
T Lrszinhiz E gyes iil et egys6ges szerkezetbe fo glalt
Alapszab{lya

arnely egysdges szerkezetben tartalmazza az egyesril6si jogrol, a klzhasznu jog6ll6srol,
valamint a civil szervezetek miik6desdrol es t6mogat6s6rol szol6 2All. evi CLXXV. torvdny,
ds a Polg6ri Tdrvdnykonyv rendelkezesei alapjan a Terszinhhz Egyesrilet alapit6sakor
elfogadott alapszabiilyirt, a 2A22.05.05-ig bekdvetkezett modositasaival egyutt.
A modosit6s szdveg6t d61t betii jelzi.

1. A szervezet neve: TdrszinhhzEgyestilet .*

Jelen okirat alitirhsttval kijelentjuk, hogy az egyesrilet ndwiselds6hez m6s szemely hozzajarulasa
nem szuKseges.

2. Lz egyesiilet szdkhelye:

Az egyestilet telephelye:

1073 Budapest, Barcsay u. l1 il/l5.
1033 Budapest, Fo ter 1. (Zichy Kast6ly)

2.1. Az egyesiilet alapitd tagiuinuk nevdt ds hkdhelyeit turrtalntazo tagndvsor az alap,szabalst

l. szamtl melldkletdt kepezi a jelen alap,szahdllt ctldirasakor hatalyo,s tagjegtzdket az

al ap.:i za bcily 2.,szam ir nrc I ld kle te rd gz i ti.

3. Az egyesiilet honlapjinak cime: www,terszinhaz.hu

Az egyes ii l et e- m ail cim e : ter szinhaz@gm?il. com

4. Az egyesiilet c6lja:

4 I Az Egyestilet az egyesrildsi jogrol, a kdzhasznu joga1l6srol, valamint a civil szeruezetek
nrukodeserol 6s t6mogatisirol szolo 2011. 6vi CLXXV. torv6nyben es a Polgiri
T6rvdnykonyvben fbglaltaknak megfbleloen neveles es oktat6s, k6pessegfejlesztds,

i srneretterj esztds k6zhasznu tev6kenyseget folytato szervezet.

4.2. Az Egyesrilet olyan egydb kdzmuvelodesi szolgfltat6st ell6;tointezmeny, amely a polg6rok
k6zdssdgi miivelodeset szolg6lja, azaztevdkenys6ge sor6n elsosorban olyan kozfeladatot 16t el,

arnelyrol torveny, idedrtve ktilondsen A muzeflis intezmenyekrol, a nyilv6nos konyr,tari
ell6t6srol es a kozmuvelodesrol szolo 1997. evi CXL. tdrvdnyt (Kultv.) rendelkezik, tov6bb6
torvdnyi felhatalmazds alapjdn m6s jogszab6ly rendelkezdse szerint valamely 611ami szervnek
kell gondoskodnia.

5. Az egyesiilet feladatai:

Forumot adni mindazoknak, akik a szinjatszds kozossegi es nepszinhdzi formai ir6nt
erdeklodnek, es abban alkoto modon rdszt vesznek, keresik a kultura egyseg6t: a hagyom6ny

6s a korszerilseg, a magas mtivdszi alkotfsok 6s a ndpszeru form6k kozott. Az utaztathato
kozmiivel6desi szinh6z miikodeseben alkotot6rsak, fontosnak tartlik a szini kulturfra valo
nevelest, a beavato szinhdzi tevdkenys6get, a magyar dr6mai hagyominyok 6polas6t, a

nepszinhivi jdtekalkalmakat, bucsirkban, v6sfrokban, j6tszotereken, lak6telepeken, stb., a

t6rsadalom szoci6lis es mriveltsdgi szempontbol elesett retegei szamara a szinjat6k eszkozeivel

kozvetitik a kultrir6t, tov6bb6, akik a fohivat6su munkajukb an a szinj6tsz6s-pedagogia

m6dszereit az anyanyelvi neveles, a ment6lis nevelds es gyogy6szat terdn alkalmazza( valamint
akik a Terszinhin szinjittszo alkoto kdz6ss6ge irltal kimunkflt alkoto dramaturgiai es

jatekformakat (dramatikus j6tszohfz, cselekv6 dr6maelemzds, a nephagyom6nyt drtelmezo ds

felelevenito j6t6kok, stb.) m[ivelik. A nevel6s, a beavato szinhaz, a magyar dr6mai



hagyom6nyok szolgSlat6ban vegzik muv6szeti tevekenyseguket. MusorterWkben meghatatozo

a miihelymunka (on61lo alkot6sok, 6sbemutat6k) es a kozonseggel valo cselekv6 kapcsolat

(dramaelemz6,s, beavato szinh6z, stb. )

Kultv. 76 $ (l) g) a szabadid5 kultur6lis celir eltoltesdhez a fbltetelek biztositdsa, Kultv. 76.

$ (1) c) az egyetemes, a nemzeti, a nemzetisegi 6s mas kisebbsegi kultula drtekeinek

megismertetdse, a rneg6rtds, a befogadis el6segitese, az tinnepek kultur6jinak gondozdsa")

- A fent jelzett szinh/zi munkihoz kapcsolodo talilkozok es konferencidk szervezes6t es

lebonyolit6s6t is vallalja. (Kultv. 85. $ (1) a) k6zmuvelodesi feladatellilt6s, a kdzmuvelodesi

intezmenyek es a k6zdssegi szinterek miikgdese, 76. $ d) az ismeretszerzo, az amat6r

alkoto, nrtivelodo kdzossegek tevekenys6genek tdrnogatasa)

- Nemzetkozi szakmai kapcsoltok fejlesztdse I (Kultv. 85. $ b) egyrittmrikodds az orszagos, a

hazai es a nemzetkozi szakmai szervezetekkel, Kultv. 76 $ t) a krilonboz6 kultur6k kdzdtti

kapcsolatok kiepitdsenek 6s fenntart6s6nak segit6se)

- A Tdrszinhtn mikodtetdse. Az egyestlet altal mtikodtetett szinhaz szakmailag ondllo

szeruezeti egysdg, ahol az alkotok szinhdzi es nevelesi szakmai tevdkenysdget folytatjak.

