A Liszt Ferenc Társaság
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapszabálya
A jelen Alapszabály módosítása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.), és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (a továbbiakban: Civil tv.)
rendelkezései alapján készült.
I. Fejezet
1. §(1) Az egyesület neve: Liszt Ferenc Társaság
Angol neve: Hungarian Liszt Society
Német neve: Ungarische Liszt Gesellschaft
Francia neve: Societé Liszt, de la Hongrie
(2) A Társaság székhelye: Budapest, Magyarország
(3) A Társaság címe: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 35. Tel: 342 1573
(4) A Társaság működése kiterjed a Magyarország területére
(5) A Liszt Ferenc Társaság jogi személy
(6) A Társaság pecsétje köralakban: Liszt Ferenc Társaság 1893
(7) A Társaság céljait tekintve az 1893-ban alapított „Liszt Ferencz Társaság” örökösének tekinti
magát.
(8) A Társaság önkormányzati elven működő közhasznú tevékenységet végző közhasznú jogállású
szervezet, amelynek közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.
A Társaság, mint közhasznú szervezet, kulturális, közművelődési tevékenységet folytat, mely
közhasznú
tevékenységeket
az
alábbi
közfeladatokhoz
kapcsolódóan
végzi:
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. Törvény
76. § (1) és (2) bekezdése b)-i) alpontjai.
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 1991. évi XX. törvény
121. § a) és b) alpontja.
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
13. § (1) 7. pontja, 23. § (4) 16. és 17. pontja, valamint ugyanezen szakasz (5) bekezdésének 13.
pontja.
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. Törvény 5.§ (1) bekezdése.
(9) A Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú tevékenységet, vagy a
jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végezhet.
(10) A Társaság gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységekre fordítja.
2. § A Társaság célja és feladata:
(1) Liszt Ferenc a nagy magyar géniusz szellemi hagyatékának ápolása és kulturális közkinccsé tétele
hazánkban és külföldön.
(2) Szorgalmazza és támogatja:
a. Liszt zeneműveinek előadását, valamint kiadását nyomtatott formában, hang- és képfelvételen és az
elektronikus médiában;
b. Liszt írói életművének: irodalmi munkáinak és levelezésének további feltárását és közzétételét;
c. Liszt kéziratainak összegyűjtését és archiválását és megőrzését eredeti formában vagy másolatban
(mikrofilm, fotokópia, stb.);
d. Liszt életútjának és művészetének méltó bemutatása filmen, rádióban, televízióban, stb.;
e. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) Liszt-gyűjteményének fejlesztését.
(3) Liszt Ferenc szellemében tevékenykedik a klasszikus zenekultúra, a zenei közművelődés
fejlesztésén.
(4) E célok megvalósítása érdekében a következő formában tevékenykedik:
a. Előadásokat, hangversenyeket, tudományos üléseket, emléküléseket, kiállításokat rendez, és
szakmai tanácskozásokat szervez, illetve támogat;
b. Kiadványokat publikál, emlékérmét ad ki, pályázatot hirdet, jutalmat oszt, stb.;
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c. együttműködik külföldi Liszt társaságokkal, és lehetőségein belül elősegíti Liszt társaságok
alapítását azokban az országokban, ahol nem alakultak, vagy megszűntek a Liszt szellemi hagyatékot
ápoló egyesületek;
d. Bátorítja és támogatja a Liszt életművel és pályával összefüggő helytörténeti kutatásokat;
e) Liszt zongoraművészi és karmesteri, valamint pedagógiai és közreadói munkásságával kapcsolatos
kutatásokat és elemzéseket bátorítja és támogatja;
f). Különböző támogató szervezetekkel együttműködve ifjúsági rendezvények keretében segíti elő
Liszt zenéjének megismerését.
(5) A Társaság befektetési tevékenységet nem végez.
II. Fejezet
A Társaság szervezete
3. § Közgyűlés
(1) A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet kétévente Budapesten, illetve kétévente más
tagozat székhelyén kell megtartani. A közgyűlés lehet rendes, tisztújító és rendkívüli.
