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ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület neve:
Rövid megnevezése:
Székhelye:
Az alapítás éve:
Működési területe:

Taiko Hungary Japándob Egyesület
Taiko Hungary
1044 Budapest, Megyeri út 116/A IV/13.
2012
Magyarország

Az Egyesület önkormányzati elven működő, érdekszervező társadalmi szervezet, önálló jogi személy,
amely a Közgyűlés által jóváhagyott Alapszabály szerint működik.
Az Egyesület az alábbi célok szerinti tevékenysége alapján az 2011. évi CLXXV törvény rendelkezései
szerint kéri közhasznú szervezetként való bejegyzését:



kulturális tevékenység
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, és nem kötelezi el magát egyetlen
ideológia, filozófia, politika vagy vallás mellett sem. Szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Az Egyesület tagságát tekintve nyitott, működése nyilvános, szolgáltatásait – költségtérítés mellett –
bárki igénybe veheti.
Az Egyesület nem nyereségorientált szervezet, vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. Az Egyesület a
közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV törvény szerinti befektetési tevékenységet nem
folytat.
Az Egyesület együttműködik a tevékenységi körét érintő civil és államigazgatási szervezetekkel és
köztestületekkel is.
2.
AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI ÉS TEVÉKENYSÉGE
Az Egyesület az alábbi közfeladatok teljesítésében vesz részt:
1991. évi XX. Tv 121. § a.) és b.) szerint
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ művelődésre szerveződő közösségek
tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának
támogatása; művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának,
megőrzésének segítése
2008. évi XCIX Tv. 1. § (1) bek. b.) c.) és f.) pont szerint
Az előadó-művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
a színház, tánc- és zeneművészet művelésének fejlesztése,
a művészeti kifejezések sokszínűségének biztosításához hozzájárulás,
az előadó-művészeti társulati értékteremtő munka támogatása.
2011. évi CLXXXIX Tv. 13. § 7. pont szerint
Kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-művészeti szervezet
támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása
Az Egyesület célja a japán kultúra, azon belül is kiemelten a japándob (Taiko) megismertetése és
megszerettetése, művelése, tanítása és terjesztése. Az Egyesület biztosítja a Taiko műveléséhez
szükséges próbatermet, dobokat és egyéb zenei eszközöket és más peremfeltételeket, ezáltal
lehetőséget biztosítva minden érdeklődőnek a Taiko megismerésére és művelésére.

Hazai zenészek segítségével és külföldi vendégtanárok meghívásával biztosítja az érdeklődő
résztvevők számára a magas színvonalú zenei oktatást. Különböző szinteken rendszeres
tanfolyamokat, valamint időközönkénti intenzív tanfolyamokat szervez, és rendszeres gyakorlási
lehetőséget biztosít a próbateremben a tanulóknak.
Segíti az Egyesület aktív tagjait abban, hogy minél magasabb szinten sajátíthassák el ezt a zenei
irányzatot, és akár előadóművészet szintén is művelhessék azt. Lehetőséget biztosít és segít abban,
hogy az Egyesület tehetséges tagjaiból alakuló zenei együttes bemutathassa tudását a közönségnek
is.
Az Egyesület rögzíti, hogy a törvényben és jelen alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységet
folytat, továbbá biztosítja, hogy tagjain kívül más is részesülhet az alábbi közhasznú szolgáltatásaiból:



nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység

A japándob és a japán kultúra támogatása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket vállalja:











hazai ismeretterjesztő és kulturális tevékenység a japán kultúra és Taiko terén
hazai és nemzetközi vendégzenészek és oktatók meghívása
hazai és nemzetközi művészek részvételével koncertek szervezése más kulturális
szervezetekkel együttműködve
Taiko video és zenei anyagok előállítása, ilyen tartalmú filmekben és egyéb produkciókban
való közreműködés, valamint az ílyen módon elkészült anyagok árusítása
a Taiko népszerűsítésére szolgáló kellékek forgalmazása
Taiko oktatás felnőtteknek és gyerekeknek
zenei tehetségek felkutatása és támogatása
Taiko együttes létrehozása és támogatása az Egyesület tehetséges tagjaiból
nemzetközi együttműködések elősegítése
a Taiko próbaterem, zeneszerszámok, és egyéb eszközök bérbeadása hasonló jellegű
művészeti tevékenységet folytató szervezetek és személyek számára