I(ultv. 85. $ (l) a) koznr(rvel6desi feladatellat6s, akozmirvelodesi inteznrdnyek es akozossegi

szinterek mukodese)

Az egyesulet nem zirjaki, hogy taglain kivril m6s is rdszestiljdn a kozhasznu szolgfrltat6saibol

6. Az egyesiilet vagyona

6.1. Az egyesiilet vagyona elsosorban a tagok 6ltal fizetett dijakbol, jogi- es mag6nszemdlyek

felaj6nl6saibol, hozzal6rul6saibol kdpz6dik. A fizetend6 tagdij m6rtekerol a legfobb szerv

dvenkdnt ddnt.

6.2. Az egyesitlet a vagyon6val on6lloan rendelkezhet. Az igyirf.ezo es k6pviseleti szerv a

vagyon felhaszn6l6sdr6l szabadon dont, kdteles azonban a meghatfrozott c6lok megvalosit6sa,

6s az egyesrilet miik6dese erdekeben a vagyont a jogszab6lyi el6ir6soknak megfelel6en kezelni.

Az egyesulet celjainak megvalosit6sa erdekeben a v6lasztm6ny p|lyizatok utjan is ddnthet a

vagyoni juttat6sokrol. Az egyesrilet a miikodesevel kapcsolatos kiadasait a tagdijakbol,

szinhazi el6adisokbol, tanfolyamok tart6s6bol es a tagok 6s m6s kuls5 jogi 6s termdszetes

szemelyek adorn6nyaib ol es p6lydzatok sor6n elnyert osszegekbol fedezi.

Az egyesulet v6llalkoz6si tevekenyseget csak m6sodlagosan a k6zhasznu celjainak

megvalosit6s drdekeben, azokat nem vesz6lyeztetve vdgezhet.

6.3. Az egyesrilet a gazdtikod6sa sor6n el6rt eredmeny6t nem oszthatja fel, azt jelen

alapszab6ly6ban meghat irozott tev6kenysegeire kell forditania.

6.4.A2 egyesulet kozvetlen politikai tevdkenyseget nem folytat, szervezete p6rtoktol fi.rggetlen,

azoknak anyagi tdmogatist nem nyrijt. Ennek megfelel6en p6rtpolitikai tevdkenysdget nem

vegez, tov6bba orsz6ggyiilesi kepviselojeldltet nem Sllit es anyagi t6mogat6st rdsztikre nem

n)'rijt.

7. Tagsrfgi viszony

7.1. A Terszinhhz Egyesuletnek alapito tagSai, rendes tagyai, tiszteletbeli taglai es pLLrtolo tagjai

lehetnek.



7.2. Az egyestilet alapito tagf ai, akik az egyesrilet alapszabfly6nak elfogad6saval az egyesriletet

megalakitottak, azzal"hogy az egyesulet alapszabiiy6ban foglaltakkal egyetertettek es az abban

foglalt celkitiizeseket t6mogatj6k.

7.3. Rendes tag lehet az, aki az egyesrilet alapszabalyi$an foglaltakkal egyetert es az abban
foglalt celkittizeseket t6mogatja. A jelentkezo felvetel6rol a V6:lasztm6ny ddnt.
7.4. Ttszteletbeli tag lehet az a hazai vagy ktilfbldi jogi 6s termdszetes szemdly, akit a

Vilasztmiiny tiszteletbeli tagnak megv6laszt, ds aki aviiaszthst elfogadja.
7 5 P6ftolo tag lehet minden termdszetes ds jogi szemely, aki az Egyesulet cdljaival es

mukodesevel egyetert es azt anyagilag tfmogatni kiv6nja, tov6bba akit a V6lasztm6ny - annak

hozzitjimlttsfval - p6rtolo tagnak nyilvfnit. .i,i

7.6. Az alapito ds a rendes tagok szavazatijoggal, a tiszteletbeli es p6rtolo tagok tan6cskozisi
joggal vehetnek rdszt az egyesrilet kdzgyfilesen.

T.T.Mindennemri tagsfgi viszony megsziinik ataghalirl|val, kilepesevel, vagy atagkizardsaval.
A kiz6r6s kerdes6ben a kdzgyul6s dont. Kizarni azt a tagot lehet, aki sflyosan megserti az

egyestilet miikddesi rendjet, vagy v6t a meghirdetett celok es alapelvek ellen, illetve azt, aki az

egyesrilet munk6jiban valo aktiv reszveteli kotelezettsdgenek tartosan nem tesz eleget.

Tagfelvetel kdrdes6ben a Vdlasztminyt illeti meg a dontes joga.

7.8. Az alapito ds rendes tagok jogai:

- reszl vehet az Egyestilet ir6nyit6s6ban, leladatainak meghatiroz6s6ban,

t evekenysdgenek ellenSrzes6ben;

- ti szt sdgviselovd v ftlaszthato

- ig6nyelheti az Egyesrilet 6ltal felvfllalt erdekk6pviseletet, az erdekvedelmet, a

tanicsad6st;

- javasolhatja, hogy az Yfilasztm6ny meghatarozott kerdest tizz\n napirendre, abban

foglaljon 6ll6st, es intezkedeseket tegyen;

- jeldltet allithat a tiszts6gviselo v6laszt6sokra, titjekoztathst kerhet azoknak a

testrjleteknek a munkij61161, amelyekben nem vesz r6szt;

- az Egyes{ilet szolgitltatinait a ri$uk vonatkoz6 eloir6soknak megfeleloen igenybe

veheti.