(2) A közgyűlés a Társaságot érintő minden kérdésben dönthet, de kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a. A Társaság alapszabályának és belső szabályzatainak megállapítása és módosítása;
b. A Társaság vezető tisztségviselőinek megválasztása vagy visszahívása titkos szavazással; valamint
díjazásának megállapítása
c. A Társaság vezető tisztségviselőinek, valamint a Számvizsgáló Bizottság (Felügyelő Bizottság) /a
továbbiakban: Számvizsgáló Bizottság/ tagjai lemondásának elfogadása nyílt szavazással;
d. A tagdíj összegének meghatározása;
e. A Társaság éves költségvetésének meghatározása;
f. A Számvizsgáló Bizottság beszámolójának megtárgyalása, az éves beszámoló – ezen belül az
Elnökségnek a Társaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása -, valamint a
közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) Tagozat létesítése és megszüntetése;
h) Tiszteletbeli tagok választása;
i) Döntés az Elnökség, tagozatvezető megfellebbezett határozata ügyében;
j) Az Elnökség és a Tagozat beszámolójának jóváhagyása;
k) A Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; megszűnés esetén
döntés a Társaság vagyonának hovafordításáról.
l) A Számvizsgáló Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
m) Mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy a jelen alapszabály a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe utal.
(3) Rendes közgyűlést évente, tisztújító közgyűlést háromévenként kell tartani. A közgyűlés konkrét
helyének és időpontjának meghatározásáról, valamint a javasolt napirendről az Elnökség dönt. A
közgyűlést az Elnökség döntése alapján az elnök hívja össze. A közgyűlés időpontját, napirendjét és
helyszínét a kitűzött időpontnál legalább egy hónappal korábban nyilvánossá kell tenni és a Társaság
internetes honlapján közzé, kell tenni.
A közgyűlés meghívóját (a javasolt napirend, a hely és az időpont közlésével), valamint a napirendben
szereplő fontosabb témák előkészítő iratait a kitűzött időpontnál legalább 15 (Tizenöt) nappal
korábban a közgyűlés szavazati jogú résztvevőihez el kell juttatni. A közgyűlés meghívóját továbbá
meg kell küldeni a Számvizsgáló Bizottság tagjainak, a pártoló tagoknak és a tiszteletbeli tagoknak.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 (nyolc) naptári napon belül a
tagok az Elnökségtől – írásban - a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában
(4) Rendkívüli közgyűlést kell össze hívni az alábbi esetekben:
a) A tagok egyharmadának – az ok és a cél megjelölését tartalmazó - írásban bejelentett
indítványára,
b) az Elnökség többségi határozata alapján,
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c) bíróság döntése alapján,
d) a Társaság elnöki tisztségének megüresedése esetén.
Rendkívüli Közgyűlést kell össze hívni továbbá, ha
a) a Társaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a Társaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) a Társaság céljainak elérése veszélybe került.
Ebben az esetben a Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Társaság megszüntetéséről dönteni.
A rendkívüli közgyűlést az előterjesztés beérkezésétől, illetve az erre okot adó körülmény
bekövetkezésétől számított 30 (Harminc) napon belül az Elnökségnek a rendkívüli közgyűlést
kell meghirdetnie, és azt az előterjesztés beérkezésétől számított 60 (Hatvan) napon belül meg
kell tartani.
A rendkívüli közgyűlésre egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni.
(5) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal bíró küldöttek 50%-a +1 küldött jelen van.
Amennyiben a szabályszerűen összehívott közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést a meghirdetett
időpontot követő harminc perc múlva a megjelentek számától függetlenül újból össze lehet hívni.
Ebben az esetben a közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre az
eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés meghívójában felhívták a figyelmet az újból összehívandó
közgyűlés helyének és időpontjának megjelölésével.
(6) A közgyűlés nyilvános, melyen tanácskozási joggal vehetnek részt a Társaság tagjai és az Elnökség
által meghívottak.
(7) A közgyűlésen szavazati joggal résztvevőket egy-egy szavazat illeti meg. A közgyűlés határozatait
általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve azokban az ügyekben, melyekben az
alapszabály minősített többséget ír elő. Az éves beszámolót, valamint az azzal egyidejűleg tárgyalt
közhasznúsági mellékletet a közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel fogadja el, az
előzőekben körülírt módon.
Titkosan kell szavazni a vezető tisztségviselők megválasztásakor és visszahívásakor, illetve ha a
szavazásra jogosultak egyharmada indítványozza.
Szavazategyenlőség esetén (beleértve a titkos szavazást is) ismételt szavazást kell elrendelni,
mindaddig, amíg határozat nem születik.
