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   A HOLDVILÁG KAMARASZÍNHÁZ KULTURÁLIS EGYESÜLET  

- VÁLTOZÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT  - 

ALAPSZABÁLYA 
 

A Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület a Fővárosi Közgyűlés 2807/2011 (IX. 28) 

határozata alapján módosítja az Egyesület székhelyét, valamint a hatályos jogszabályok      

/Ptk. 3:63-3:87.§, 2011.évi CLXX. tv., 350/2011.(XII.30.) Korm.rend., 2011.évi  CLXXXI. tv./ 

szerint az alapító okirat tartalmát, így az Alapszabály az alábbiak szerint módosul. 
 

I. 

Az Egyesület adatai 
 
Az Egyesület elnevezése :  Holdvilág Kamaraszínház Kulturális Egyesület 
 

Az Egyesület székhelye:  1131 Budapest, József Attila tér 4. szám 
 
Az Egyesület pecsétje:  kör alakú feliratban: Holdvilág Kamaraszínház   
      Kulturális Egyesület  
Az Egyesület alapítási éve:  1995 
 
Az Egyesület működési területe: - Magyarország 
 
 

II. 

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége (5. kulturális tevéknység) 
Az 1991. évi XX.tv., a 2008. évi XCIX.tv., a 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján 

 
Az Egyesület célja: 
 
- elősegíteni a korszerű, innovatív színházi kezdeményezések megvalósulását 
- elősegíteni a közvetlen és a tágabb környezet kulturális életének kibontakoztatását 

- részt venni helyi kulturális eseményeken, színházi fesztiválokon, s ezeknek szervezésében * 

- részt venni helyi kulturális értékek létrehozásában, meglévők ápolásában, támogatásában  

- értékes gyermekelőadások létrehozása és műsoron tartása  
- lakossági (színház)művészeti kezdeményezések felkarolása 

- művészeti értékek létrehozása, integrálása, megőrzésének elősegítése 
- együttműködés hasonló kulturális egyesületekkel, alapítványokkal, intézményekkel 
- társművészetek felkarolása, elősegítése, integrálása  
- kulturális cserék támogatása hazai és nemzetközi szinten 
- mindezekhez a szükséges feltételek megteremtésének elősegítése 
 
Az Egyesület tevékenységi formái: 
 
- az Egyesület tagjainak érdekképviselete 
- az Egyesület tagjainak informálása illetve információcsere létrehozása hasonló kulturális  
egyesületekkel, alapítványokkal, intézményekkel 
- fesztiválok illetve találkozók szervezése, műhelymunka megszervezése 
- a * kulturális élettel foglalkozó publikációk lehetőség szerinti megjelentetése, terjesztése 
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1. Az Egyesület az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXX. törvény alapján, „kulturális tevékenység” 
megjelölésű közhasznú tevékenység folytatása céljából működik. Az Egyesület célja, hogy tagjain 
kívül az állampolgárok minél szélesebb rétege részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 
Működésének nyilvánosságát az Egyesület a rendezvényeinek szórólapokon, programfüzetekben, 
folyóiratokban, valamint egyéb írott és online sajtótermékekben, továbbá saját honlapján való 
közzététele útján biztosítja. 
 
Az Egyesületet az Egyesület tagjai nem * gazdasági tevékenység céljára alapítják és az Egyesület 

gazdasági tevékenységét kizárólag kiegészítésképpen, közhasznú tevékenységét elősegítendően 
kívánja folytatni. 
 
2. Az Egyesület céljainak elérése érdekében különböző hatóságok és szervezetek előtt eljár 
mindazon kérdésekben, amelyek az Egyesület és tagjainak érdekével összefüggőek. 
Az Egyesület kapcsolatot tart fenn más társadalmi szervezetekkel. 
 
 

III. 

Az Egyesület tagjai 

 
 
1. Az Egyesületnek tagjai lehetnek azok a belföldi természetes és jogi személyek, akik elfogadják 
az Egyesület Alapszabályát, az Alapszabályban rögzített Egyesületi célokat, hajlandóak azok 
megvalósulásáért tevékenykedni, vállalják az Egyesület tagságával járó jogosultságok és 
kötelezettségek betartását, belépési szándékukat belépési nyilatkozatuk aláírásával kifejezésre 
juttatják és akik tagfelvételi kérelmét az Egyesület közgyűlése egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja. 
 