Az Egyesrilet p6rrtolo 6s tiszteletbeli tagjait is megillettk az itt felsorolt jogok azzal az

elt6rdssel, hogy az Egyesi.ilet kozgyul6sen csak tanacsokoz6si joggal vehetnek r6szt, az

Egyesrilet ktilOnbozo szerveinek pedig v6lasztott tagjai nem lehetnek.

7 .9. Az alapito ds rendes tagok koteless6gei

A tag koteles:

a) Az Egyestilet Alapszab6ly6nak el6ir6sait betartani 6s az Egyesuletet feladatainak

vdgrehaj t6s6ban tSmogatni.

b) A Kozgyriles 6ltal meghatdrozott tagdijat befizetni 6s az esetlegesen igdnybe vett
ktil6n szolgtiltatits ko lt sdgeit rne gtdrit eni.

c) lnfbrm6ciokkal segiteni a Vdlasztm6ny munkfjat.

Az Egyesrilet p6rtolo es tiszteletbeli tagja kdteles az alapszab6ly rendelkez6seit betartani,

tovibb6 a p6rtolo tag, az iiltalav|llalt anyagi timogat6s megfizetesere is kdteles.

7. 1 0. Tagnyilv{ntart{s

7.i0.l.Az Egyesulet V6rlasztm6nya a tagokrol nyilv6ntartfst vezet, mely a tag nevdt, cimdt

tartalmazza. A tagok szemelydre vonatkozo adatok nem nyilv6nosak. A tagsaghoz kapcsolodo
jogok nem ruh6zhatok 6t.

7.10.?. A tagnak jogszab6ly4., az egyesulet alapszabilydt vagy kozgyulesi bathrozatal

sirlyosan vagy ismdtelten sert6 magatartdsa eseten a kozgyules - b6:rrnely egyepuleti tag vagy



egyestileti szerv kezdemdnyez6sdre - a taggal szemben kizdrf'si elj6r6st folytathat le, ha az

alap szab itly a ti sztes s6ges elj 6rast b izto sito szab 6lyokat meghat Srozt a.

7. 1 0.3. A tag kizhrhsitt kimondo hat|rozatot ir6sba kell lbglalni ds indokolassal kell ellatni', az

indokol6snak tartalmaznia kell a kiz6ris alapj6ul szolg6lo tdnyeket 6s bizonyitekokat, tovabba
aiogorvoslati lehetosegrol valo tttjel<oztathst. A kiz6ro hatarozatot a taggal k6z6lni kell.
7.10.4. Azalapszab|ly akizdrohatarozat ellen az egyestilet keretdn beh,il krilon fbllebbezesi

lehetoseget nenr biztosit.

8. Az egyestilet szervezetez

8.1. A kiizgyiil6s *

8.1.1. Az egyesrilet legfobb szerve a tagok 6sszessdg6b6l 6116 k6zgyril6s, melynek kizarolagos
hat 6 skoreb e tar to zik'.

a) az alapszabily rnodositAsa;

b) az egyesrilet megszirndsdnek, egyesrilesdnek es szetvilfsfnak elhatd:rozfsa;

c) a vezet6 tisztsdgvisel6 megv6laszt6sa, visszahivSsa es dijazdsinak rneg5llapit6sa;

d) az eves koltsegvetes elfogad6sa;

e) az eves beszantol6 - ezen belil az rigyvezeto szervnek az egyesulet vagyoni helyzetelrol

szolo jelentesenek - eltbgadAsa;

I) a vezeto tisztsegviselo fbletti rnunkiltatoijogok gyakorlasa, ha a vezet6 tisztsdgviselo az

egyestil ettel munkaviszonyban 6ll ;

g) az olyan szerzodes megk6tesenek jov6hagy6sa, amelyet az egyeslilet saj6t tagjdval,

vezet6 tisztsegviselojevel, a feltigyel6bizotts6-9 tagj6val vagy ezek hozzatartozoi6val l<6t;

h) a jelenlegi es kor6bbi egyestileti tagok, a vezeto tisztsdgvisel6k es a fbhigyel6bizotts6gi
tagok vagy m6s egyestileti szervek tagjai elleni k6rt6ritesi igenyek ervdnyesiteserol valo
ddntes;

i) a tbltigyelobizottsag taglainak rnegv6laszt6sa. visszahiv6suk es dijaz6suk megallapitisa;
j) a v6lasztott konyvvizsgAlo megv6lasztisa, visszahivfsa es dijaz6sdnak megillapit6:sa; es

k) a v6gelszhmolo kijelolese.

1) dont6s a tdmogatitsok odait6lesdnek fbbb szempontjairol.

8.1.2. A kozgytilest a Vdlasztm6ny hivja ossze legal6bb 6vi egy alkalommal, 6s a kozgytilesek
levezetdse is az elnok feladata. A kozgyiil6s az rildsdt az egyesrilet szekhelyen tartja.
8.13 A kozgyulest a kitrizott idopont el6tt legalabb 15 nappal, ir6sban kell osszehivni oly
modon, hogy a meghivoban ismertetni kell a kdzgyril6s napirendjet. A meghivohoz rnellekelni
kell a napirendi el6terjeszteseket, a ddntdshez sztiks6ges hftter-informdciokat.
8.1.4. B6rmely tag jogosult a meghirdetett napirenden kivril m6s kerdes megtargyalds6t k6rni,
amennyiben javaslat6t a kdzgyiles napj6t megelozoen legal6bb 8 nappal irasban kozolte. A
kdzgyul6s napirendj6re valo felvetel feltetele, hogy a jelenievok 75 %o-os igenlo szavazattal
elfogadj6k azt.