(8) A jelenlévő szavazati joggal rendelkezők háromnegyedének hozzájáruló szavazata szükséges,
ha a közgyűlés az alapszabály módosítását (beleértve a Társaság céljának módosítását), a
Társaság más egyesülettel való egyesülését, szétválását, vagy a Társaság megszűnését kívánja
kimondani.
A jelenlévő szavazati joggal rendelkezők kétharmadának hozzájáruló szavazata szükséges, ha a
közgyűlés Tagozat életre hívását, megszüntetését, tagozatok összevonását kívánja kimondani.
(9) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az elnök és a közgyűlésen megválasztott két
küldött hitelesít. A közgyűlésekről készült tájékoztatót és a hozott határozatokat a Társaság internetes
honlapján közzé kell tenni.
4. § Elnökség, elnök, társelnökök, főtitkár
(1) Az Elnökség a közgyűlés által 3 (Három) évre választott szerv, amely gondoskodik az
alapszabályban és az ügyrendben foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A
közgyűlések közötti időszakokban dönt a Társaság mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem
utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Határozataiért és azok végrehajtásáért a közgyűlésnek
felelős.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.
(2) Az Elnökség kilenc tagból áll. Tagjai az elnök, a két társelnök, a főtitkár és a tagozatvezetők.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen a Társasággal
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Társaság tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
Az Elnökség feladatkörébe tartozik
a) a Társaság napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
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c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) a társasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a Társaság jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a Társasággal kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) a Társaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) a Társaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) a Társaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
(3) Az Elnökség csak akkor határozatképes, ha szavazati jogú tagjainak legalább a fele, plusz egy fő
jelen van.
(4) Az Elnökség egyes feladatok megoldására esetenként bizottságot/bizottságokat alakíthat, amely
tevékenységéért az Elnökségnek felelős. Az elnökség felhatalmazza tagjait, hogy a 2. §-ban
meghatározott céljainak elérése érdekében támogatásra készséget mutató személyekkel, szervezetekkel
tárgyaljon s velük – az elnökség tájékoztatása után – támogatási szerződést kössön, mely csak a
főtitkár aláírásával válik hatályossá.
(5) Az Elnökség üléseit félévenként egyszer, de ha tagjainak fele szükségesnek tartja, bármikor össze
kell hívni. Az ülésre az Elnökség tagjait az ülés napja előtt legalább 8 (Nyolc) nappal írásban kell
meghívni, postai vagy elektronikus úton történő kézbesítéssel. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés
helyét és idejét, valamint napirendjét. előbb kell meghívni. Határozatainak megszavazására a 3.§. (7)
első bekezdésben foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni. Határozata a társaság tagjaira kötelező.
Az Elnökség üléseiről készítendő jegyzőkönyvekre a 3.§. (9) bekezdésben foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni, a hozott határozat ellen a kihirdetéstől (közléstől) számított 15 napon belül
– a Titkárságon keresztül – írásban lehet fellebbezni a közgyűléshez.
(6) A Társaságot a hatóságok és harmadik személy előtt az elnök, a társelnökök, vagy a főtitkár
képviseli. Az elnök gondoskodik a közgyűlés és az elnökségi ülés összehívásáról, és azokat vezeti:
gondoskodik a hozott határozatok végrehajtásáról, az alapszabály és a Társaságot érintő jogszabályok
rendelkezéseinek megtartásáról.
(7) Az elnök akadályoztatása esetén helyette a Társaság képviseletét a társelnökök, vagy a főtitkár
látja el.
(8) A főtitkár a titkárság útján biztosítja a társaság feladatainak és az Elnökség határozatainak
végrehajtását. Intézkedik a vezetőszerv döntésének, a Társaság működésének, szolgáltatásai
igénybevétele módjának, beszámolóinak a Társaság internetes honlapján történő nyilvánosságra
hozataláról. Gondoskodik arról, hogy a Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba –
előzetes bejelentkezés alapján – bárki betekinthessen.
5. § Titkárság
A Társaság ügyviteli szerve a főtitkár vezetésével működő Titkárság, tagjait a főtitkár javaslatára az
Elnökség döntése alapján az elnök bízza meg, feladatkörük megjelölésével. (pl. sajtó-és propaganda
ügyek külföldi kapcsolatok, pénztáros, stb.)
