Café Momus Egyesület
A kultúra internetes terjesztéséért
ALAPSZABÁLY

A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen
elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt teljes szöveg.

Készült borítólappal együtt 8 oldal terjedelemben.

I. Általános rendelkezések
Az egyesület neve, székhelye
Az egyesület neve: Café Momus Egyesület - A kultúra internetes terjesztéséért
Székhelye : 1118 Budapest, Budaőrsi út 119/b

Az egyesület jogállása
Az egyesület önszerveződésű, önkéntes, nyílt, demokratikus, önkormányzati elveken alapuló,
pártsemleges és politikamentes társadalmi szervezet, mely működését a Magyar Köztársaság
Alkotmánya, a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint
jelen Alapszabály alapján fejti ki. Az egyesület jogi személy, mely saját képviseleti és ügyintéző
szervekkel, és nyilvántartott tagsággal rendelkezik.

Az egyesület célja
Az egyesület tömöríteni kívánja azokat a magánszemélyeket, gazdasági társaságokat,
testületeket, akik (amelyek) tevékeny szerepet vállalnak a magyar kulturális élet értékeinek
létrehozásában, terjesztésében és népszerűsítésében, elsősorban internetes fórumainak
megteremtésében.
Az egyesület a céljai érdekében:
•

tagjai és az érdeklődők rendszeres tájékoztatására internetes magazint jelentet
meg

•

az interneten keresztül megszervezi tagjai rendszeres kapcsolattartását és
információcseréjét

•

tagjai számára rendszeres találkozókat szervez

•

kapcsolatot tart más, hasonló tevékenységet folytató szervezetekkel és
mozgalmakkal

•

elősegíti tagjai önképzését

•

találkozókat, műsoros rendezvényeket szervez hasonló szervezetek és érdeklődő
magánszemélyek részvételével

•

szakmai kiadványokat jelentet meg, megteremti az ehhez szükséges feltételeket
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Az egyesület politikamentessége
Az egyesület politikai jellegű tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azokat
nem támogat, illetve azoktól támogatást nem kap, azokhoz semmilyen formában sem
csatlakozik, továbbá országgyűlési, vagy önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem
támogat.

II. Az egyesület szervezete és működése
A Café Momus Egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés, ami a tagok összessége.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
•

az alapszabály megállapítása, és módosítása

•

az egyesület feloszlásának más szervezettel való egyesülésének, más
szervezetekbe való belépésnek, egyesületi díjak és alapítványok alapításának
eldöntése, az egyesület megszűnése estén az egyesületi vagyon felhasználásáról
való döntés

•

a vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása.

•

az egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása

•

az éves pénzügyi terv jóváhagyása, valamint az előző évi mérleg, és
eredménykimutatás elfogadása.

•

a vezetőség által az egyesület szakmai tevékenységéről készített beszámoló,
illetve a következő időszakra szóló feladatterv elfogadása.

•

az éves tagsági díj összegének meghatározása.