8.1.5. A kozgyulesen megjelentek maguk kozul a V6lasztminy javaslata alapj6n
megv6lasztj6k a kozgyules levezeto elndket. A kozgyulesen megjelentek jegyzokonywezetot
6s maguk kozrll ket jegyzokonyv hitelesit6t vAlasztanak Amennyiben viilaszt6sokra ds

visszahiv6sokra is sor kenil, ugy szavazatsz6mlflo bizottsfgot is v6lasztani kell, akik maguk
koztil elnokot v itlasztanak.

8.1.6. A szavazatszhmlttl6 bizotts6g munk6j6rol jegyz5kdnyvet kell k6sziteni, mely tartalmazza
a szavazolapok kdszit6sdnek 6s kioszt6s6nak modjat, a szavazfs lebonyolitSsa rendjenek
biztosit6s6t, a szav&zatok osszeszimliilitsitt 6s a szavazSs eredmenydt. A jegyz6konyvet
valamennyi bizottsigi tag kdteles al6irni. Ennek alapjan az elnok ismerteti a k6zgytilessel az
eredmenyt.



8.1.7. A kdzgyules elnoke vezeti a tan6cskoz6st, megadja a felszolalfs jogat, fbnntartja a

rendet, elrendeli a szavazast, kimondja a kdzgyfles hatarozatat, alairja a k6zgyules
jegyz6kdnyvet 6s ajelenl6ti ivet.

8.1.8. A kozgy'tilesr6l jegyz6konyvet kell felvenni, amelynek legalabb a kovetkez6ket kell

tartalmaznia, a Kdzgyules hely6t, id6pontj6t; a kdpviselt tagok szilmit a Kdzgyulds

sorsz6mozott hathrozatait; az egyes hatirozati javaslatokra leadott igen, nem ds tartozkodo

szavazatok szitmi*.

8.1.9. A kozgyules hatdrozatait a sz6khelyen tdrt6n6 kifiiggesztessel, a kozgyulest kovet6 30

napon behil kozzd kell tenni.

8. 1 . 10. A kdzgyilles nyilv6nos , hatarozatait a.6 erintetteknek kezbesiteni kell.

8.1 .1 1. A k6zgyul6s hat6rozatk6pes, ha azon a szavazatijoggal rendelkezo tagok 213-ad resze

jelen van. Hat6rozatkeptelenseg miatt elhalasztott tildst 10 napon bel[l ossze kell hivni. Az

ismetelten osszehivott ul6sen - az elnapolSsra okot ado kerdesekben - a jelenlevok, sz6rnuktol

frrggetlenul hathrozatkepesek az eredeti napirendi pontok vonatkoz6s6ban, ha e kdnilmenyt a

rneghivoban feltrintettek.

8.1.12. A k6zgyul6s, valamint az V6lasztnarry hat5rozathozataltrban nem vehet r6,szt az a

szemely, aki vagy al<inel< kozeli hozzatartozoja a hatfrozat alapjhn

a) kdtelezettseg vagy fblel6ssegal6l mentesiil, vagy

b) barmilyen m6s el6nyben r6szesul, illetve a megkotend6 jogugyletben egydbkdnt erdekelt.

Nem min6sril el6nynek a kozhasznir szelezet cdl szerinti juttatasai keretdben a b6rki 6ltal

nregl<otds nelkul igenybe vehetd nem pdnzbeli"szolgSltat6s, illetve az egyesrilet iilral tagj6nak, a

tagsigi jogviszony alapjfn nyr:jtott, letesit6 okiratnak megfelelS cdl szerinti juttatas.

B. 1 . l3. Nem lehet a felugyel6 szerv elnoke vagy tagja, illetve konyr,vizsgaloja az a szemely, aki

a) a legfobb szetr, illetve az ugytntezo es kepviseleti szerv elndke vagy tagja (ide nern 6rtve az

egyestilet legfobb szerv6nek azon tagjait, akil< tisztseget nem t6ltenek be),

b) a kr:zhasznu szervezettel a megbizatisan kivuli m6s tev6kenyseg kifejtesdre irinyulo

munkaviszonyban vagy munkavdgzesre ir6nyulo egyeb jogviszonyban ell, ha jogszab6ly

miskepp nem rendelkezik,

c) a kdzhasznu szervezet cdl szerintijuttatds6bol reszesril - kiveve a b6rki 6ltal megkotds ndlkul

igenybe veheto nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat, 6s az egyestrlet altal tagjfnak a tagsagi

jogviszony alapjan a letesito okiratban foglaltaknal< megfelel6en nyujtott alapcel szerinti

juttat6st -, illetve

d) az a)-c) pontban meghatfrozott szemelyek kozeli hozzatartozoja.

8.1.14. A kdzhasznf szervezet megsz[inds6t kovet6 h6rom 6vig nern lehet mis kdzhasznit

szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szem6ly, aki kor6bban olyan kozhasznu szervezet vezet6

tiszts6gviseldje volt - annak megsziin6s6t megel6z6 kdt evben legalabb egy evig -,

a) amely jogutod n6lkril sztint rneg fgy, hogy az irllami ado- 6s v6mhatos6gn6l nyilv6ntartott

ado- 6s vhmtarlozas6t nem egyenlitette ki,

b) amellyel szerrben az 611ami ado- 6s vfmhatosag jelent6s 6sszegu adohi6nyt t6rt fel,

c) arnellyel szemben az tilami ado- es vfrnhatosig izletleziu6s intezked6st alkalmazott, vagy

Azl etleztn' 6st helyett e sit 5 birs6got szab ott ki,

d) amelynek adosz6m6t az allami ado- es vdLmhatos6g az adozas rendjerol szolo tdrveny szerint

fblfu ggesztette, ill etoleg tdr6lte.

8.1.15. A vezet6 tisztsdgviselo, illetve az ennek jelolt szemdly k6teles valamennyi drintett

l<ozhasznu szervezetet elozetesen tfjekoztatni arrol, hogy ilyen tisztsdget egyidejiileg mas

kozhasznu szervezetndl is bet61t.