6. § Tagozatok
(1) Az azonos szakmai vagy földrajzi területi kötődésű tagok Tagozatokba szerveződnek. A Tagozatok
megalakulását a közgyűlés hagyja jóvá. A jelenlegi Tagozatok felsorolását az alapszabály 1. számú
melléklete tartalmazza.
(2) Tagozatgyűlés
A Tagozat tevékenységét saját munkaprogramja alapján végzi. A Tagozat legfőbb vezető testülete a
tagozatgyűlés. A Tagozat munkájának közvetlen irányítását a tagozatvezető látja el. A Tagozat
felügyeleti szerve a közgyűlés.
A Társaságon belül a Tagozatok önállóan gazdálkodnak a költségvetésben részükre elkülönített
kerettel és az Elnökség által jóváhagyott saját bevételükkel.
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A tagozatgyűlés minden olyan kérdésében dönthet, amely nincs a közgyűlés vagy az Elnökség
hatáskörébe utalva.
A tagozatgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- a tagozatvezető jelölése és visszahívásának kezdeményezése a közgyűlés számára;
- a Tagozat beszámolójának, költségvetésének elfogadása.
A tagozatvezető a tagozatgyűlést bármikor összehívhatja, de a tagok egyharmadának írásban
benyújtott javaslatára a tagozatvezetőnek a tagozatgyűlést 30 (Harminc) napon belül össze kell hívnia.
A tisztújító tagozatgyűlést a Társaság tisztújító közgyűlése előtt, azzal időben összehangoltan kell
megrendezni.
A tagozatgyűlésen a tagokat egy-egy szavazat illeti meg. A tagozatgyűlés határozatait általában nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Titkosan kell szavazni a tagozatvezető jelöléséről és visszahívásának kezdeményezéséről.
Szavazategyenlőség esetén a titkos szavazást meg kell ismételni.
(3 Tagozatvezető
A Tagozatvezető két tagozatgyűlés között a Tagozat irányítója.
A tagozatvezető hatáskörébe tartozik:
- a Tagozat munkaprogramjának, rendezvényeinek, költségvetésének és beszámolójának összeállítása,
a Tagozat gazdálkodásának irányítása;
- tagok felvétele, illetve a tagsági viszony törlése;
- a Tagozatgyűlés előkészítése;
- javaslattétel a tiszteletbeli tagokra, az emlékérmek és oklevelek adományozására, a kiemelkedő
munkát végző tagok egyéb kitüntetéseire.
A tagozatvezető írja alá a Tagozat működési körében készített iratokat.
A tagozatvezető felelős a Tagozat munkaprogramjának végrehajtásáért és költségvetésének
betartásáért, valamint a tagozati taglétszám-nyilvántartás naprakész vezetéséért.
7. § A Társaság felügyelő szerve a Közgyűlés által három évre választott háromtagú
Számvizsgáló Bizottság, amelynek tagjai a Bizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni.
A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet a tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a Társaság vezető
tisztségviselője.
A Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a Közgyűlés, illetve az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Társaság döntéshozó
szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a Társasággal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Társaság cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által tagjának a tagsági jogviszony alapján a
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni, azzal, hogy a Számvizsgáló Bizottság tagja lemondó nyilatkozatát a Társaság
elnökéhez intézi.
A Számvizsgáló Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Számvizsgáló Bizottság legalább évente egy alkalommal tart ülést, melyet a napirend
közlésével a bizottság elnöke hív össze.
A Számvizsgáló Bizottság határozatképes, ha ülésén mindhárom tagja jelen van, határozatait
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Számvizsgáló Bizottság tagjai az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek.
A Számvizsgáló Bizottság feladata a társasági szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály
és a társasági határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi a Társaság működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól, pedig tájékoztatást vagy
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felvilágosítást kérhet, továbbá a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Számvizsgáló Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
Közgyűlést, vagy az Elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a) a Társaság működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Közgyűlést vagy az Elnökséget a Számvizsgáló Bizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a Közgyűlés és az Elnökség összehívására a Számvizsgáló Bizottság is jogosult.
Amennyiben az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervezetet.
8. § A Társaság vezető tisztségviselői
(1) A Társaság vezető tisztségviselői: az Elnökség tagjai, akiket a két tisztújító közgyűlés közötti
időtartamra kell megválasztani. A tag ugyanazon időben csak egy vezető tisztséget láthat el.