A japán kultúra és a japándob hazai megismertetése és támogatása érdekében Az Egyesület törekszik
az együttműködésre mind a hazai, mind pedig a környező országokban működő, a japán dobbal és a
japán kultúrával kapcsolatos szervezetekkel és csoportokkal.
Az Egyesület céljainak biztosítása érdekében együttműködési megállapodást köthet hasonló
tevékenységet ellátó, vagy ahhoz kapcsolódó szervezetekkel, egyesületekkel és köztestületekkel.
Az Egyesület tevékenysége nyilvánosságának biztosítása érdekében internetes honlapot működtet. A
honlapon az alapszabályt, az Egyesület szolgáltatásaival kapcsolatos információkat, a közhasznúsági
jelentést közzé kell tenni. Ugyanitt lehetőséget kell biztosítani felvilágosítás kérésére is elektronikus
levelezés útján. A honlap tartalmáért és működtetéséért a Vezetőség a felelős.
Az Egyesület a kiadásait a tagdíjakból és havidíjakból, az oktatási bevételekből, az előadások
honoráriumából, a Taiko produkciók terjesztéséből, valamint természetes- és jogi személyek
adományaiból, és az Egyesület által pályázatok útján elnyert támogatásokból fedezi.
A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók,
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. A
közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
3.
EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE
Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A tagfelvételről kérelemre a vezetőség dönt.
A Vezetőség az Egyesület valamennyi tagjáról nyilvántartást vezet. Az Egyesület tagjairól szóló
nyilvántartás nem nyilvános.




A tag részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein
Választhat és választható az egyesület szerveibe
Köteles eleget tenni az alapszabályban foglalt kötelességeinek

Az egyesület természetes személy tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, őket más személy
meghatalmazás alapján nem képviselheti.

A tagot szavazásra nem lehet kötelezni, mert a szavazás, mint az egyesület életében való részvétel, a
tag joga, és nem kötelessége. Az egyesületi tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek. A szavazati
jogot nem lehet életkor szerint korlátozni. A szavazati jogot nem lehet a tagdíj mértékéhez kötni, ha a
tagdíj mértéke különböző, akkor is csak azonos mértékű szavazati jogok lehetnek.
A tag az egyesület szervezeteibe választható. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell
választani. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
A tag kötelessége a tagdíj fizetése, amely az egyesület sajátos bevételi forrása.
A tag joga, hogy a szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A határidő számítása a tudomásszerzéstől
kezdődik, és a 30 napos határidő elmulasztása jogvesztő. A bírósághoz már csak akkor fordulhat a
tag, ha a szervezet alapszabály szerinti belső jogorvoslati lehetőségeit kimerítette.
Az Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, és az egyesület
tevékenységét.
A bíróság a társadalmi szervezet határozatát csak akkor semmisíti meg, ha a határozat törvénysértő,
vagy a társadalmi szervezet belső szabályzataiba ütközik. A bíróság nem hoz új határozatot, fegyelmi
büntetést nem enyhítheti, de szükség szerint új határozat hozatalát rendelheti el.

Rendes tag
Az Egyesület tagja lehet minden olyan 12 év feletti természetes személy továbbá jogi személy, aki az
alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és kötelezettséget vállal az egyesületi
célok érdekében történő közreműködésre, a közgyűlés által meghatározott keretek szerint.
A 12 és 18 év közötti személyek tagsága szülői engedélyhez kötött.
Rendes tag az, aki az Egyesülettel tagsági viszonyban áll, a mindenkori tagdíjat megfizette, és vele
szemben nincsen tartozása és nem áll kizárás hatálya alatt.
Az Egyesület minden rendes tagja feltételek vagy korlátozások nélkül ugyanazon jogokkal rendelkezik,
részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. A 18 év feletti tagok szavazati joggal
rendelkeznek, választhatnak és választhatóak az Egyesület szerveibe.
Az Egyesület minden 18 éven felüli rendes tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az
Egyesület működését érintő kérdésekről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A
szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik 18 év feletti rendes
tag megválasztható, 18 éven aluli tag csak képviselettel nem járó tisztségre választható. Jogi
személyiségű tag esetében a szavazati és választhatósági jogokkal megbízott képviselőt a delegáló
szervezet a belépéssel egyidejűleg jelöli ki.
Az Egyesület rendes tagja az Egyesület szolgáltatásait kedvezményes költségtérítés ellenében veheti
igénybe.