•

a tagsági viszonnyal összefüggő viták, fellebbezések elbírálása

A közgyűlés.
A Café Momus Egyesület évente rendes közgyűlést tart. A rendes közgyűlésen jogosult az
egyesület minden tagja résztvenni. A rendes közgyűlést a Vezetőség hívja össze írásban (ajánlott
levélben, telefaxon, e-mailben), a helyszín, az időpont és a napirend feltüntetésével, legalább 15
nappal azt megelőzően.
Rendkívüli taggyűlést kell összehívni, ha azt a felmerülő ügyek miatt a vezetőség indokoltnak
látja, vagy ha azt a tagok legalább egyharmada, vagy az ellenőrző bizottság az ok és a cél
megjelölésével írásban a vezetőségnek indítványozza. A törvényességi felügyeletet ellátó szerv
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indítványára rendkívüli Közgyűlést kell összehívni.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok legalább 50%-a + 1 fő jelen
van. Az újból összehívott közgyűlés az eredeti napirenden szereplő pontok vonatkozásában a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a tagokat a meghívóban előre
tájékoztatták.
A Közgyűlésen a tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák meg. A határozatok
elfogadásához egyszerű szavazattöbbség kell.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a beszámolók és
hozzászólások lényegét, a szavazási arányokat. A jegyzőkönyv mellékletét képezi az írásban
kiosztott beszámoló egy példánya és a helyszínen felvett jelenléti ív. A jegyzőkönyv letisztázása
után a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két, erre a feladatra a taggyűlés által
megválasztott jegyzőkönyv hitelesítő egyesületi tag írja alá. A Közgyűlés jegyzőkönyvébe az
egyesület tagjai szabadon betekinthetnek.
A vezetőség
A vezetőség az egyesület ügyintéző és képviselő szerve, amely a taggyűlések között szervezi és
irányítja az egyesület tevékenységét, és gondoskodik a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
A vezetőség tagjait az egyesület tagjai közül a taggyűlés választja meg nyílt szavazással öt évre.
A vezetőség létszáma három fő, tagjai újraválaszthatók és visszahívhatók. A vezetőség tagja és
elnöke az egyesület elnöke.
A vezetőség eljár és dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a taggyűlés kizárólagos
hatáskörébe, továbbá az egyesület tagjai felett fegyelmi jogkört gyakorol.
A vezetőség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze,
a helyszín, időpont és napirend feltüntetésével. A vezetőség ülését az elnök készíti elő és vezeti
le. A vezetőség határozatait az elnök és a hitelesítésre kijelölt vezetőségi tag írja alá.
A vezetőség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A vezetőség határozatait nyílt
szavazással, szótöbbséggel hozza. A határozathozatal során törekedni kell a konszenzusra.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az elfogadott határozatokat valamennyi
jelen levő vezetőségi tag aláírásával hitelesíti.
A vezetőség egyes funkciók ellátására állandó, vagy ideiglenes munkabizottságokat hozhat létre.
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Az elnök
Az egyesület elnökét (aki egyben a vezetőség elnöke) a közgyűlés nyílt szavazással választja
meg. Az elnök önálló aláírási joggal képviseli az egyesületet harmadik személyek felé, továbbá
szervezi és irányítja a vezetőség tevékenységét.
Az ellenörző bizottság
A közgyűlés az egyesület tagjai sorából nyílt szavazással öt évre háromtagú ellenörző bizottságot
választ. Az ellenörző bizottság rendszeresen ellenörzi az egyesület gazdálkodását, pénz- és
vagyonkezelését, valamint az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek jogszabály és
alapszabály szerinti működését, és erről jelentést készít a taggyűlés részére. Az ellenörző
bizottság saját tagjai közül elnököt választ, és meghatározza tevékenységének szabályait.
Az egyesületi titkár
Az egyesület titkárát határozatlan időtartamra a vezetőség nevezi ki és menti fel. A titkár az
elnök irányításával szervezi és intézi az egyesület ügyeit, gondoskodik a taggyűlések és a
vezetőségi ülések technikai feltételeinek bíztosításáról.
A gazdasági felelős
Az egyesület gazdasági felelősét határozatlan időtartamra a vezetőség nevezi ki és menti fel. A
gazdasági vezető kezeli az egyesület rendelkezésre álló pénzeszközöket, és felügyeli a pénztárosi
tevékenységét. Elkészíti az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.

III. Az egyesületi tagság
A tagsági jogviszony keletkezése és megszünése
Az egyesület tagja lehet bármely magánszemély, gazdasági társaság, testület, aki (amely)
belépési nyilatkozatában az alapszabályt elfogadja és a tagsági díjat befizeti, valamint az
egyesület legalább két tagjának ajánlásával rendelkezik. A nem magánszemély tag jogait és
kötelezettségeit képviselő útján gyakorolhatja, illetve teljesítheti. Az egyesület tagjairól
nyílvántartást kell vezetni.
A tagsági viszony megszűnik:
•

a tag halálával

•

a kilépés írásbeli bejelentésével

•

az éves tagsági díj befizetésének írásbeli felszólítást követő, harminc napon túli
elmulasztásával
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•

kizárással, melyet a vezetőség kezdeményzhet, ha a tag magatartásával ismételten
és súlyosan veszélyezteti az egyesületi cél megvalósulását. A tag a kizárási
határozat ellen a közgyűléshez, és/vagy az egyesület felügyeletét ellátó szervhez
fellebezhet.