(2) A Társaság vezető tisztségviselőjének kizárólag az választható meg, aki a Társaságnak tagja.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
- visszahívással;
- lemondással;
- a vezető tisztségviselő halálával;
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő visszahívására akkor kerülhet sor, ha feladatát – az Elnökség – kétszeri
írásbeli felszólítása ellenére sem teljesíti, illetve olyan magatartást tanúsít, amely méltatlan a
Társaság által kitűzött célokhoz, vagy amely veszélyezteti a Társaság céljainak megvalósítását.
(3) A Társaságnak nem lehet vezető tisztségviselője:
- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(4) A Társaság megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt
- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
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.
(4) A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
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b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 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.
III. Fejezet
A Társaság tagsága
9. § (1) A Társaság tagjai: a tagok, a tiszteletbeli tagok és a pártoló tagok.
(2) A Társaság tagja az lehet, aki kötelezi magát az alapszabályban foglaltak megvalósítására.
(3) A tiszteletbeli tagság a Társaság érdekében kifejtett tevékenység legmagasabb szintű elismerése.
Tiszteletbeli tag az lehet, akit érdemei alapján a közgyűlés tiszteletbeli tagnak választ.
(4) Az a magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy lehet pártoló tag, aki, illetve, amely a
Társaságot erkölcsi és anyagi támogatásban részesíti.
(5) A Társaságnak külföldi állampolgár is lehet a tagja.
(6) A tagok felvétele.
a) A tagság önkéntes: a felvételről egyéni, írásbeli kérés alapján a tagozat vezető dönt. Döntése ellen a
közgyűléshez – halasztó hatályú – fellebbezéssel lehet fordulni.
b) A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a közgyűlés választja meg.
c) A pártoló tagság a Társaság és a természetes vagy jogi személy közötti írásos megállapodással jön
létre.
A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
(7) A tagság megszűnése.
a) Kilépéssel szűnik meg a tagság, ha a tag kilépési szándékát - a kilépés időpontjának megjelölésével
– a tagozatvezetőnek írásban előzetesen bejelenti.
b) Megszűnik a tagság a tag elhalálozásával.
c) Tagdíj nemfizetése esetén a tagot a tagozatvezető 30 (Harminc) napos – határozott idő tűzésével
írásban felszólítja a Közgyűlés által megszavazott tagdíjfizetési kötelezettségének teljesítésétre. A
határidő eredménytelen eltelte után a tagot az illetékes tagozatvezető a tagok sorából törli.
d) Ki kell zárni a tagot, ha bűntettet vagy közerkölcsöt súlyosan sértő cselekményt követ el, vagy ha
nem tartja meg az alapszabály rendelkezéseit, továbbá, ha a Társaság alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
A kizárási határozat kizárólag bírói ítélet, vagy elnökségi határozat lehet. A kizárás alá vont tagot az
eljárás megindításáról tértivevényes levélben értesíteni kell, legalább az elnökségi ülést megelőző
nyolc naptári nappal, azzal, hogy védekezését az ülésen szóban vagy legkésőbb az elnökségi ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárásról szóló határozat meghozatala az Elnökség
hatáskörébe tartozik. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a
tagnak postai úton tértivevényes küldeményként kell elküldeni.
e) Tiszteletbeli tagot csak a közgyűlés zárhat ki a Társaságból, kétharmados többségi szavazással.
f) A pártoló tagságot, a vonatkozó megállapodás felmondásával bármelyik fél megszüntetheti.
(8) A kizárási (kivéve a tiszteletbeli tag kizárását) vagy törlési határozat ellen a kézhezvételtől
számított 15 (Tizenöt) napon belül a közgyűléshez címzett, az Elnökséghez benyújtandó, halasztó
hatályú fellebbezéssel lehet élni. A közgyűlés a fellebbezésről a soron következő ülésen dönt és erről a
fellebbezőt írásban, - tértivevényes postai úton - értesíti. A közgyűlés határozata ellen jogorvoslatnak
helye nincs.
10. § A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A tag
A Társaság tagjai szavazati joggal rendelkeznek a közgyűlésen és a tagozatgyűlésen.
A Társaság tagjai vezető tisztségviselőnek választhatók.
A tagok személyesen vehetnek részt a társaság munkájában, az alapszabályban meghatározottak
szerint igénybe vehetik a társaság rendelkezésére álló anyagi eszközöket.