8.1.16. Az egyesulet alapszab6ly6nak modosit6rs6hoz a jelen levo tagok hdromnegyedes

szotdbbseggel hozott hat|rozata sztiks6ges. Az egyesulet cdlj6nak rnodositas6hoz es az



egyesulet megsztineser6l szolo k6zgyrildsi donteshez a szavazali joggal rendelkez6 tagok

hiromnegyed es szot6bb seggel hozott hathr o zata sziiksdges.

8.2. A V{lasztmfny
8.2.1. Az epyesiilet iigtintdzri ds kepviseleti szerve a k\zgytiles altal megvctlovlott hdt tagit

L'ala,yztmarqt. A L'ala.sztntany taglait a kozgy{iles vala,sztia 5 dtt hatarozott idcjtartanu'a.

Nem lehet tisztsegviselo az a szemdly, akivel szemben a Civil tdrvenyben foglalt kizdLro okok

fennillnak. Az egltesiilet vezeto tisztstgvisekii odatait az alap,szabaly 3. szantil melldklete rogziti.

8.2.2. A V6lasztm6ny tileseit annak Elnoke hivja ossze legal6bb evi ket alkalommal, a napirend

kozldsevel egyidejiileg irgy, hogy a meghiv6 kezhezvetellt az tilest megelozo 5 nappal

kor6bban biztositani kell az V6lasztm6ny tagjai resZere. A V6lasztmany az tileset az egyesulet

szekhelyen tartja.

8.2.3. Yitlasztmlny tagjait a kdzgyiiles a tagok koztil vtiasztja. A V6lasztminy az Elnokon es a

Titkiron kereszttil ell6tja az egyesrilet rigyeinek operativ vitel6t, az rigyviteli, adminisztrdcios

feladatokat. Biztositja a k6nywezetes vitelet is.

8,2.4. A Valasztmdny Ehtokenek kdpviseleti.joga korlatlan, i)nallo alairasi.iog illeti meg.

8.2.5. Az til6seket az Elnok nyitja meg, illetve megt6rgyal6sra ismerteti a napirendi pontokat.

Az tildseket az elnok vezeti, amelyekrol jegyz6konyvet kell kesziteni. Az ul6sek levezeto

Eln6ki funkcioja a tagok bSrmelyikdre iltruhhzhato.

8.2.6. A V6lasztm6ny ulesei nyilv6nosak. azonban esetenk6nt, egyedi rigyek elddntese esetdn

adatvddelmi, szemdlyisegvddelmi okokbol a nyilv6noss6got a V6lasztm6ny, eseti hatbtozatixal

kizixhatja.

8.2.7. Az Ytilasztm6ny ul6se hat6rozatk6pes, ha azon a tagok 213-ad r6sze jelen van.

Hatirozatkeptelenseg miatt elhalasztott riles 10 napon beltil osszeg kell hivni. Az ismetelten

osszehivott rilesen - az elnapol6sra okot ado kerd,6sekben - a jelenl6vSk, sz6muktol fuggetlenul

hat6rozatkdpesek, amennyiben a meghivoban a t6volmarad6s jogkovetkezmdnyeire a tagok

figyelmet el6zetesen felhivt6k.

8.2.8. A V6lasztmirny a jelenlev6k egyszeri szotobbsegdvel hozza hatarozatait. A hozott

hatArozatokat - sorszdmmal ell6tva - krildn konyvben kell nyiiviintartani.

9. Y ezet6 Tiszts6gvisel6k

9.1. Az egyesulet tigyvezet6sdt az egyesulet Vilasztmfnya iatja el. Vezeto tisztsegvisel6k a

V6lasztm6ny elndke 6s tagjai.

9.2, Az egyesiilet Etniike a V6lasztm6ny elnoke, akit a kdzgyules kozvetleniil 5 evre amar

megv6lasztott Vilasztm6nyi tagok kozul vllaszt. Az egyesiilet tollldnyes kepviseletet az elnok

tatja el. A kept,iseleti .jog gltakorlasanak ter.iedelme: altalanos. A kdpt,iseleti .iog
pgtakorlasanak modia: 6nall6. Az eglte^sillet el.noke jelen okirat elfitgatldsctkrtr: Mate Toth

Z,suz,sanna.

9.3. Az egyesiilet Titkirit kdzvetlenril a kdzgyiiles v6lasztja 5 6vre a V6lasztm6ny tagiai

kozUl. Felelos az6rt, hogy a testuleti rilesek megfeleloen elo legyenek keszitve, valamint a

testtileti szervek hatirozatainak megorzlse az el6ir6soknak megfelel6 legyen. Az egSte'siilel

tontdnyes kipviseletdt az eln1k akadalyoztatasa esetdn a Titkar latja el a Pdnztarossal

egiittniikodve, de onallo kdpttiseleti joggal A kepviseleti .jog gyakorlasanak te$edelme:

altalano,s. A klptiseleti .jog g,takorlasanak modja: 6nallo. Az egyesiilet Titkara.ielen okirctt

e lfogadasakor : Kovac,s I slvdn.

9.4. Az egyesiilet Pdnztdrasdt a Vala,sztntany valasztja a taglai kozitl 5 dvre. A Pdnzt6ros

feladata az egyesrilet penzgazdiilkod6s6nak nyilv6ntartdsa az. azzal kapcsolatos 0sszes

jogszabily figyelembev6televel. Az egltesiilet tanenyes kepvi,seletdt az elnok akadalyoztata'sa

esetdn a Pdnztarcts latja el a Titkarral egyiittmiik\dt'e, de 1nallo kttrtviseleti .ioggal. A



kdpviseleti .log gl,,akorla,sanak te$edelme: altalanos. A kilpviseleti jog pgtakorlasanak moclja;
ondllo. Az egyesiilet Pdnztaro,sa.jelen okirat elfogadn,sakor: Szatnost,at"i (]y\ng)n,dr.