A tagfelvétel és a tagsági viszony megszüntetése kérdésében a vezetőség dönt, határozata ellen a
közgyűléshez lehet fellebezni.
A tag jogai és kötelezettségei
Az egyesület tagjának jogai:
•

választhat és választható (amennyiben megfelel a törvényi feltételeknek) az
egyesület szerveibe

•

tanácskozó és szavazati joggal részt vehet az egyesület taggyűlésén és egyéb
rendezvényein

•

javaslatot, indítványt tehet az egyesület bármely szervéhez

•

az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kérheti

Az egyesület tagjának kötelességei:
•

az alapszabály és az egyesületi határozatok betartása

•

az alapszabályban felsorolt célkitűzések megvalósításában aktívan közreműködik

•

tisztségre való megválasztása esetén feladatát legjobb képességei szerint ellátja

•

tagsági díját a vezetőség által meghatározott időpontig befizetni

Az egyesület pártoló tagja lehet, aki belépési nyilatkozatában az alapszabályt elfogadja és a
pártolótagsági díjat befizeti.
A pártolótagsági viszony megszűnik:
•

a pártolótag halálával

•

a kilépés írásbeli bejelentésével

•

a pártolótagsági díj befizetésének elmulasztásával

•

kizárással

A pártolótag felvételével és a pártolótagsági viszony megszüntetése kérdésében a vezetőség dönt,
határozata ellen a közgyűléshez lehet fellebezni.
Az egyesület pártolótagjának jogai:
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•

tanácskozó joggal részt vehet az egyesület taggyűlésén és egyéb rendezvényein

•

javaslatot, indítványt tehet az egyesület bármely szervéhez

Az egyesület pártolótagjának kötelességei:
•

az alapszabály és az egyesületi határozatok betartása

•

a pártolótagsági díj fizetése

A kulturális élet területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek az egyesület tiszteletbeli
tagjának választhatók. A tiszteletbeli tag megválasztása a vezetőség hatáskörébe tartozik
A tiszteletbeli tag jogai:
•

tanácskozási joggal részt vehet az egyesület taggyűlésén és egyéb rendezvényein

•

javaslatot, indítványt tehet az egyesület bármely szervéhez

•

az egyesület céljai és feladatai körébe tartozó kérdések megvitatását kérheti

Az egyesület tagjának kötelességei:
•

az egyesület munkájának erkölcsi támogatása

IV. Az egyesület gazdálkodása
Az egyesület vagyona, gazdálkodása
Az egyesület bevételi forrásai:
•

a tagok által befizetett éves tagsági díj

•

adomány, költségvetési juttatás, alapítványi támogatás, felajánlás, pályázati
támogatás

•

az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenységből származó bevételek
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Az egyesület jogi személyiséggel rendelkezik. Vagyoni kötelezettségválalásaiért saját nevében,
saját vagyonával felel. Az egyesület tagjai saját vagyonukkal az egyesületet terhelő tartozásaiért
nem felelnek. Az egyesület javára tett felajánlások elfogadásáról a vezetőség dönt.
Az egyesület tisztségviselői feladataikat dijazás nélkül látják el, de azok ellátása során felmerülő
indokolt és igazolt kiadásaik megtérítésére igényt tarthatnak.
Az egyesület csak másodlagosan végezhet gazdasági tevékenységet. A gazdálkodása során
keletkező nyereség kizárólag az alapszabályban meghatározott célokra, illetve feladatok
ellátására használható fel. Az egyesület megszűnése esetén az egyesületi vagyon felhasználásáról
a közgyűlés kétharmados szavazati többséggel dönt.
Az egyesület bankszámlája felett az egyesület elnöke önállóan, míg a vezetőség tagjai, illetve az
arra kijelölt dolgozók együttesen rendelkeznek.

V. Záró rendelkezések
Az alapszabály által nem rendelkezett kérdések a Ptk, valamint az egyesülési jogról szóló 1989.
Évi II. tv., továbbá a hatályos pénzügyi, számviteli, gazdálkodási és vagyonkezelési
jogszabályok rendelkezései érvényesek.
Jelen alapszabályt az egyesület 2000 január 29-i alapító taggyűlésén résztvevő, a jelenléti íven
feltüntetett és aláírásukkal igazolt alapító tagok megtárgyalás és értelmezés után részleteiben és
teljes egészében elfogadták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest 2000. június 21.

-8-