Pártoló tag
Az Egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az Alapszabály
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az
Egyesület működését, de abban rendes tagként nem kíván részt venni, szolgáltatásait nem kívánja
igénybe venni.
A pártoló tag illetve képviselője jogosult az Egyesület Közgyűlésein és egyéb rendezvényein
tanácskozási joggal részt venni, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs. A pártoló tag
tagdíjat nem fizet.

Helyi csoport
Az Egyesületen belül az egymáshoz közel lakó vagy dolgozó tagok által létrehozott helyi csoportok is
működhetnek annak érdekében, hogy lakhelyükön vagy ahhoz közel legyen rendszeres gyakorlási
lehetőségük. Egy településen csak egy helyi csoport működhet, és egy személy csak egy helyi csoport
tagja lehet. A helyi csoport minimális taglétszáma 5 fő.

A helyi csoportok az Egyesület jóváhagyásával alakulhatnak meg, helyi tisztségviselőket választhatnak,
és a működésüket helyi működési szabályokkal irányíthatják, amelyek azonban nem mondhatnak
ellent az Egyesület jelen alapszabályában foglaltaknak.
A helyi csoportok működését a Közgyűlés által meghatározott mértékben támogatja az Egyesület,
amennyiben a csoport minden tagja az Egyesület rendes tagjának minősül, és a csoport aktívan részt
vállal az Egyesület művészeti és közösségi tevékenységében.
A helyi csoportok nem jogi személyek, nem képviselik az Egyesületet mint szervezetet, de nevükben
jogosultak a Taiko Hungary név és embléma feltüntetésére. A helyi csoportok listáját és elérhetőségét
az Egyesület a weblapján teszi közzé.

Tagdíj
Az Egyesület tagjai éves tagdíjat fizetnek, amelynek mindenkori mértékét a rendes Közgyűlés állapítja
meg.
A tagsági díjat évenként kell megfizetni. A tagság az első éves tagdíj megfizetésének napjától
kezdődik és a következő év ugyanazon hónapjának utolsó napjáig tart, illetve minden egyes további
éves tagdíj megfizetésével további 12 naptári hónappal meghosszabbodik.
A tagdíjat meg nem fizetettnek kell tekinteni azt a tagot, aki az esedékes tagdíjat 2 hónapig nem
fizette meg. A tagdíj nemfizetésének elmaradására a Vezetőség a tagot 1 hónapi késedelem után
figyelmezteti.
Ha a tagdíjat az esedékességet követő két naptári hónapon belül fizetik meg, akkor a tagság
jogfolytonos, és a befizetés részben visszamenőleges hatályú az esedékesség napjáig. Az
esedékességet követő harmadik hónap első napja után befizetett tagdíj nem jogfolytonos, azaz a
tagság kezdete az utolsó befizetés napja.

A tagsági viszony megszűnése







Az egyesületi tagság kilépés, egyesületi felmondás, elhalálozás vagy kizárás útján szűnik meg.
Az Egyesület tagja tagsági viszonyát bármely vezetőségi taghoz benyújtott írásos
nyilatkozattal szüntetheti meg, amelyet nem szükséges indokolnia. (kilépés).
Törléssel szűnik meg az egyesületi tagsága annak, aki nem fizet tagsági díjat, és díjhátralékát
a Vezetőség ismételt írásbeli felszólítására 30 napon belül nem rendezi.
Az Egyesület felmondásával, ha a tag nem felel meg a tagsági feltételeknek (pl.: nem fizeti a
tagdíjat)
A tag kizárásával.
A tag elhalálozásával egyesületi tagsága megszűnik.

