ORSZÁGOS DIÁKSZÍNJÁTSZÓ EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA
A Fővárosi Bíróság által a 6.Pk.60658. számú végzéssel 500. sorszámmal nyilvántartásba vett
Országos Diákszínjátszó Egyesület tagsága a 2015. március 1-jén tartott rendkívüli
küldöttgyűlésén az egyesület alapszabályát módosította és a módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt szövegét az alábbiak szerint állapította meg.

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. Az egyesület neve:

Országos Diákszínjátszó Egyesület

2. Székhelye:

1011 Budapest, Corvin tér 8.

3. Címe:

1011 Budapest, Corvin tér 8.

4. Bélyegzője:

kör alakú, Országos Diákszínjátszó Egyesület felirattal

5. Az egyesület jogállása:

közhasznú szervezet

6. Az egyesület jogalanyisága:
Az egyesület jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat
kötelezettségeket.
Működésének elveit és alapvető szabályait a Magyarország Alaptörvénye, a Polgári
Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az egyesületekre
vonatkozó egyéb jogszabályok határozzák meg.
Az egyesület közhasznú tevékenysége folytatása érdekében a közhasznú szervezetekre
vonatkozó szabályok szerint működik.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
Az ODE működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói
közléseiről a www.diakszinház.hu honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

II. fejezet
Az ODE célja (feladatai és tevékenysége)
Az ODE elsődleges célja a diákszínjátszás mozgalmát országos méretekben kiterjeszteni,
ezzel a fiatalok művelődési lehetőségeit, hasznos és értelmes szabadidőtöltését elősegíteni,
közhasznú tevékenysége célja szerinti besorolása: „kulturális tevékenység” és „kulturális
örökség megóvása”.
Az ODE tevékenysége a
- a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7.
pontjában, 23. § (5) 17. pontjában meghatározott;
- a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 5 § (1)bekezdésében meghatározott
közfeladat teljesítését szolgálja.

Ennek keretében az ODE céljai:
- hozzájárulni a diákszínjátszás (elsősorban középiskolai korosztályú) csoportok létrejöttéhez,
segíteni folyamatos működésüket,
- részt venni a diákszínjátszás fórumainak megteremtésében (táborok, képzések, fesztiválok),
- elősegíteni a diákszínjátszás tárgykörébe tartozó kiadványok létrejöttét, megjelenését,
terjesztését,
- menedzselni az egyesületen belül működő munkacsoport által kiválasztott produkciókat,
- nemzetközi kapcsolatokat biztosítani a magyar diákszínjátszásnak, különös tekintettel
határainkon túl élő magyar diákság színjátszóival való rendszeres kapcsolattartásra,
- a fenti tevékenységekhez anyagi alapot teremteni,
- a diákszínjátszás témájában érdekképviselet, érdekegyeztetés a fenntartó oktatási
intézményekkel, szervezetekkel, pártokkal csakúgy, mint az irányító oktatási és
közművelődési felügyelő hatóságokkal.
- Az ODE védi tagjainak szakmai érdekeit.

III. fejezet
Az ODE tagjai, jogai, kötelezettségei
Az ODE tagjai a magyarországi diákszínjátszásban résztvevő, elsősorban középiskolás
diákok, vezetők és mindazok, akik az ODE céljaival egyetértenek, és az ODE tagjai közé
kérik felvételüket. Az ODE tagsága a rendes és a pártoló tagok összességéből, valamint a
küldöttgyűlés által arra érdemesnek tartott személyekből, a tiszteletbeli tagokból áll.
1./ Az ODE tagja lehet minden 14. életévét betöltött magyar állampolgár, illetve külföldi
állampolgár, ki belépési nyilatkozatával az alapszabályban foglaltakat elfogadja, és az éves
tagdíjat befizeti.
Az ODE tagja lehet diákszínjátszó csoport is, amennyiben közös belépési nyilatkozattal
kinyilvánítja az alapszabály elfogadását, és a csoportos tagsági díjat befizeti. A csoport
vezetője egyéni belépőként szerepelhet az egyesületben.

