Az Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület 2009. szeptember 23án elfogadott Alapszabályának Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) által
elıírt, 2013. január 1-én hatályba lépı módosításai:

1. Az Alapszabályban Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényre, A közhasznú szervezetekre
vonatkozó 1997. évi CLVI. törvényre hivatkozásokat törölni kell és a megfelelı, hatályos
jogszabályokkal kell pótolni.
2. Az Alapszabály 1.4 pontja a következıképpen módosul:
„1.4 Az Egyesület közhasznú szervezetként mőködik, tevékenységével hozzá kíván járulni a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, közvetlenül vagy közvetve
közfeladat teljesítését szolgálja, közérdekbıl, haszonszerzési cél nélkül a jogszabályokban
meghatározott követelményeknek és feltételeknek megfelelve.”
3. Az Alapszabály 2.3 pontja az alábbiak szerint módosul:

„2.3

Az Egyesület elsıdleges célja: „Tudományos tevékenység, társadalmi hasznosítás, oktatás”
Céljai elérése érdekében az alábbi, közfeladatokhoz kapcsolódó tevékenységeket folytatja
közvetve vagy közvetlenül:
-

-

-

-

Tudományos tevékenység kutatás, ezen belül együttmőködik a középtávú tudomány,
technológia és innováció – politikai stratégia kialakításában, elsısorban a
természettudomány és társadalomtudomány területén. (2004.évi CXXXIV tv. a kutatásfejlesztésrıl és a technológiai innovációról 5.§(3) bek.)
Oktatási tevékenység, ismeretterjesztés, képességfejlesztés, ezen belül köznevelési
intézmény alapításának és fenntartásának támogatása, gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai nevelés, oktatás, köznevelési hídprogramok keretében folyó nevelés,
oktatás.(2011.évi CXC.törvény a nemzeti köznevelésrıl 4.§ (1)a)-u))
Kulturális tevékenység, ezen belül mővészi alkotómunka feltételeinek javítása,
közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, mővészeti intézmények támogatása,
mővészi értékek létrehozásának és megırzésének segítése, kulturális szolgáltatások,
filmszínház, elıadómővészeti szervezet támogatása.(1991.évi XX.tv a helyi
önkormányzatok és szerveik, …… feladat és hatásköreirıl 121§a)-b; 2011.évi CLXXXIX
tv .Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1) 7.; 2008.évi XCIX tv. az elıadómővészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól 3.§(1) )
Környezetvédelem, ezen belül hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem,
közterület tisztántartásával és lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok. (2011.évi
CLXXXIX tv .Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§(1)11.19.)

4. Az Alapszabály II. fejezete kiegészül az alábbi 2.17 ponttal:
„2.17 Az Egyesület földrajzi kiterjedése szerint országos.”
5. Az Alapszabály II. fejezete kiegészül az alábbi 2.18 ponttal:
„2.18 Az Egyesület a Civil törvény 75.§ (5) bekezdése alapján és a VII. fejezete szerint 2014.
május 31. napjáig köteles kezdeményezni a Civil törvénynek megfelelı közhasznúsági
nyilvántartásba vételét. Ezen idıpontig megtartja korábban bejegyzett közhasznú
jogállását.”
6. Az Alapszabály V. fejezete az alábbi 5.1.6 és 5.1.7 és 5.1.8 ponttal egészül ki:

„5.1.6A közgyőlésen hozott döntéseit az elnökség az Egyesület www.opakfi.hu honlapon teszi
közzé, illetve az Egyesület székhelyén levı hirdetıtáblán a határozat meghozatalától
számított 15 napos idıtartamra kifüggeszti.
5.1.7 Az Egyesület mőködésével kapcsolatos iratokba a titkárságon történt bejelentés után a
titkárság 8 napon belül betekintést nyújt a kérelmezınek.
5.1.8 Az Egyesület mőködésének, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói közlésének
nyilvánosságára vonatkozó szabályokat az Alapszabály VII. fejezete tartalmazza.”
7. Az Alapszabály 5.4.2 pontja az alábbiak szerint módosul:
„5.4.2Nem lehet az Egyesület vezetı tisztségviselıje az a személy, aki bármely olyan közhasznú
szervezet vezetı tisztségviselıje volt – annak megszőnését megelızı 2 évben legalább 1
évig a) amely jogutód nélkül szőnt meg úgy, hogy az Állami Adó- és Vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az Állami Adó- és Vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az Állami Adó- és Vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetıleg törölte.”
8. Az Alapszabály 8.2 pontjának elsı két mondata az alábbiak szerint kiegészül:
„8.2 A felügyelı bizottság ellenırzi az Egyesület mőködését és gazdálkodását. Ennek során a
vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az Egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A 8.2 pont második bekezdése az alábbiak szerint kiegészül:
„Az intézkedésre jogosult vezetı szervet a felügyelı bizottság indítványára annak megtételétıl
számított 30 napon belül intézkedés céljából össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte
esetén a legfıbb szerv és az ügyintézı és képviseleti szerv összehívására a felügyelı bizottság
is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenırzést ellátó szervet.”
9. Az Alapszabály 13.2.1, 13.2.2, 13.2.3 pont helyébe az alábbi 13.2.1 pont lép:
„13.2.1 Az Egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok a tagdíj megfizetésén kívül az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek. Az Egyesület az Alapszabály 2.3 pontjában meghatározott cél szerinti
tevékenységet - ide értve a közhasznú tevékenységet is – folytat és célja megvalósítása,
gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végezhet az alapcél szerinti tevékenységet nem veszélyeztetve.”
10. Az Alapszabály 13.2.4 pont szövege a következıképpen változik és pontozása 13.2.2 lesz:
„13.2.2 Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az
Alapszabály által meghatározott célok szerinti közhasznú tevékenységre fordítja.”

11. Az Alapszabály 13.2.5 pontja az alábbiak szerint változik és pontozása 13.2.3 lesz:
„13.2.3

Az Egyesület bevételei:

* a tagok által befizetett tagdíjak
• a MTESZ vagyonból az Egyesületet megilletı hányad,
• a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
• egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
• gazdasági-vállalkozási tevékenységbıl, szolgáltatás nyújtásából származó bevétel,
• költségvetési támogatás,
• az államháztartás alrendszereibıl közszolgáltatási szerzıdés ellenértékeként szerzett
bevétel,
• más szervezettıl, illetve magánszemélytıl kapott adomány,
• egyéb bevételek.”
12. Az Alapszabály 13.2.7 pont kiegészül az alábbiak szerint és pontozása 13.2.5 lesz:
„13.2.5 Az Egyesület a 13.2.4 pontban meghatározott költségeit és kiadásait az alapcél szerinti
tevékenység és a gazdasági vállalkozási tevékenység, továbbá közhasznú jogállás esetén a
közhasznú tevékenység között ezen tevékenységek árbevételének arányában kell évente
megosztani. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységébıl származó éves összes
bevétele nem érheti el az Egyesület éves összes bevételének 60%-át. „
13. Az Alapszabály az alábbi 2.19 ponttal egészül ki:
„2.19 Az Egyesület megtartja közhasznú szervezeti minısítését, amennyiben megfelel a Civil
törvény 32-46.§§-ában foglalt feltételeknek. Így különösen, ha létesítı okiratában megjelölt,
közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végez és ez a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítését szolgálja, ahhoz megfelelı erıforrásokkal
rendelkezik és amelynek megfelelı a társadalmi támogatottsága. Ezen feltételeknek és
tevékenységeknek tükrözıdni kell az Egyesület éves beszámolójában, valamint a hozzá
tartozó közhasznúsági mellékletben. Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával
egyidejőleg a közhasznúsági mellékletét elkészíteni és a beszámolóval azonos módon
letétbe helyezni és közzétenni.”
14. Az Alapszabály 13.2.8 pontja kiegészül az alábbiakkal és pontozása 13.2.6 lesz:
„Az Egyesület mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez
közhasznú tevékenységet veszélyeztetı mértékő hitelt nem vehet fel.”
15. Az Alapszabály 14. pontja a következık szerint módosul:
„14.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvnek az
egyesületre vonatkozó rendelkezései, Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek mőködésérıl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv., A
civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyőjtés és a közhasznúság egyes kérdéseirıl
szóló 350/2011.(12.30.) Korm. rendelet rendelkezései, illetve azok módosításai az
irányadóak.
14.2 A jelen Alapszabálynak a 2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznú jogállás
megállapítására vonatkozó rendelkezései, a közhasznúsági nyilvántartásba vételt követıen
lép hatályba.

14.3 A jelen, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az OPAKFI Egyesület
2012. december 13-i közgyőlése elfogadta, és az 2013. január 1. napján lép hatályba.”

