a) a Társaság nevét és székhelyét;
b) a Közgyűlés helyét és idejét;
c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének
a nevét;
d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

Közgyűlés levezető

elnöke írja alá, és egy erre

9 . 1.11 . A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság 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 a Társaságnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Társaság alapszabályának
módosításához, a Társaság egyesüléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szűkséges. A Társaság céljának módosításához és a
Társaság megszűnéséről szóló közgyűlé si döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
9.1.12 . A

Közgyűlés

egyszerű

9 . 1.13. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható
módon is közli.

9 .2. Az Elnökség
9 .2.1. Az Elnökség a Társaság 5 (öt) elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe. A Társaság vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai.
A Közgyűlés 3 (három) év határozott időtartamra választja meg az Elnökséget, nevezetesen
az Elnököt, és az elnökségi tagokat, akik a tánc különböző területeiről kerülnek ki és a
Társaság képviseletére jogosultak.
9 .2.2. A Társaság szakmai életútja, a Társaságért és a tánctudományért végzett
tevékenysége a lapján Tiszteletbeli Elnökö(ke)t választ. A Tiszteletbeli Elnök a mindenkori
Elnökség tanácskozási joggal bíró tagja (megválasztására az Elnökségre vonatkozó szabályok
vonatkoznak) .
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9.2 .3. Elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

cselekvőké pes s é gé t

a tevékenysége

9 .2.4. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni
kell. Az elnökségi tag az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet
elnökségi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült. Nem lehet elnökségi tag, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61 . §
(2) bekezdés i) pont) . Nem lehet elnökségi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Az eltiltás t kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet elnökségi tag az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
9.2.5 .

Megszűnik

az elnökségi tagsági megbízatás :

a megbízás időtartamának lejártával;
visszahívással;
lemondással;
az elnökségi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f) az elnökségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

a)
b)
c)
d)
e)

9 .2.6 . Az elnökségi tag megbízatásárói a Társasághoz címzett, a Társaság másik elnökségi
tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá.
9.2.7. A Társaság Elnöksége (vezető tisztségviselői):

elnöke:
Fügedi János (anyja neve: Penner Róza Ilona, lakóhelye: 1111 Budapest,
Kruspér utca 5 .)
az Elnökség további tagjai:
Dóka Krisztina (anyja neve: Dömötör Ilona, lakóhelye: 1147 Budapest,
Kerékgyártó utca 77. r. / 5.);
Dr. Nagy Péter Miklós (anyj a neve: Katona Ilona Ibolya, lakóhelye: 1107
Budapest, Érsemlyéni utca 1.);
Pál-Kovács Dóra (anyja neve: Hammer Edit, lakóhelye: 2000 Szentendre,
Telep utca 4.);
Pálosi István (anyja neve : Dampf Erzsébet, lakóhelye : 2481 Velence, VIII. utca
78.) .
A Társaság törvényes képviseletét az elnök látja el.
Az elnökségi tagok képviseleti joga gyakorlásának terjedelme általános, módja önálló .
9.2.8. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a Társaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók e lőkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terj esztése;
d) a Társaság vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,
a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a Társaság szerveinek értesítése;
f) az Elnökség által összehívott Közgyűlés napirendi pontj ainak meghatározása;
g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
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i) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb k önyveinek vezetése;
j) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és a nnak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
l) a tag felvételéről való döntés;
.
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
9 .2 .9 . Az Elnökség a Társaság adminisztratív és űgyviteli feladatainak ellátására a Társaság
tagjai közül titkárt kér fel, aki az elnökségi ülések tanácskozási joggal rendelkező állandó
meghívottja.
9 .2 . 10. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik és bármely
tagja összehívhatja, napirendjét maga határozza meg.
9 .2.11. Az elnökségi ülést az elnök legalább S (öt) nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen a Társaság székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Az
Elnökség állandó meghívottja a Társaság székhelyét biztosító Magyar Táncművészeti
Egyetem (székhelye: 1145 Budapest, Columbus utca 87-89., törzskönyvi azonosító száma:
308735) rektora.
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza a Társaság nevét, székhelyét, az elnökségi
ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat
kialakíthassák.
9 .2.12 . Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az
Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok
több mint a fele jelen van. Három elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangűlag
hozható határozat.
9 .2 . 13. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Társaság 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 a Társaságnak nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
9.2.14. Az Elnökség minden kérdésben
esetén az elnök szavazata a döntő.

egyszerű

szótöbbséggel dönt .

Szavazategyenlőség

9.2.1S .Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al
a határozat meghozatalát követő 8 (nyolc) napon belül írásban, igazolható módon is közli .
9 .2.16. A Közgyűlés és az elnökség döntései, iránymutatása alapján az elnök irányítja a
Társaság munkáját.
9.2.17. A Társaság nevében nyilatkozatot az Elnökség tagjai tehetnek, az Elnökség
megbízása alapján . Szerződési megbizást az elnök adhat. A bankszámla feletti rendelkezés a
hatályos jogszabályok alapján történik. A Társaság alkalmazottait az elnök foglalkoztatja,
illetve szerződteti.
9.2.18 . Az Elnökség a Társaság munkájának könnyítésére
"szakbizottságokat" alakíthat, valamint a Társaság munkájába
szakértőket is bevonhat.
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101 Záró re n de lke zések:

A jelen okirat ban nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013 . évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek múködéséről és támogatásáról szóló 20 ll. évi CLXXV. törvény rendelkezései
alkalmazandók.
Kelt Budapest, 2020 . február 19 . napján
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