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ALAPSZABÁLYZAT
A Vox Voluptatis Kórus Egyesület Közgyűlése az alábbi Alapszabályzat 1.
módosítását a 2010. június 4.-i ismételt alakuló ülésén fogadta el.
Módosítások
A Fővárosi Bíróságnak benyújtott eredeti Alapszabályzatban a következő módosítások
történtek:
- a 3.2. pont kiegészült azzal, hogy a pártoló tagoknak nincs tagdíjfizetési
kötelezettségük, de az egyesület erkölcsi és anyagi támogatására kötelesek
- a 3.3. pont azzal egészült ki, hogy a rendes tagoknak van tagdíjfizetési
kötelezettségük.
- A 3.3. pontból törlésre került a fegyelmi ügyre utalás.
- a szöveg kiegészült a kizárás alá vont tag garanciális jogaival
- a tagsági viszony szóbeli lemondással történő megszűnése helyett rögzítésre
került, hogy a tag bármikor kiléphet, és hogy a kilépés tényét melyik szervnek
kell bejelenteni.
- 4.2. pont úgy módosult, hogy a megismételt közgyűlés a meghívóban közölt
napirendi pontok körében a jelenlévők létszámára tekintet nélkül akkor
határozatképes, ha a távolmaradás következményeire a tagok figyelmét az
eredeti meghívóban felhívták.
- a szöveg a következő bekezdésben úgy módosult, hogy a közgyűlést akkor kell
összehívni, ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlés határozatképes, ha azon a
szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok több mint fele jelen van.
- a tisztségviselők visszahívása törlésre került a közgyűlés hatásköréből
- pontosításra került, hogy kétharmados szótöbbség szükséges a tag kizárásával
kapcsolatos fellebbezés elbírálásához
- a 4.3. pontban törlésre került, hogy az elnökség két közgyűlés közötti
időszakban gyakorolja a közgyűlés hatáskörét
- az elnökségi tagságra vonatkozó rendelkezés (ki lehet az elnökség tagja) törlésre
került
- az 5. pontban pontosításra került a bankszámla feletti rendelkezés módja
- a 7. pont úgy egészült ki, hogy az egyesület feloszlással, vagy egyesüléssel
történő megszűnése esetén dönt a hitelező kielégítése után megmaradt vagyonról
a közgyűlés
Az Alapszabályban történt módosítások vastagon szedve, dőlt betűvel olvashatók.
1. Az Egyesület adatai
1.
2.
3.
4.

Az Egyesület neve: VOX VOLUPTATIS KÓRUS EGYESÜLET
Az Egyesület székhelye: Madách Imre Gimnázium, 1073 Budapest Barcsay u. 5.
Az Egyesület működési területe: Magyarország
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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2. Az Egyesület célja és feladatai
1. Az Egyesület célja: a Madách Imre Gimnázium Énekkarának egykori tagjai és a
máshonnan érkezett tagok a Gimnázium berkein belül gyakorolhassák zenei
művészeti tevékenységüket, illetve nyilvános rendezvényeken népszerűsítsék a
zenei művészetet.
2. Az Egyesült célja továbbá: belföldi és külföldi cserekapcsolatok felkutatása és
kiépítése a szakmai tapasztalatcsere és fejlődés elősegítése érdekében.
3. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik a Madách Imre
Gimnázium és a VII. kerület (Erzsébetváros) vezetőségével, állami, társadalmi
szervezetekkel, más egyesületekkel és szövetségekkel, helyben működő
intézményekkel, amelyek segíthetik az egyesület eredményes működését.
4. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése
érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet
folytathat, pályázhat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, illetve
tagdíjat kér.
5. Az Egyesület feladatai: elsősorban a VII kerület (Erzsébetváros) társadalmi és
kulturális életében aktív szereplőként részt venni, közreműködni. Részt venni
nem kerületi meghívásos rendezvényeken, minősítő versenyeken.
A feladatok részletesen:
- helyi állami és társadalmi ünnepeken,
- a helyi intézmények, társadalmi szervezetek jelentős eseményein,
- felkérés esetén meghívásos rendezvényeken, minősítő hangversenyen,
- a helyi egyházak rendezvényein részt venni,
- önálló hangversenyt rendezni,
- önállóan, vagy más művészeti csoporttal együttműködni jótékony célú
programokban és minden olyan eseményen részt venni, amely nem ellentétes az
Egyesület művészetet szolgáló tevékenységével.
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3. Az Egyesület tagsága

3.1.

Az Egyesület rendes tagja

Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki elfogadja az Egyesület
Alapszabályzatát, és vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában.
Az új tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt a művészeti vezetők javaslata
alapján. A tagok nevét és elérhetőségét tagnyilvántartásban kell rögzíteni. Az
Egyesület alapító tagjainak névsorát az 1. számú melléklet tartalmazza (jelenléti ív).
Az Egyesület tagjának jogai:
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, továbbá a
Közgyűlés határozatainak meghozatalában szavazhat, észrevételeket,
javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével
kapcsolatban.
- a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
- felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az
Egyesület 30 napon belül köteles választ adni,
- választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti
szerveibe, illetve tisztségeire,
- indítványt tehet a Közgyűlés és az Elnökség napirendi pontjaira,
- betekinthet az Egyesület nyilvántartásába,
- a tagok egyharmada írásban ok és cél megjelölésével rendkívüli
Közgyűlés és rendkívüli elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.
3.2.