2./ Pártoló tagja az ODEnek az a természetes vagy jogi személy, aki az ODE tagjaival,
alapszabályával egyetért, és azt az évi rendes tagsági díjnak megfelelő összeggel támogatja.
3./ Tiszteletbeli taggá olyan személy választható, aki az ODE célkitűzései terén kiemelkedő
eredményeket ért el, és az ODE tevékenységében jelentős segítséget nyújtott. A tiszteletbeli
tag címet a küldöttgyűlés adományozhatja.
4./ A rendes tagok jogosultak:
a.) küldöttet választani az ODE tagjai közül,
b.) megválaszthatók küldöttnek,
c.) a küldöttgyűlésen részt venni, amennyiben küldöttek, ott szavazati joggal bírnak,
d.) a munkaterv kidolgozásában és megvalósításában tevékenyen részt venni,
e.) bármely az Egyesületre tartozó kérdést vagy javaslatot a küldöttgyűlés elé terjeszteni,
f.) az Egyesület rendes tagja bármely egyesületi tisztségre megválasztható,
g.) az Egyesület tagjának joga van kérni az Egyesület választmányának segítségét szakmai,
jogi stb. kérdésekben.
5./ A pártoló tagok jogai:
a.) jogosultak a küldöttgyűlésen részt venni, felszólalni, de azon szavazati joggal nem bírnak,
b.) jogosultak a küldöttgyűlésen történtekről és az ODE működéséről rendszeresen
információkat szerezni,
c.) az ODE szolgáltatásait, szakmai segítségét igényelni,
d.) a pártoló tag az évi rendes tagsági díjnak megfelelő összeggel támogatja az ODE
működését, de az érdemi munkában nem vesz részt.
6./ A rendes tagok kötelesek:
a.) az alapszabályban foglaltakat és a küldöttgyűlés határozatait megtartani,
b.) az ODE célkitűzéseinek, munkatervének megvalósításában részt venni,
c.) a koordináció érdekében a küldöttgyűléshez vagy a választmányhoz jelzést továbbítani az
ODE munkáját érintő eseményekről,
d.) a tagdíjat minden tanév március 1-jéig befizetni ( a tagdíj összege egy tanévre
csoportonként 500 Ft, egyéni 100 Ft/diák, 200 Ft/felnőtt).
7./ A tagság törlés és kizárás útján szűnik meg:
a.) törölni kell a tagságát annak, aki ezt maga kéri írásban, kilépett vagy elhalálozott,
b.) törölni kell a tagságát annak, aki az alapszabályban meghatározott időpontig nem fizeti be
az éves tagsági díjat,
c.) ki kell zárni azt a tagot, akit jogerős ítélet a közügyek gyakorlásától eltilt,
Kizárási vagy törlési határozatot – amennyiben nem az a.) pontról van szó – a küldöttgyűlés
hoz.
7.1. Kilépés esetén a tagsági jogviszony a nyilatkozat megtételének napján szűnik meg.
7.2. A tagdíj megfizetését elmulasztó tag törlésére abban az esetben kerülhet sor, ha – a
mulasztás jogkövetkezményeire vonatkozó figyelmeztetést tartalmazó – írásbeli
felszólításban meghatározott határidőn belül sem fizeti meg a tagdíjat.
7.3.
A Választmány a kizárási eljárás megindításával egy időben tértivevényes levéllel értesíti az
érintett tagot arról, hogy ellene kizárási eljárás van folyamatban. Az értesítésben fel kell tüntetni a
kizárási eljárás megindításának okát, valamint tájékoztatni kell a tagot a védekezés lehetőségéről. A
kizárásról szóló küldöttgyűlési határozatot, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatással együtt
tértivevényes küldemény formájában kell a kizárt tag részére kézbesíteni. A kizárással kapcsolatos
küldöttgyűlési határozat ellen bírósági úton van jogorvoslati lehetőség.

8./ Az ODE által szervezett rendezvényeken az egyesület tagjain kívül is bárki részt vehet,
közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki érdeklődik a színjátszás iránt. Az ODE
által szerkesztett kiadványok az ODE tagjain kívül mások számára is hozzáférhetőek, az
Egyesület a rendezvényeken előadott művek anyagi támogatását a tagságtól függetlenül,
kizárólag a művészi színvonala alapján ítéli oda. Az ODE szolgáltatásai pályázat és
megkeresés útján, illetve a rendezvényeken, fesztiválokon, táborokban való részvétel során
vehető igénybe, illetve a diákszínjátszás területén végzett kiemelkedő tevékenységgel
érdemelhető ki.