2. Az Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról nyilvántartást vezetni. 
 
3. Az Egyesület tagjainak jogai: 
 

- a Ptk. 3:65. § (1) értelmében „Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében 

részt venni.” 
- tanácskozási és szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület közgyűlésein 
- közvetlenül választhatják az Egyesület elnökségét 
- választhatnak és választhatók az Egyesület minden szervébe 
- javaslatokat és előterjesztéseket tehetnek az Egyesület bármely szervéhez 
- részt vehetnek az Egyesület rendezvényein, fórumain, igénybe vehetik az Egyesület 
szolgáltatásait, észrevételeket, javaslatokat tehetnek az Egyesület életével kapcsolatban 
- betekinthetnek az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba. 
 
 
Az Egyesület tagjai a közgyűlés által hozott döntéseket bármely fórumon képviselhetik. 
 
Az Egyesület tagjai jogosultak az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát - a 
tudomásukra jutástól számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadni. 
 

Az Egyesület működésében nem egyesületi tagok is részt vehetnek (pl. vendégművészek, pártoló 

és/vagy tiszteletbeli tagok) akik a közgyűléseken meghívottként részt vehetnek, de az egyesületi 
tagságból fakadó jogok és kötelezettségek nem illetik meg őket. 
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4. Az Egyesület tagjainak kötelezettségei: 
 
* 
- kötelesek a közgyűlés által megállapított mindenkori éves tagdíjat megfizetni éves, féléves, 
negyedéves, vagy havi bontásban. 

 
5. Az Egyesület valamennyi tagja azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. 
 
6. Az Egyesületi tagság megszűnik: 
 
- a természetes személy tag elhalálozásával, illetve a jogi személy jogutód nélküli megszűnésével  
- kilépéssel bármikor indoklás nélkül, amit írásban kell bejelenteni 
-  *  
- törléssel, ha a tag hat hónapon át nem tesz eleget tagdíjfizetési kötelezettségének, annak 
ellenére, hogy tagdíjfizetési kötelezettségére az Egyesület vezetősége őt két ízben írásban 
figyelmeztette, illetve felszólította. 
 
 
 
 

IV. 

Az Egyesület szervezete 
 
 
1.) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa, (a továbbiakban együtt : hozzátartozó) a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b) 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 egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony 
által nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
2.) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek kijelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
Az Egyesület tagjai a tisztségviselők megválasztásakor figyelembe veszik * az Ectv. 37.§ (2)b.), 
valamint a Ptk. 3:71.§ (1)b) pontjaiban rögzített  összeférhetetlenségi szabályokat. 

 
 

 
3.) A közgyűlés 
 
3.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az Egyesület tagjainak összességéből áll és 
amely az Egyesületet illető minden kérdésben dönthet. 
 

3.2. A közgyűlést az elnök hívja össze 10 nappal előbb, igazolható módon, évente legalább 2-

szer, valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével, a Ptk. 3:71. § (1) d) pontja szerint * 

a közgyűlés helyének, idejének megjelölésével s a napirendi pontok feltüntetésével, valamint a 
határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés helyének és 
dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés tisztségviselőinek és szavazatszámlálóinak 
megválasztása egyszerű szótöbbséggel történik. A közgyűlés nyilvános. 
 
3.3. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább kétharmada jelen van. Ha a közgyűlés 
nem határozatképes, akkor 30 napon belül újból, azonos napirenddel össze kell hívni. A 
megismételt közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok fele jelen van. 
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3.4. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.  A közgyűlés határozatait egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén *újabb szavazást kell 
tartani, melynek eredménytelensége esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.  
/Ld. Ptk. 3:19. § (3); Ptk. 3. 65 § (2); Ptk. 3:78. §/ 
 
Fentiek alól az alábbi esetek jelentenek kivételt: 
 
A jelenlévő egyesületi tagok ¾ többséges szavazata szükséges: 
- az Alapszabály módosításához,  
- az Egyesület átalakulásának kimondásához, 
- az Egyesület megszűnésének kimondásához 
- az elnökségi tagok megválasztásához és visszahívásához 
 
A határozatot az érintettel ajánlott küldeményben, a meghozataltól számított 3 munkanapon belül 
kell közölni. 
 
3.5. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 
- az Alapszabály elfogadása, módosítása 
- az Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása 
- szerződés megkötésének jóváhagyása saját taggal, tisztségviselővel, vagy ezek 
hozzátartozóival 
- jelenlegi vagy korábbi egyesületi tagok, tisztségviselők elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről szóló döntés 
- választott könyvvizsgáló megválasztása 
- az éves költségvetés elfogadása, a megelőző évi költségvetés felhasználásáról szóló beszámoló, 
ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása 
- az elnökség munkájáról szóló éves beszámoló elfogadása, a következő időszak feladatainak 
meghatározása 
- a tagdíj megállapítása, megváltoztatása 
- az Egyesület éves beszámolójának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása 
- az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, átalakulásának kimondása 
- az Egyesület feloszlásának elhatározása, végelszámoló kijelölése 
 
 
3.6. A közgyűlés lehet rendes, vagy rendkívüli 
 
- a rendes közgyűlést az Alapszabályban meghatározott módon kell összehívni.  
 
- rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha az Egyesület tagjainak legalább egyharmad része, vagy a 
kizárt tag azt írásban kéri, az ok megjelölésével, illetve ha az elnökség azt indokoltnak tartja, vagy 
ha a Fővárosi Törvényszék azt elrendeli. 
 
 
3.7. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az Egyesület elnöke, a jegyzőkönyvvezető 
és a jegyzőkönyvet hitelesítő két egyesületi tag ír alá. 
 
3.8. Ahogy az Ectv. 37. § (1) bekezdése előírja, a  testületi szervek ülései nyilvánosak. *  
3.9. Az Egyesület közgyűlését nemcsak székhelyén tarthatja. 
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4.) Az elnökség 
 
4.1. Az Egyesület ügyintéző szerve az elnökség. Az elnökség 3 főből áll: elnök, elnökhelyettes és 1 
elnökségi tag. Az elnökséget a közgyűlés választja és ugyancsak a közgyűlés dönt az elnökségi 
tagok számáról, ami azonban háromnál nem lehet kevesebb. Az elnökség két közgyűlés között 
intézi és szervezi az Egyesület tevékenységét, maga választja elnökét. 

 

4.2. Az elnökség tagjainak megbízatása két évre szól, megbízatásuk korlátlanul megújítható. 
 
4.3. Az elnökség tagjait a közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel bármikor visszahívhatja. Az 
időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok 
mandátumával egyező időpontig szól. 
 
4.4. Az elnökség feladatai: (Ptk. 3:80. §) 

 

- az elnökség látja el az Egyesület ügyvitelével kapcsolatos napi teendőket, döntéseket hoz 
- nyilvántartást vezet az Egyesület tagjairól 
- előkészíti a beszámolókat, a közgyűlés elé terjeszti 

- * előkészíti a tisztségviselők megválasztását 

- összehívja a közgyűlést, értesíti a tagságot 
- meghatározza a közgyűlés napirendi pontjait 
- kezeli az egyesületi vagyont, dönt a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó kérdésekben 
- részt vesz a közgyűlésen, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszol 
- vezeti az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb kapcsolódó 
anyagoknak könyveit 
- megőrzi az Egyesület működésével kapcsolatos iratokat 
- biztosítja az Egyesület munkájával kapcsolatos összes iratba való betekintést 
- a jóváhagyott költségvetés alapján gazdálkodik, éves költségvetési tervet készít, amit a 
közgyűlés elé terjeszt 
- * 
- dönt minden egyéb olyan kérdésben is, amely nem tartozik a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe 

- vizsgálja az Egyesületet érintő megszűnési okokat, s annak bekövetkezte esetén megteszi 

a törvényben előírt lépéseket. 
 
 
4.5 Az Elnökség működése: 
 

 Az elnökségi ülést az elnök hívja össze, 10 nappal előbb, igazolható módon, évente legalább 2-

szer, az elnökségi tagok előzetes írásbeli értesítésével, * a napirendi pontok, valamint a 
határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt elnökségi ülés helyének és 
dátumának pontos megjelölésével.  Az elnökségi ülés nyilvános. 
Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon az elnökségi tagok legalább kétharmada jelen van. Ha 
az elnökségi ülés nem határozatképes, akkor egy héten belül újból, azonos napirenddel össze kell 
hívni. 
 Ptk. 3:19. § (3) bekezdése, valamint a Ptk. 3:78. § szerint az elnökségi ülésen minden tag egy 
szavazattal rendelkezik. Az elnökségi ülés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza. Szavazategyenlőség esetén * újabb szavazást kell tartani, melynek eredménytelensége 
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.  
 
 
4.6 Az Elnök feladatai 
 
Az Elnök irányítja és koordinálja az Egyesület működését. Összehívja a közgyűlést. 
Képviseli az Egyesületet. Összehívja az elnökségi üléseket. 
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4.7 Az Elnökhelyettes feladatai: 
 
Az Elnökkel együtt irányítja az Egyesület munkáját. Az Elnök akadályoztatása esetén teljes 
jogkörrel képviseli az Elnököt. Képviseli az Egyesületet. Részt vesz az elnökségi üléseken. 
 