9.5. Nem kizdrl, hogy a vezeto tiszts6gvisel6 szemdly egyidejrileg tobb, azonban legfeljebb
h6rom kozhasznu szervezetn6l tdltson be hasonlo tisztsdget. A vezet6 tiszts6gviselo, illetve az
ennek jelolt szemely azonban koteles valamennyi drintett kozhasznir szervezetet elozetesen
t6jekoztatni, hogy ilyen tisztsdget egyidejuleg mfs kozhasznir szervezetndl is betolt
9.6. Az egyesrilet munkav6llaloi felett a munk6ltatoi jogokat aYtiasztmfny gyakorolja, figy
hogy az e korben hozott testrileti dontesek alapj6n a munk6ltatoi intezked6sek alairdsdra a

v6rlasztm6ny hatarozata alapjhn az Elnok on6lloan jogosult. A V6lasztrnany a munkdltatoi
jogok egy rdszet az Elndkre irdsban ittruhdzh4tja.

10. Feltigyel6 szerv

10.1. Az egyesuletnel h6rom tagbol 6llo felugyel6 szerv miikodik azzala fbladattal, hogy az

tigyvezetest a jogi szern6ly drdekeinek megov6sa c6li6bol ellenorizze A felrig,,elci hizott,sag
elnoldt e,s kdt tagjtit a kozgpttile,s vala,sztja nreg 5 dvre, titkos szavazas,sal. A felugyelo
bizottsfg tigyrendj et maga ftllapitja meg.

10 2. A fblugyel6bizottsig tagSa az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6kepessdg6t a
tevekenysdge ellatas6hoz szriks6ges kdrben nem korl6tozt|k. Nem lehet a felugyelobizottsfg
tagja, akivel szemben a vezet6 tiszts6gvisel6kre vonatkozo krzdro ok 6ll fenn, tovabbf aki,

vagv akinel< altozzatartozoja a jogi szemdly vezeto tisztsdgviseldje.

A felugvel6bizotts6g tagjai a i'eltigyelobizotts6g munk6j6ban szemelyesen kotelesek rdszt

venni. A tbltigyelobizotts6g tagiai a jogi szemely rigyvezet6setol fi.iggetlenek" tevel<enysegiil<

sorfn nem utasithatoak.

l0 3 A tbltigyelobizottsfg tagjait jelen okirat elfbgadisakor:
- Szabo J6nosnd

- Szabone [(asz6s Vill6
- Vajk6 Anisia

Mand6.tr-rmuk lejriratakor a d6ntdshoz6 szerv v6lasztja a fehigyelobizotts6gi tagokat. A
tbh"rgyel obizotts6gi t agsagi j ogvi szony az elfogadissal j on I etre.

A feltigyelobizotts6gi tags6g megszunesdre a vezet6 tisztsegvisel6i megbizat6rs

nregszrindsdre vonatkoz6 szabalyokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felugyel6bizottsfgi tag
I emondo nyilatkozatdt a j ogi szem6ly vezetd tiszts6gviselojehez intezi.

I 0.4. A fblugyel6bizottsSg miikdd6se

A felugyel6bizottsfg koteles a tagok vagy az alapitok donteshozo szerve el6 kenil6
eloterjeszteseket rnegvizsg6lni, es ezekkel kapcsolatos allispontj6t a donteshozo szerv ulesen

ismertetni.

10.5. A fblugyelobizotts6g a jogi szemely irataiba, sziimviteli nyilvintartasaiba, kdnyveibe

betekinthet, a vezeto tisztsegvisel6lctol es a jogi szemely munkav6llaloitol felvilagosit6st

kdrlret, a jogi szemely fizet6si sz6rnl6j6t, pdnztarat, ertekpapir- es iruallomin'ryftt, valamint

szerzoddseit megvi zsgalhatj a es szakdrtovel rnegvizsg6ltathatj a.

10.6 A feliigyel5bizotts6g hatdrozatait a jelenldvok szotobbsegevel hozza. A letesito okirat
enndl alacsonyabb hat6rozatho zatali ar ttnyt eloiro rendelkezdse semmi s.

1 0. 7. A fbl Ligyelobizotts6g tagj ainak felel5ssege

A tbltigyelobizotts6gi tagok az ellenorzdst kotelezettsegr-ik elmulaszt6sfval vagy nerx

megf'elelo teljesites6vel a jogi szemelynek okozott k6rokert a szerzadesszeg6ssel okozott
kirdrt valo feleloss6g szab6lyai szerint felelnek a jogi szem6llyel szemben.

11. A beszimolfsi kiitelezetts6g



1 l. I . Az egyesrilet - a vonatkozo jogszabillyi el6ir6sok szerint dssze6llitott - eves besz6molojdLt

a kozgyules hagyja jov6, a t6rgyevet kdvet6 mAjus 3l-ig. Az 6ves besz6molo jov6hagy6s6val

egyidejuleg elk6szitendo kdzhasznus6gi jelentes elfogad6sa - a jelolt hat6rid6ig szint6n a

kdzgyules hat6skor6be tartozik. A kdzgyul6s az 6ves besz6molo elfogad6s6rol szolo

hatarozatat nyilt szavazassal, a jelenlev6, szavazati joggal rendelkezo tagok egyszeru

szotdbbseg6vel hozza meg.

1I.2. Az egyestilet kett6s konywitelt vezet. Az:i'zleti 6v utolso napjdval az egyesrilet kdteles

besz6molot k6sziteni.

1L3. Az egyesrilet titk6ra gondoskodik arrol,, hogy a beszimolot es a mell6kletet az adott

izleti evet k6vet6 m6jus 3l-ig az OBH-hoz - letetbe helyez6s es nyilv6noss6gra hozatal

celjabol - megkrildje a Civil Inforrnicios Port6lon val6 klzzetetel erdek6ben. Az egyesulet

besz6moloj6t a melleklettel egyutt a s$bt honlapj6n is koteles kozz6tenni a m6rleg bead6s6tol

szAmitott k6t even keresztril.