Kizárással szűnik meg az egyesületi tagsága annak, aki olyan tevékenységet folytat, ami sérti az
Egyesület alapszabályát, veszélyezteti céljait vagy sérti jó hírét, vagy nem teljesíti vállalt
közreműködési kötelezettségeit az egyesületi célok érdekében, és a Vezetőség a kizárása mellett dönt.
A kizárással fenyegetett tagot a Vezetőség a döntés előtt meghallgatja, ezzel lehetőséget biztosít
védekezésének előadására. A Vezetőség döntésével szemben a tag 15 napon belül fellebbezhet a
Közgyűlés felé. A fellebbezésről a legközelebbi rendes Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz.
A kilépett tag a tagsági viszonyának visszaállítását írásban kérheti az Egyesület Vezetőségétől. Az
Egyesület Vezetősége a tagsági feltételek teljesülése esetén a tagsági viszonyt visszaállítja.
A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítése alól.
A tagság megszűnésével egyidejűleg megszűnik minden Egyesületen belüli tisztség, és minden, a
tagokat az Egyesületen belül megillető kedvezmény, illetve juttatás.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
4.
KÖZGYŰLÉS
Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége. A Közgyűlésen a
rendes tagok egy-egy szavazattal rendelkeznek.

A Közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a
Közgyűlés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes Közgyűlést kell
tartani, és rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok 10 %-a azt a Vezetőségtől az ok és cél
meghatározásával igényli, vagy azt a Vezetőség bármely tagja azt szükségesnek tartja.
A Közgyűlés minden tekintetben határozatképes, ha a rendes tagok több mint fele jelen van. Ha a
tagok kevesebb, mint fele jelent meg, a Közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a
jelenlévők számától függetlenül is határozatképes, amennyiben erre a tagokat az eredeti meghívóban
előre figyelmeztették.
A Közgyűlést minden esetben a Vezetőség hívja össze, a helyben megválasztott levezető elnök vezeti
le és a jegyzőkönyvet két helyben megválasztott tag hitelesíti. Az írásos meghívónak tartalmaznia kell
az ülés időpontját és helyét, valamint az ülés tervezett napirendjét és témáit, továbbá az arra való
figyelmeztetést, hogy a Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes az
előzetesen meghirdetett napirendi pontokban.
A Közgyűlés bárki számára nyilvános, azon mindenki jogosult részt venni az egyesületi tagokon és a
Közgyűlés napirendi pontjában érintett személyek, vagy azok meghatalmazottjain kívül is.
Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik (Ptk. 3:74 §)
















az Egyesület megalakulásának, megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározása. (jelenlévő szavazati jogúak ¾-e)
az Alapszabály módosítása; (jelenlévő szavazati jogúak ¾-e)
a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása, és díjazásának, illetve költségtérítésük
mértékének megállapítása, a tisztségviselők, ügyintézők beszámoltatása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll.
a tagdíj mértékének meghatározása;
az éves költségvetés és pénzügyi terv meghatározása és elfogadása;
a Vezetőség éves beszámolójának, illetve számviteli törvény szerinti beszámolónak az
elfogadása (ideértve az adózott eredmény felhasználására és felosztására vonatkozó döntést
és a vagyoni helyzetről szóló jelentést is) és ezzel egyidejűleg közhasznúsági jelentés
elfogadása
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, vagy ezek hozzátartozójával köt.
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, és díjazásának megállapítása.
döntés az Egyesület vagyonának felhasználásáról, illetőleg megszűnés esetén döntés a
megmaradt egyesületi vagyon közhasznú felajánlása tárgyában;
minden olyan napirendi pont megvitatása, amelyet a tagság minimum 10%-a előzetesen,
írásban őség elé terjesztett;
minden olyan egyéb döntés meghozatala, amelyet az alapszabály vagy a hatályos
jogszabályok a rendes közgyűlés hatálya alá utalnak, vagy a Közgyűlés saját hatáskörébe von.
a végelszámoló kijelölése