4.8 Az Elnökségi tag feladatai: 
 
Az Elnökkel és az Elnökhelyettessel együtt irányítja az Egyesület működését Részt vesz az 
elnökségi üléseken. Segít a közgyűlés lebonyolításában. Szakmai képzettségének megfelelően a 
döntésekben elősegíti az Egyesület céljainak érvényre jutását. 

 
() 

 

 

V. 

Az Egyesület működése 
 
1. Az Egyesület a bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
2. Az Egyesület a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési 
jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint éves pénzügyi terv alapján működik. 
 
3. Az Egyesület céljai megvalósítása, működési feltételeinek megteremtése érdekében gazdasági 
tevékenységet folytathat, ezt azonban csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 
nem veszélyeztetve végezheti. 
 
Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, a tagok részére 
nyereséget nem juttat, azt a jelen Alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére 
fordítja. 
 
Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez. 
 
Az Egyesület tagjai a közgyűlés által meghatározott tagdíjon túl az Egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. 
 
* 
 
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, nem állít országgyűlési, megyei és 
fővárosi önkormányzati jelöltet, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 
 
5. Az Egyesület munkája felett az Ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet. 
 
6. A testületi szervek döntéseit az Egyesület ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában. 
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők 
számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. 
Az elnök gondoskodik a szervezet döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, igazolható 
módon. 
A testületi szervek döntéseit az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdető táblán nyilvánosságra 
hozza. 
Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén bárki 
betekinthet, előre egyeztetett időpontban. 
Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban tájékoztatja a nyilvánosságot. 
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VI. 

Az Egyesület vagyona 
 
1. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból és az Egyesület tagjainak felajánlásaiból tevődik 
össze. 
 
2. Az Egyesület bevételi forrásai: 
 
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú célra vagy működési 
költségei fedezésére kapott támogatás illetve adomány 
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel 
- az Alapszabályban megjelölt közhasznú céljai érdekében végzett gazdasági tevékenységéből 
származó bevétel 
 
3. Az Egyesület kiadásai: 
 
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (rendezvények költségei, 
tiszteletdíjak *) 

- a gazdasági tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (előadások, rendezvények, 
fesztiválok, kulturális cserék lebonyolításának költségei) 
- a közhasznú célok és érdekében végzett gazdasági tevékenység *felmerült közvetett költségei 
(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani 
 

 

 

 

 

VII. 

Képviselet 
 
1. Az Egyesületet az elnök képviseli. Feladatát önállóan látja el. * Az elnök távolléte vagy 
akadályoztatása esetén a képviseletet az elnökhelyettes látja el. 
 
2. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan jogosult rendelkezni.  
 
3.Cégszerű aláírás esetén az elnök jogosult aláírni. 
 
      
 
 
 

VIII. 

Az Egyesület megszűnése 
 

*  
A Ptk. 3:48. § szerint megszűnik, ha 
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött, és e feltétel bekövetkezett; 
c) tagok, vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
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IX. 

Záró rendelkezések 

 
 

 1. Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az elnök * a szükséges mellékletekkel 
együtt benyújtja.  

 
 
 2. Az Alapszabályt az Elnökség a hatályos jogszabályok alapján a közgyűlés jóváhagyásával 

módosította, a módosítások az Alapszabályban dőlt vastag* betűvel szerepelnek.  
 
                                                               
                                                                                                           Koltai Judit 
                                                                                                    az egyesület elnöke 
 

Záradék 
 
 
1. A Törvényszék végzésének megfelelően a III./4., III./6., IV./2., IV./3.2., IV./3.4., IV./3.8., 

IV./4.4., IV./4.5., valamint a VIII. pontokat módosítottuk a 2014. május 20-án kelt 
alapszabályhoz képest. 

 
2.  Igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel a 2002. 06. 

11-én kelt, valamint a 2012. 02. 01-jén módosított hatályos létesítő okirat tartalmának, 
valamint tartalmazza a 2014. május 20-án kelt alapszabály változtatásait. 

 

Kelt Budapesten, 2015. május 15. 
 

                                                                                                            Koltai Judit 
                                                                                                    az egyesület elnöke 
 
                                                                    
                                                                                                           
 
 
 
Tanú 1. név: ……………………………………………………….. 
 
            cím: ………………………………………………………… 
 
           szig. szám: …………………………………………………             
 
           aláírás: …………………………………………………….. 
 
 
 
 

 
 
Tanú 2. név…………………………………………………………. 
           
            cím: ………………………………………………………… 
 
           szig. szám: …………………………………………………             
 
           aláírás: …………………………………………………….. 
  