IV. fejezet
Az ODE felépítése, működési rendje
1./ A régiógyűlés
(1) Az Egyesület szervezetileg régiókra tagozódik, amelyek a következők: Dél-Alföld, DélDunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép-Magyarország, NyugatMagyarország.
(2) Az Egyesület tagjai ahhoz a régióhoz tartoznak, amelynek területén csoportjuk székhelye
van. Azon tagok esetében, akik nem csoportban kérték felvételüket az Egyesületbe, az állandó
lakóhelyük határozza meg, hogy melyik régióhoz tartoznak.
(3) Az Egyesület tagjai saját régiógyűlésükön titkos szavazáson, egyszerű többséggel két küldöttet
választanak, és szintén titkos szavazáson, egyszerű többséggel választanak két tagot a Diák
Bizottságba.
(4) A küldöttek és a Diák Bizottság tagjainak mandátuma egy évre szól.
(5) A régiógyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni.
(6) Rendkívüli régiógyűlést kell összehívni, ha azt a régió tagjainak legalább 10%-a kéri. Az erre
irányuló kérelmet a kérelmezők aláírásával az Egyesület Elnökéhez kell eljuttatni.
(7) A régiógyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.
2./A küldöttgyűlés
(1)

Az Egyesület döntéshozó szerve a küldöttgyűlés.

(2) A Küldöttgyűlésen szavazati joggal a régiók által delegált küldöttek vesznek részt.
Minden küldött egy szavazattal rendelkezik.
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(3) A küldöttgyűlés nyilvános, azon az Egyesület bármely tagja, illetve a meghívottak részt
vehetnek, szót kérhetnek és kaphatnak.
(4) A Küldöttgyűlést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
(5)A küldöttgyűlés helyszínéről, időpontjáról és napirendjéről az elnök a legalább 14 nappal
a küldöttgyűlés napját megelőzően igazolható módon értesíti a küldötteket. A meghívó
kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a küldöttek és az egyesület szervei
az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(6) A küldöttgyűlésen a meghirdetett napirendben szereplő kérdésekről lehet határozni,
kivéve, ha a küldöttgyűlésen minden szavazásra jogosult jelen van és a napirenden nem
szereplő kérdés tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
(7) A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek kétharmada jelen van. Ha a
szabályszerűen összehívott küldöttgyűlés nem határozatképes, azt tíz napon belüli
időpontra ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott küldöttgyűlés tekintet
nélkül a megjelentek számára határozatképes az eredeti napirendben szereplő ügyekben,
feltéve, hogy a küldöttgyűlési meghívóban erre kifejezetten felhívták a tagok figyelmét.
(8) A küldöttgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az alapszabály módosításához
a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, az egyesület céljának
módosításához, a megszűnésről szóló döntés meghozatalához a szavazásra jogosult tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

A szavazás nyíltan történik, azonban a tisztségviselők megválasztásában és a megjelentek
többsége által megjelölt kérdésekben titkos szavazás útján kell dönteni.
(9) A küldöttgyűlés nyilvános, a nem tag résztvevők kötelesek tartózkodni a
véleménynyilvánítástól, kivéve, ha szót kérnek és kapnak, nem szavazhatnak, illetve egyes
kérdésekben a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségének határozata alapján a
küldöttgyűlésről kizárhatóak.
(10) A küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a megjelentek
névsorát, a küldöttgyűlés lefolyásának lényeges mozzanatait, továbbá a napirendi pontokat. A
jegyzőkönyvet két példányban kell vezetni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írnak
alá, és két, a küldöttgyűlésen jelen lévő, az elnök által felkért egyesületi tag hitelesíti.
(11) A határozatokat a küldöttgyűlésről szóló jegyzőkönyvek időrendi sorrendben történő
lefűzésével tartják nyilván, amely tartalmazza a küldöttgyűlés döntésein kívül
határozathozatal időpontját, a határozat hatályát, továbbá a szavazatok számarányát.
(12) Az ODE elnöke köteles az érintettekkel írásban közölni a rájuk vonatkozó határozatokat
és beszámolókat. Az ODE a 3 havi rendszerességgel megjelenő, saját szerkesztésű
Hírlevélben teszi közzé a pályázatok eredményeit.
(13) A közhasznú szervezet éves beszámolójába és közhasznúsági mellékletébe bárki
betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. Az iratok betekintését az
Egyesület elnökénél kell írásban vagy személyesen kérni.
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(14) Az Egyesület egyéb iratanyagába előzetes egyeztetett időpontban az ODE székhelyén
korlátozás nélkül be lehet tekinteni.
(15) Az elnök által készített éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a küldöttgyűlés
az érintett gazdasági évet követő március 30-ig napirendjére tűzi. A küldöttgyűlésre szóló
meghívóhoz mellékelni kell az elnök által készített beszámoló és közhasznúsági melléklet
tervezetét.
(16) Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról a tagság kétharmados
szótöbbséggel határoz.
3./ A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a.) A választmány, annak tisztségviselői, valamint az Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: EB)
megválasztása és felmentése.
b.) A választmány beszámolójának megtárgyalása, az éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet elfogadása.
c.) A munkaterv megvitatása, elfogadása.
d.) Az alapszabály megszavazása, módosítása.
e.) A más egyesülettel történő egyesülés, az ODE feloszlásának kimondása.
f.) Döntés mindazon ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály a döntéshozó
szerv kizárólagos hatáskörébe utal.
g.) Azon szerződések jóváhagyása, amelyeket az ODE a tagjával, vezető tisztségviselőjével, a
Ellenőrző Bizottság tagjával, illetve ezek hozzátartozójával köt,
h.) Az elnök és az elnökhelyettes feletti munkáltatói jogok gyakorlása, amennyiben tisztségüket
munkaviszony keretében látják el.