A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A Vezetőség
tagjainak megválasztása titkos szavazással történik. Titkos szavazásnál előadódó szavazategyenlőség
esetén addig kell ismételni a szavazást, amíg döntés nem születik.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
Az Alapszabály módosításához és az Egyesület feloszlásának kimondásához a tagok összessége
kétharmadának szavazata (minősített többség) szükséges.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

Összeférhetetlenségi szabályok:
Sem a közgyűlés, sem a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, s a határozat
meghozatalakor nem szavazhat:







akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére
másfajta előnyben részesít
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja vagy
alapítója
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az egyesület mint közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt,-annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évigamely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetve törölte. (Civil tv. 39. § /1/ bek.)
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is
betölt. (Civil tv. 39. § /2/ bek.)
A közgyűlésen részletes jegyzőkönyvet, a határozatokról pedig olyan nyilvántartást kell vezetni,
amelyből a közgyűlés döntéseinek pontos tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számaránya és személye is megállapítható. A jegyzőkönyvekbe az Egyesület bármely tagja
jogosult betekinteni.
A Közgyűlés döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban, elektronikus postai úton tájékoztatja.
A Közgyűlés döntései nyilvánosak, a meghozott döntésekről vezetett Határozatok könyvébe a
Vezetőséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni.
A rendes közgyűlésen bármely résztvevő javaslatot tehet további napirendi pont(ok)ra. A napirendi
pontokról, sorrendjükről, a hozzászólások idejéről, a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető
személyéről a közgyűlés szavazással határoz.
5.
Vezetőség
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. §)
A Vezetőség az Egyesület képviseleti és ügyintéző szerve, amely felelős az Egyesület irányításáért,
fejlesztéséért, az alapszabályban foglalt célok minél hatékonyabb megvalósításáért.
Az Egyesület saját tagjai közül a Közgyűlés 3 főből álló Vezetőséget választ, 2 éves időtartamra. A
Vezetőség tagjai újraválaszthatóak, és a Közgyűlés által visszahívhatóak.
A Vezetőség tagjai egyetemlegesen felelősek az Egyesület folyamatos működéséhez szükséges
feladatok ellátásának biztosításáért, különösen az alábbi feladatok tekintetében:



























az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben döntések
meghozatala.
a beszámolók előkészítése, és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése
az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása.
az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése
A közgyűlés összehívásával, működésével kapcsolatos előkészítő és a közgyűlés munkáját
elősegítő szervező tevékenység;
a vezetőség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
a tagság nyilvántartása
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése, az iratok
megőrzése
az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele
a tagok felvételéről való döntés
az éves közhasznúsági jelentés elkészítése és beterjesztése a Közgyűlés elé;
a Közgyűlés határozatainak következetes végrehajtása, betartatása;
az Egyesület gazdasági tevékenységével kapcsolatos döntés előkészítő munka, az éves
programok, költségvetés megvitatása;
az alapszabály keretein belül az Egyesület működési rendjének megállapítása, ill. az
Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatok előterjesztése;
személyzeti munka irányítása;
az Egyesület működéséhez anyagi források biztosítása, az alapszabály keretein belül külső
források (támogatások, felajánlások) minél szélesebb körű bevonása;
az Egyesület céljainak a társadalom minél szélesebb rétegével való megismertetése, ezáltal új
tagok megnyerése;
az Egyesület rendezvényeinek és tanfolyamainak koordinálása, azok anyagi alapjainak
biztosítása;
az Egyesület művészeti vezetésének biztosítása;
a helyi csoportok és a speciális érdeklődésű csoportok munkájának koordinálása, működésük
anyagi alapjainak biztosítása;
az Egyesület weblapjának karbantartása, aktualizálása;
kapcsolattartás más hazai ill. nemzetközi szervezetekkel;
minden olyan eljárás, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