12. Az egyesiilet miikiid6se

12.1. Az egyesulet titk6ra az elnok megbizis6bol vezeti a hatarozatok t6ra elnevezesii

nyilv6ntart6st, amelybol a vezeto szeru dont6s6nek tartalm.a, id6pontja 6s hat6lya, illetve a

dont6st t6mogat6k 6s ellenz6k szbmarbnya (ha lehets6ges: szemelye) megfllapithato. A

hatarozatokat aY6lasztm6ny ril6s6t koveto 30 napon beliil irisba kell foglalni es a hatarozatok

t6rirba, a hathrozat sz6m6nak 6s idopontj6nak megfeleloen emelked6 sorsz6mmal kell

nyilv6ntartani. Az egyesrilet titkhra gondoskodik arr6l, hogy a v6lasztmAny hatirozathrol az

erintettek ir6sban 6rtes0lj enek.

12.2. Az egyesrilet mukdd6s6vel kapcsolatban keletkezett iratokba valo betekintds rendjere

vonatkozo rendelkez6sek

12.3. Az egyestilet mukddesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba valamennyi 6rintett - a rb

vonatkoz6 rdszben - betekinthet. Az drintett az iratbetekintdsre vonatkozo igdnyet a betekintds

tervezett id6pontj6nak 6s az iratnak a megjeldl6sevel legalibb 8 nappal az iratbetekintds

tervezett id6pontja e16tt koteles bejelenteni az egyestilet titk6r6nak. Az iratba betekinteni az

titkAr engedely6vel az illtala megiel6lt helyszinen 6s id6pontban lehet.

Amennyiben az titkix nem enged llyezi az iratba tortent betekint6st , ugy az 6rintett a egyestilet

Yalasrtmdnyhoz fordulhat, amely a soron kovetkez6 lil6sen d6nt az iratba tdrtent betekint6s

megen gedhet 6 s6ge titr gy 6b an.

L2.4. A Yhlasztmhny meghatfuozhatja az egyesrilet mtikodesevel kapcsolatosan keletkezett

iratok azon kordt, amelyekbe - a titokvddelemre vonatkoz6 rendelkezesekre tekintettel - nem

lehet betekinteni. Indokolt esetben - a Y6lasztm6ny kiilon enged6ly6vel - a fentiekben lelzett,
titkosnak minostil6 iratokba is betekinthet az 6rintett, a titoktartesra vonatkozo szabAlyok

betart6sa mellett.

13. Megsziin6s

13.L Az egyesulet megszrindse eset6n - ahitelezok kielegitese ut6n - a vagyona - a kozgyules

dont6s6nek rnegfeleloen- hasonl6 c6lu szervezethez kertil. M6s tfrsadalmi szervezettel valo

egyesril6ssel tortenS megszrin6s esetdn az egyesulet vagyona arra a jogi szem6lyre sz6ll ttt,

arnely a vagyont a tov6bbiakban rntikddteti. Az egyesrilet b6rmely okbol t6rteno megsziinese

est6n koteles az ad6zds rendjerol szolo torv6ny alapj6n fenn6llo eseddkes klztartozasait a

megsztin6skor rendezni.



14. Egy6b rendelkez6sek

14.1. Az egyestilet befekletesi tevdkenys6get nem vegez. Amennyiben a kozgyril6s befektetdsi
tev6kenys6g v6gz6s6t hatdrozza el, a kdzgyril6s kdteles az alapszabilly modosit6ssal
egyi d ej til eg b efekt et6 si szab 6ly zatot i s j ovahagyni.

14.2. Az alapszabalyban nem szabalyozott kdrddsekre a Polgari Torvdnykhnywdl szdl6 2013.
dtti Y. ton,dny (Ptk.) ds az egtesiilesi jogrol, a kozhaszn{r jogallasr1l, valamint a civil
szeruezetek m{ikoddsercil ds tamogatasdr1l szdl6 201L dvi CLXXV. tdrvdny @ctv.)
ren de lke ztsei az iranyadoak.

14.3. Az egyesrileti tagok tudom6sul veszil6 ho$y az egyestilet, mint kozhasznf szervezet a
Biros6g 6ltal tort6n6 nyilv6ntart6sa vetellel kezdi meg mrikod6set 6s nyeri el jogi
szem6lyis6g6t.

Budapest, 2022. m6jus 05 T6rszinhdz Egyeslilet
1073 Bp , Barcsay u. 11. .

Adoszdm: 19637396-242
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A letesito okirat egyseges szerkezetbe

alapj itn hatSlyo s tartalm6nak.

Budapest, 2022. m6jus 5.

ufuuo-\-
Mat6 T6th Zsuzsirnna

elndk

foglalt szovege megfelel a letesit6 okirat modosit6sok

elnok

T6rszinh6z Egyesiilet
'107:l Bp., tsarcsay u. 11.

Adoszdm: 19637396'242



l. szAmir mellekelt

A szervezet neve: Tdrszinhiu Egyesrilet

Tagiegyz6k

Az egyesiiletet l6tesit6 szem6lyek neve 6s cime: ,.

o

- Bucz Hunor 1073 Budapest, Barcsay u. 1 1. il. 15.

- Nagy Zsolt 1038 Budapest, Templom u. 17.

- Kov6cs Istv6n 1073 Budapest, Erzs6bet krt. 25-27.IV. 3.

- Zanotta Veronika l22I Budapest, J6k u. 7.

- Szamosv6ri Gydngyver 4073 Budapest, Erzs6bet krt.25-27 .IV. 3.

- dr. Szabo P6ter Dunakeszi, Kikelet u.20.