Pártoló tag

Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályzatát
elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A
tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag,
illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe
veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga
nincs. A pártoló tagoknak nincs tagdíjfizetési kötelezettségük, de az Egyesület
erkölcsi és anyagi támogatására kötelesek. Egyebekben jogai és kötelezettségei
megegyeznek a rendes tagokéval.
3.3.

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelessége

Az Egyesület rendes tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. Pártoló
tagok esetén: természetes személy személyesen, jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján
gyakorolhatják.
Az Egyesület rendes tagja köteles az Egyesület Alapszabályzatát, határozatait
betartani, köteles tagdíjat fizetni, valamint részt venni az Egyesület munkájában,
elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását.
A tagsági viszony megszűnik:
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- a tag kilépésével,
- a tag kizárásával,
- az Egyesület megszűnésével,
- a tag halálával.
Az Elnökség kizárja az Egyesület tagjai közül azt:
- akit bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és
a közügyektől eltiltott,
- aki az Egyesület munkáját nem támogatja, a tagdíj befizetését
rendszeresen elmulasztja, a próbákon, fellépéseken nem vesz részt,
illetve távolmaradását, hitelt érdemlően nem igazolja,
- aki magán- és közösségi életében viselkedésével méltatlanná válik
művészeti munka gyakorlására.
A kizárás alá vont tag garanciális joga, hogy értesítsék az eljárás
megindításáról, hogy lehetősége van védekezni, és hogy a határozatot szóban
és írásban meg kell kapja.
A kizárt tag a kizárással kapcsolatos határozat ellen 15 napon belül az Egyesület
Közgyűléséhez fellebbezéssel élhet.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején kötelezett
és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
A tag az Egyesületből bármikor kiléphet. A kilépést az Elnökségnek szóban,
vagy írásban kell bejelenteni. A tagsági viszony a bejelentés tényével
megszűnik. Az eljárás menetét a Szervezeti Működési Szabályzatban
meghatározott módon kell végrehajtani.
A tagdíjat az Elnökség javaslatára a Közgyűlés állapítja meg.
4. Az Egyesület szervei

4.1.

Az Egyesület szervei
- Közgyűlés
- Elnökség

4.2.

Közgyűlés működése

A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A
Közgyűlést évente egyszer össze kell hívni a hely, az időpont és a napirendi pontok
közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell küldeni
legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A közgyűlési meghívóban közölni
kell azt az időpontot, amelyben az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az
eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.
A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében a
jelenlevők létszámára tekintet nélkül akkor határozatképes, ha a távolmaradás
következményeire a tagok figyelmét az eredeti meghívóban felhívták. A Közgyűlés
összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével,
ebben az esetben az elnök harminc napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.
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A Közgyűlést össze kell hívni, ha:
- a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
- az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
- a Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.
A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata.
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező (rendes) tagok
több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlés
változatlan napirend mellett határozatképes a megjelent tagok létszámától
függetlenül.
A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is
megbízhat. A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, - a
Közgyűlés által megválasztott – tag hitelesít. A Közgyűlés határozatainak
tartalmazni kell: évente eggyel kezdődő sorszámot, az évszámot, a hónapot, a napot,
a határozat szövegét, a végrehajtásért felelős személy nevét, határidőt.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő
egyesülésének kimondása,
- az Alapszabályzat elfogadása, módosítása,
- tisztségviselők megválasztása,
- tagdíj mértékének megállapítása,
- az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe
utal.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden
tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
A jelenlévő tagok kétharmados szótöbbsége szükséges:
- az Alapszabályzat elfogadásához, módosításához
- az Egyesület feloszlásához, más egyesülettel történő egyesülés kimondásához,
- a tag kizárásával kapcsolatos fellebbezés elbírálásához (összhangban a 3.3
ponttal).
A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt a
személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint a felét megszerezte.
Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes szavazatok több
mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett
személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a több
szavazatot kapott személy lesz.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A tagok szótöbbséggel hozott határozattal a
nyilvánosságot kizárhatják, ha valamely Egyesületi tag jogos magánérdek védelme
vagy közérdek ezt szükségessé teszi.
Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, társadalmi,
gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.
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4.3.