A Vezetőség a két Közgyűlés közötti időszakban – a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó
kérdéseken kívül – gyakorolja a Közgyűlés hatáskörét, irányítja az Egyesület működését.
A Vezetőség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések, közhasznú társasággal
kapcsolatos döntések) és illető jogok vállalásáról — beszámolási kötelezettség mellett — dönteni.
A Vezetőség 2 tag jelenléte esetén határozatképes. Az üléseken a tagok csak személyesen vehetnek
részt. A Vezetőség ülései bárki számára nyilvánosak az egyesületi tagokon és az érintetteken kívül is.
A Vezetőség a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 8:1), élettársa a határozat alapján
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
A b.) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Vezetőség üléseire – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg,
tanácskozási joggal.
A Vezetőség az ügyrendjét és belső munkamegosztását az alapszabályban foglaltak keretein belül
maga határozza meg.
A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább kétszer ülésezik. A Vezetőséget a Vezetőség elnöke
hívja össze. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő Közgyűlésen a Vezetőség köteles beszámolni.
A Vezetőség döntéseiről nyilvántartást köteles vezetni, amelyből döntéseinek tartalma, időpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható.

A Vezetőség döntéseiről az érintetteket 15 napon belül írásban, elektronikus postai úton tájékoztatja.
A Vezetőség döntései nyilvánosak, a meghozott döntésekről vezetett Határozatok könyvébe a
Vezetőséggel történő előzetes egyeztetést követően bárki jogosult betekinteni.
A Vezetőségi tagság megszűnik:






a Vezetőségi tag halálával;
a megbízatás lejártával
Közgyűlés általi visszahívással;
lemondással;
az egyesületi tagság bármely okból való megszűnésével.

A Vezetőség tagja lehet az Egyesület bármely 18 éven felüli rendes tagja, aki nincs a közügyek
gyakorlásától eltiltva. 18 éven aluli tag csak képviselettel nem járó tisztségre választható. A Vezetőség
3 tisztségviselőből áll:


Elnök: Stark Erzsébet 1067 Budapest, Hunyadi tér 9. II./19/a



Elnökhelyettes: Vékony Gabriella 1047 Budapest, Attila utca 132/B



Titkár: Keszég Karolina 2100 Gödöllő, Bessenyei György u. 20.

Az Egyesület, mint közhasznú szervezet, megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló
törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A Vezetőség egyes tagjai személyesen is felelősek egyes feladatkörök ellátásáért az alábbiak szerint:

Elnök
Az elnök az Egyesület első számú képviselője. Felelős az Egyesület gyakorlati stratégiájának
meghatározásáért, a Vezetőség munkájának összehangolásáért, az Egyesület képviseletéért, a
Nemzetközi szervezetekkel történő kapcsolattartásért. Vezeti a Vezetőség üléseit. Dönt a Vezetőség
hatáskörébe tartozó minden olyan kérdésben, amelyet a Vezetőség a hatáskörébe utal. Az elnök az
Egyesületet önállóan jegyzi.
Az elnök egyben az Egyesület vezető pénzügyi képviselője is. Felelős az Egyesület szabályszerű és
hatékony gazdálkodásáért, a pénzügyi nyilvántartások szabályos vezetéséért, a tagdíjak, adományok
és egyéb bevételek és kiadások szabályszerű nyilvántartásáért és bizonylatolásáért.
Az Elnök feladata a vezetőségi ülések levezetése, a határozatok nyilvántartásának vezetése,
közzététele, az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, valamint a munkáltatói
jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett.
A Vezetőség az elnök szükség szerinti helyettesítésére, eredeti tisztségének megtartásával, a hivatalba
lépését követő első ülésen, tagjai közül alelnököt elnökhelyettest választ.
Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén, illetve az elnöktől kapott eseti felhatalmazás
birtokában, az elnök teljes körű helyettesítésére jogosult. Az alelnök elnökhelyettes tisztségének
megüresedése esetén a Vezetőség haladéktalanul új elnökhelyettest választ.
Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Elnökkel való egyeztetés alapján bárki
jogosult betekinteni.

Titkár
A titkár felelős a tagnyilvántartásért, a vezetőségi ülések megszervezéséért, a szervezeti feladatok
nyilvántartásáért és az Egyesület adminisztrációs tevékenységéért. A Titkár az Egyesület belső
életének koordinátora. Folyamatosan tájékozódik az Egyesületen belül szervezett rendezvényekről,
segíti a rendezvények szervezőinek munkáját, a Vezetőséget a rendezvényekről folyamatosan
informálja. Feladata továbbá a helyi csoportokkal való kapcsolattartás, munkájuk segítése.