A tag joga, hogy a Társaság működéséről, határozatairól tájékoztatást kapjon, a nyilvános
rendezvényeken a meghirdetett feltételekkel részt vegyen.
A tag a Társaság bármely szervezetéhez javaslatot, indítványt nyújthat be, ill. panasszal fordulhat.
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A tag köteles
- az alapszabályban foglalt célkitűzéseknek megfelelően munkájával, társadalmi és erkölcsi
magatartásával méltó tevékenységet kifejteni
- a társaság munkájában aktívan részt venni és a rábízott és vállalt feladatokat elvégezni
- a megállapított tagdíjat rendszeresen fizetni.
(2) Tiszteletbeli tag
A választási és választhatósági jog kivételével tagdíjfizetési kötelezettség nélkül élvezi a tagsággal
járó jogokat.
(3) Pártoló tag
A pártoló tagok, illetve szervezet esetén képviselőik – szavazati jog nélkül - részt vehetnek a társaság
közgyűlésén, előadásain, hangversenyein stb.
IV. Fejezet
11. § (1) A Társaság működéséhez szükséges anyagi források: a Társaság tevékenységéből származó
jövedelmek, állami és egyéb szervek, valamint magánszemélyek támogatása.
(2) A Társaság pátoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet az
1973-ban történt újjá alakítása óta nem állított és nem támogatott, s ilyen tevékenységet a jövőben sem
folytat.
(3) a Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel, ezért a tagok a saját vagyonukkal nem felelnek. A
Társaság szabályszerű vagyonkezeléséért az elnök és a főtitkár együttesen felelős.
(4) A Társaság a társadalmi szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok
rendelkezéseinek megfelelően, éves költségvetés alapján működik.
A Társaság köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni.
A Társaság beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
V. Fejezet
12. § (1) A Társaság feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése hiányában
az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a nemzetközi
forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti
ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést, pedig a reá
irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
A Társaság hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a
közhasznú jogállás megszüntetését, ha a Társaság működése és vagyonfelhasználása az e
törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt
rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a Társaság az ügyészi felhívás ellenére sem változtat.
A Társaság közhasznú jogállását az ügyészség indítványa alapján a bíróság megszünteti, ha a
szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az előírásoknak megfelelő tartalommal
teljesíti
a) a számviteli beszámolójának a letétbe helyezési, közzétételi kötelezettségét, illetve
b) a Társaság - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg a
jogszabályi feltételeknek.
A bíróság az ügyész indítványa alapján megvizsgálja, hogy a Társaság a közhasznúvá minősítés
követelményeinek továbbra is megfelel-e. Ha e követelmények a vizsgált időszakban - az
adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú jogállás megszüntetéséről
határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli.
A Társaság a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni,
illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan
teljesíteni.
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(2) A Társaság ellen bármely tagja, valamint az ügyész által indított perek a Fővárosi Törvényszék
hatáskörébe tartoznak.
13. § A Társaság más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak
egyesületekre válhat szét.
A Társaság jogutód nélkül szűnik meg, ha:
- a Közgyűlés a Társaság megszűnését elhatározza és a végelszámolót kijelöli,
- a Társaság céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
- a Társaság tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság
jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz
rendelkezést a megszűnő Társaság vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon
feletti rendelkezési jog a Társaság törlésével száll át az új jogosultra.
A Társaság jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben a Társaságnak okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül – a Társaság törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban
álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont
át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Ha a Társaság jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek a Társaság vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő a Társaság
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
14. § A Társaság ügyviteli, gazdasági működését az elnökség által jóváhagyott ügyrend szabályozza.
15. § Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Ptk., valamint a Civil tv., továbbá a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései az irányadók.
Jelen kilenc oldalból és tizenöt pontból álló, módosításokkal egységes szerkezetben foglalt
alapszabályt, az egyesület, a 2014. év április hó 24. napján tartott közgyűlése a 3/2014. (IV.24.)
számú határozatával elfogadta.

Király Csaba
Liszt Ferenc Társasága
elnök

Alulírott Dr. Péter Erzsébet ügyvéd (székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 3/D.) a jelen
alapszabályt ellenjegyzem és igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
– a módosítások fettel kerültek feltűntetésre - megfelel az alapszabály módosítások alapján
hatályos tartalmának.
Budapest, 2014. április „ „napján

Dr. Péter Erzsébet
ügyvéd