Az Elnökség működése

Az Elnökség irányítja az egyesület működését. Az Elnökség szükség szerint, de
évente legalább kétszer ülésezik. Az Elnökséget az Elnök, írásban hívja össze.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább tíz
nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról
leírást kapnak.
Az elnökség ülései nyilvánosak. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon
belül az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt
ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha tagjai közül
legalább négyen jelen vannak. Az Elnökség üléseire – annak tárgykörére
figyelemmel esetenként további tagok hívhatók meg.
A hét tagú Elnökséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjainak sorából egy
(1) évre.
Az Elnökség tagjai a következők:
-

Zergényi Zoltán,
Takács László,
Ráduly Ildikó,
Takács Balázs
Takács Rita Ildikó
Fekete Klára
dr. Bíró Zsolt

(lakcím: 1085 Budapest, Mária u. 8.) Elnök,
(lakcím: 2141 Csömör, Béke tér 5.)
Művészeti vezető
(lakcím: 2141 Csömör, Béke tér 5.)
Művészeti vezető
(lakcím: 1038 Budapest, Blanka köz 1/D),
(lakcím: 1038 Budapest, Blanka köz 1/D),
(lakcím: 1034 Budapest, Beszterce u. 22-24.)
(lakcím: 1031 Budapest, Huszti út 29.)

Az Elnökség feladata és hatásköre:
- tagsági viszony keletkezésével és megszűnésével kapcsolatos eljárás,
- a Közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a
Közgyűlés munkáját szervező tevékenység,
- az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka,
az éves programok, költségvetés megvitatása, elfogadása,
- az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatának megvitatása és elfogadása,
- az Elnök éves beszámolójának elfogadása,
- személyzeti munka irányítása,
- tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása,
- az Egyesület tagjának kizárásával kapcsolatos előzetes eljárás,
- minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
és amelyet az Elnökség hatáskörébe von.
Az Elnökség határozatképes, ha tagjai közül legalább négyen jelen vannak. Az
Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Egyesület Elnöke tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az Elnök feladata és hatásköre:
- az Egyesület tevékenységének irányítása,
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a Közgyűlés összehívása, határozatainak ellenjegyzése,
döntés és intézkedés az Elnökség ülései közti időszakban az Elnökség
hatáskörébe tartozó kérdésekben
- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások
végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel,
- az Elnökség munkájának irányítása,
- az Elnökség üléseinek vezetése,
- az Egyesület képviselése,
- intézkedés és döntés a hatáskörébe utalt ügyekben,
- az Elnökség üléseinek összehívása,
- az ügyintéző szervezet vezetése,
- az Egyesület gazdálkodásának irányítása,
- utalványozási jog gyakorlása,
- a munkáltatói jogok gyakorlása,
- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal.
A művészeti vezető feladata, hatásköre:
- vezeti és irányítja az Egyesület szakmai, művészi munkáját,
- a művészeti vezetés tagja az Elnökségnek.
- kapcsolatot keres – az Elnökséggel együtt – az Egyesület céljainak és
feladatainak megvalósítása érdekében szakmai, művészi körökben,
- biztosítja az Egyesület művészeti fejlődését.
-

5. Képviselet és aláírási jog
Az Egyesület képviseletét az Egyesület Elnöke látja el.
Az Egyesület Elnöke
Név:
Zergényi Zoltán
Születési hely, idő: Budapest, 1975. 04.24.
Lakcím:
1085 Budapest, Mária u. 8.
Az Egyesület cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előírt,
előnyomott, vagy nyomtatott cégszöveg alá az Egyesület Elnöke önállóan írja alá a
jelen Alapszabályzat aláírási címpéldánynak megfelelően.
Bankszámla felett az Egyesület Elnöke aláírásával önállóan rendelkezhet. A
pénzügyes elnökségi tag, Takács Rita Ildikó (lakcím: 1038 Budapest, Blanka köz
1/D) az Elnökkel együtt rendelkezhet a bankszámla felett. Ilyenkor az Elnök és a
pénzügyes együttes aláírása szükséges.
6. Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az Elnökség fogad el.
Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás
céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeit az alábbiak jelentik:
- tagsági díj, (melyet a Közgyűlés állapít meg),
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- magán és jogi személyek támogatása,
- vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
- rendezvény bevétel,
- egyéb bevételek.
Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon túlmenően –
nem felelnek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételek megállapítását a
társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló hatályos jogszabályok alapján végzi.
Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
Az Egyesület tiszteletdíjat, jutalmat adhat, illetve költségtérítést biztosíthat:
- a meghívott közreműködőknek
- a művészeti vezetőknek
- azon személyeknek, akik az Egyesület munkáját kiemelkedően
segítik.
7. Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik:
- ha a Közgyűlés az Egyesület feloszlását kimondja,
- ha feloszlatják,
- ha más szervezettel egyesül
- ha megszűnését megállapítják.
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik,
felszámolóként az Egyesület volt ügyintéző szerve, az Elnökség jár el. Az Egyesület
feloszlással, vagy egyesüléssel történő megszűnése esetén a Közgyűlés dönt a
hitelezők kielégítése után megmaradt vagyonról.
8. Vegyes és záró rendelkezések
Jelen Alapszabályzatban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, az
1989. évi II. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az
irányadók.
Az Egyesület Alapszabályzatának 1. Módosítását a 2010. 06.04.-i Közgyűlés
fogadta el.
Budapest, 2010.

-----------------------------Az Egyesület Elnöke
Jegyzőkönyvvezető

Ellenjegyző

Csatolva: Közgyűlés jegyzőkönyve, jelenléti ív
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Ellenjegyző