Ügyvivők
A Vezetőség feladatai elvégzésének segítésére a rendes tagok közül ügyvivőket nevezhet ki. Az
ügyvivők munkájukat önként vállalják, nem tagjai a Vezetőségnek, munkájukért a Vezetőség felel. A

Vezetőség szabadon határozhatja meg, hogy milyen feladatok elvégzésére, milyen időtávra, és hány
ügyvivőt nevez ki.
Az ügyvivő feladatkörével összefüggésben napirendi pont felvételét kérheti a Vezetőségi üléseken. Az
ügyvivő az általa javasolt napirendi pontban, a Vezetőség munkájában tanácskozási joggal vesz részt.
A Vezetőség bármely ügyvivőt az ügyvivő megbízatásának lejárta előtt visszahívhat.
Az Elnökségi tagok megbízatása





a megbízás időtartamának lejártával,
lemondással,
visszahívással,
elhalálozással

szűnik meg.

Lemondás

A Vezetőség tagja bármikor lemondhat tisztségéről. A lemondást írásban kell eljuttatni a Vezetőség
többi tagjához, és a kézhez vételétől számított 15 nap elteltével lép hatályba.

Visszahívás

A Vezetőség tagját a tagság visszahívhatja, ha tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, az
alapszabályban foglaltakkal, illetőleg ha visszaél tisztségével vagy súlyos mulasztást követ el.
Visszahívásra okot adhat a tartós akadályoztatás is, amennyiben a tag lemondására bármilyen okból
nem kerül sor. Ebben az esetben a tagság az illetőt érdemei elismerése mellett is visszahívhatja.
A visszahívást az Egyesület rendes tagjai 10%-nak írásban kell kezdeményeznie a Vezetőségnél. A
Vezetőségnek a kezdeményezésről tájékoztatnia kell napirendi ponti javaslat formájában a következő
(rendes vagy rendkívüli) közgyűlést, amely dönt arról, hogy napirendre tűzi-e a kérdést.

A megürülő tisztségek betöltése
A Vezetőségi tagság bármely fent említett módon történő megszűnése esetén (kivéve a megbízatás
lejártát) a megürülő tisztség betöltésére az alábbi szabályok alkalmazandóak:
Ha a megválasztott Vezetőség egy helye megürül, az utolsó választáson az adott tisztségre a
következő legtöbb szavazatot kapott jelölt kerül a Vezetőségbe. E szabály alól kivétel az elnöki
tisztség, amely megürülése esetén nem kerül a következő legtöbb szavazatot kapott elnökjelölt a
Vezetőségbe.
Ha az elnöki tisztség megürül, vagy ha a megürülő vezetőségi tisztségre az utolsó választáson nem
volt több jelölt, akkor a megürülő tisztségre haladéktalanul új választást ír ki a Vezetőség.

Felügyelő Bizottság
Amennyiben az Egyesület éves bevétele az ötvenmillió forintot meghaladja, a 2011. évi CLXXV
törvénynek megfelelően, az abban megjelölt felügyelő szervet (Felügyelő Bizottság) hoz létre.
A Vezetőség tagjai és közeli hozzátartozóik a Felügyelő Bizottság tagjává nem választhatók meg.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
6.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végezhet.
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységre fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
Az Egyesület gazdálkodására a 2011. évi CLXXV törvény, és a 350/2011 (XII. 301.) Korm. rendelet
rendelkezései az irányadóak. Az Egyesület a tartozásaiért az Egyesület vagyonával felel. A tagoknak a
tagdíj megfizetésén túl pénzügyi kötelezettségük nincs.

Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, a jogi és magánszemélyek
felajánlásaiból és egyéb hozzájárulásokból áll. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági
feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet is folytathat, de nem
nyereségorientált szervezetként.
Az Egyesület tagjai a szervezet érdekében folytatott tevékenységükért nem részesülnek pénzbeli
ellenszolgáltatásban, kivéve a költségtérítést, amelyet az Egyesület érdekében végzett, a feladatuk
ellátásához szükséges tevékenység során felmerülő kiadásokért kaphatnak. A költségtérítésről az
Egyesület pénzügyi lehetőségeinek figyelembe vételével a Vezetőség dönt, és a Közgyűlésen számot
ad róla.
Az Egyesület a szervezet könyvelési, adminisztrációs, oktatási vagy egyéb jellegű feladatainak
ellátására fizetett alkalmazottakat vagy alvállalkozókat foglalkoztathat, akik azonban foglalkoztatásuk
tartama alatt nem lehetnek az Egyesület tagjai. Az alkalmazottak és alvállalkozók foglalkoztatásáról a
Vezetőség, a feladatok mennyiségének és jellegének, valamint a szervezet erőforrásainak figyelembe
vételével dönt, és arról az Egyesület köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
Az Egyesület működéséről a jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket vezet és azokat az üzletév
végén lezárja. Az üzletév végével a Vezetőség az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlés számára
mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
Az Egyesület köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni.
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett nyereséget, illetve
annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Egyesület tevékenységéből
származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapszabályban rögzített tevékenységre
fordítható.
7.
KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:








a számviteli beszámolót;
a költségvetési támogatás felhasználását;
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
a cél szerinti juttatások kimutatását;
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az
egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét;
a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.

A közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet.
8.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület céljának biztosítása érdekében együttműködési szerződést köthet a hasonló
tevékenységet ellátó szervezetekkel, egyesületekkel és köztestületekkel.
Az Egyesület évente dönt a céljai között felsorolt feladatok végrehajtásához felhasználható
pénzeszközök mértékéről, felosztásuk módjáról, egyéb támogatás nyújtásáról.
Az Egyesület által meghirdetett képzések, tanfolyamok, egyéb programok leírásai - az Egyesület
székhelyén és honlapján - bárki részére rendelkezésre állnak.
Az Egyesület működésével, határozatai közzétételével, szolgáltatási igénybevétele módjával,
beszámolói és közhasznúsági jelentésének közlésével kapcsolatosan a nyilvánosságot a honlapján
keresztül, valamint az alapszabályban szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás adási jog
rögzítésével biztosítja.

Az Egyesület megszűnése
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik,


ha az egyesület megvalósította célját, vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg, vagy



az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. (Ptk. 3:84. §)

Az Egyesület megszűnik feloszlással, feloszlatással, illetve más társadalmi szervezettel való
egyesüléssel. Az Egyesület feloszlásakor a Vezetőség




a meglevő vagyonból rendezi az Egyesület tartozásait;
a megmaradt vagyonról a Közgyűlés döntése szerint rendelkezik. Az ezzel kapcsolatos teendők
ellátása a felszámolók feladata;
Ha az Egyesület feloszlatással szűnt meg vagy megszűnését állapították meg, és a vagyon
hovafordításáról nem történt rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után állami
tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját
nyilvánosságra kell hozni.

Az Egyesület törvényességi ellenőrzése:
Az Egyesület működése felett az ügyészség – a 2011. évi CLXXV törvényben, valamint a Ptk.-ban
meghatározott eltérésekkel – az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként a bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

Értelmező rendelkezések
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. évi CLXXV
törvény és a 2011. évi CLXXXI törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési
határozatok az irányadók.

Átmeneti rendelkezések
A jelen Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésével lép hatályba.
Hatálybalépésével egy időben hatályon kívül kerül minden előző alapszabály.
A jelen, egységes szerkezetbe rendezett alapszabályt a Taiko Hungary Japándob Egyesület 2014.
május 22-én tartott Közgyűlése fogadta el, és kiegészítő módosítása a Fővárosi Törvényszék 11. Pk.
61.044/2011/11 sz. végzésén alapul.
Budapest, 2014. szeptember 23.

Stark Erzsébet
elnök
Ellenjegyzem 2014. szeptember 23. napján:

A fenti alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabálymódosítások alapján
hatályos tartalomnak.