-Yarga M6ria Dunakeszi, Kikelet u.20.,

- Takdcs J6nos 1138 Budapest, Turbina u. 6.

- Pdterfy Borb6la Bp. II. ker. Frankel Leo u, 21-23.

- dr. Szabo Jozsef Bp. XV. ker. Frankel Leo u. 21-23.

- Balogh L6szl6 1152 Budapest, Szilas park 18.

- T6th Ttinde Bp. XII: Radn6ti u. Illa.

- Budai Edit Vecs6s, Zrinyiu. 29.

- Ordasi Eva Bp. XV. ker. Osszefog6s s6t6ny 9.

- Szabo G6bor Bp. )ilI. ker. N6pfurd6 u. 15/b.

- M6t6 T6th Zsuzs6nna 1083 Budapest, Leonardo da Vinci'u. 4-6.

Kelt: Budapest,2022. m6jus 5. f ;L.,pTd^--
Metd T6th Zsuzsanna

elnok

T6rszinhSz Egyesiifet
1073 Bp., Barcsay u. 11.

Addszdm: 19637396-242



2. sz6mi mell6klet

A szervezet neve: Terszinhlz Egyesiilet

Tagiegyz6k

A T6rszinh6z EgyesUlet 2022 rnijus 5-6n hat6lyos tagjainak adatai a kdvetkez6ek:

(A tagok neve, lakohelye)

1. Balogh Ltxzl61152 Budapest, Szilasp?rk 18.

2. Bucz Magor Soma 1073 Budapest, Barcsay u. 11. II. 15.

3. Csuka J6nos 1073 Budapest, Erzsdbet krt. 34. IV. em.

4. Denes Roland 1025 Budapest, Fels6zdldmilli u. 31/b.

5. Kecskem6ti Robert 1072Budapest, Ak6cfa u. 45. IV 7.

6. Kocsis Liza 1073 Budapst, Barcsay u. I 1 . II. 15.

7. Kov6cs Istv6n 1073 Budapest, Erzsdbet krt. 25-27 . IY.3.

8. Kov{cs Istvdn Akos 1073 Budapest, Erzsebet krt. 25-27 . IY, 3.

9. MAtd Toth Zsuzs6nna 1137 Budapest, Pozsonyi irt. 28.

10. Monz6k P6ter 5475 Tiszasas, Kossuth u. 17.

11. Szabo J6nosn6 2351 Tokod, Szabadsfg u. 3.

12. Szabon6 Kaszds Vill6 2132 Gdd, Sz6chenyi u. 9.

13. Szamosv6ri Gyongyver 1073 Budapest, Erzs6bet krt.25-27.IV.3.

14. Tak6cs J6nos 2030 Erd, Solyom u. 12.

15. Vajk6 Anisia 1134 Budapest, L6port6r u. 10. L 22.

Kelt: Budapest,2022. m6jus 5. " l\rriit$--rf At>tL \"\./
M6t6 T6th Zsuzsinna

' elnok

Tdrszinhiz Egyesrifet
1073 Bp., Bar.csay u. 11.

Adosz6m: 19637396-2-42

A ,szervezet megalakulasakor a tagjegtzdket minden tagnak ala is kell irnia!



3. sz|mu mellekelt

A szervezet neve: Terszinhiu Egyestilet

Az egyesrilet elnoke: Nev: M6t6 Toth Zsuzs6nna, Sztilet6si ndv: M6t6 Toth Zsuzsimna,

Anyja neve: sz6ts Terczia, Lakcim: 1137 Budapest, pozsonyiut2g.

Az egyes0let titkara: Ndv: Kov6cs Istv6n, Sailpt6si nev: Kovfcs Istv6n, Anyja neve:

Juh6sz Erzsdbet, Lakcim: 1073 Budapest,brzsebet krt. 25-27 .IV. 3

Az egyestil et penztirosa: N6v: Szamosv6ri Gyongyvdr, Szriletdsi ndv: Szamosv6ri

Gydngyver, Anyja neve: Debele M6ris, Lakcim: 1073 Budapest, Erzsdbet krt. Z5-Z7.Iv. 3

Av6lasztmdny tagjai: Nev: csuka J6nos, Sailetesi n6v: csuka J6nos, Anyja neve:

Czunyi Ilona, Lakcim: 1073 Budapest, Erzsdbet krt. 34. IV. em.

N6v: Bucz Magor Soma, Szriletesi ndv. Bucz Magor Soma, Anyja neve:

Kocsis Liza,Lakcim'. 1073 Budapest, Barcsay u. 11. U. 15.

Ndv: Kecskemeti R6bert, Sztilet6si n6v: Kecskemdti Robert, Anyja neve: Kov6cs M6ria,

Lakcim: 1072 Budapest, Ak6cfa u. 45. Iy. 7

A Fehigyel6 Bizotts6g tagai',

Elnok: N6v: Szabo J6nosn6, Szriletdsi n6v: Robotka M5ria, Anyja neve: Robotka Roz6lia"

Lakcim; 2531 Tokod, Szabads6g u. 3.

Tagok: N6v: Szabon6 Kasz6s VlIo Zita, Szriletdsi ndv. Kasz6s Vill6 Zita, Anyja neve:

TuriZsuzsanna, Lakcim.2132 God, Sz6chenyi u. 9.

N6v. Vajko Anisia, Sztilet6si n6v. Vajko Anisia, Anyja neve: B6nyei Margit, Lakcim: I I34

Budapest, LSportdr u. 10.L 22.

ATdrszinhSz Egyestilet vezet6 tiszts6gviselai2022. m6jus 5-6n a fentiekben felsorolt szem6lvek.

T6rszinhdz Egyesillet
1073 Bp., Bai-csay u. ',|1.

Adoszaim. 1 9637396-2-.12

Budapest, 2022. m6jus 5. dr^'1,'4-\-
MAt6 T6th Zsuzsdnna

elnok