4./ A küldöttgyűlést a küldöttek kérésére is össze kell hívni. Az elnök köteles a
küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
5./ Választmány
A Választmány az Egyesület ügyvezető szerve.
a.) A küldöttgyűlés által megválasztott, az elnökből, alelnökből és 3 választmányi tagból álló
testület. A választmánynak két diák (középiskolás korú) tagja van, akiknek vitás
kérdésekben együttesen vétójoguk van.
b.) A választmány mandátuma 1 évre szól.
c.) A Választmány feladat- és hatásköre:
-

az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;

-

a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttgyűlés elé terjesztése;

-

az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése;

-

az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
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-

az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

-

a küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;

-

a küldöttgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;

-

részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

-

a tagság nyilvántartása;

-

az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;

-

az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

-

az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és

-

az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

5.1./ Az elnök
Irányítja az ODE tevékenységét, gondoskodik az alapszabályban foglaltak és a
küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról.
5.2./ Az alelnök
Az ODE választmányának tagja, akit minden alkalommal a diák életkorú (14–20 év közötti)
tagjai közül választanak meg. Az elnök távollétében képviseli az Egyesületet. Ügyel a
diáktöbbség érdekeinek érvényesítésére. Feladata a működő csoportokkal kapcsolatos ügyek
koordinálása.
5.3./ A Választmány ülései nyilvánosak.
5.4./A Választmány határozatképes, ha legalább 3 tagja jelen van. A Választmány
határozatait egyszerű többséggel hozza azzal, hogy a két diák (középiskolás korú) tagnak
vitás kérdésekben együttesen vétójoguk van.
5.5./ A Választmány ülését legalább évente egyszer az Elnök hívja össze írásban, igazolható
módon az ülés napja előtt legalább 8 nappal.
6./ Ellenőrző Bizottság (EB)
6.1./ Az Ellenőrző Bizottság
- választmányon kívüli testület, amely elnökből és két diákkorú tagból áll,
- az EB feladata az ODE működésének, az éves költségvetés célszerű felhasználásának és a
szabályszerű pénz- és vagyonkezelésének az ellenőrzése.
Az Ellenőrző Bizottság tagjait a küldöttgyűlés 1 év időtartamra választja.
6.2./ Az Ellenőrző Bizottság ülését az elnök a napirend írásbeli közlésével nyolc napra előre
hívja össze. Az Ellenőrző Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén legalább két tagja
jelen van, a határozathozatalhoz legalább két tag egybehangzó szavazata szükséges.
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6.3./ Az Ellenőrző Bizottság az ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg, elnökét a
tagjai közül maga választja.
6.4./ Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület alkalmazottaitól pedig
tájékoztatót kérhet. Az Ellenőrző Bizottság az Egyesület könyveléseibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
6.5./ Az Ellenőrző Bizottság köteles a Küldöttgyűlés összehívását kezdeményezni, ha arról
szerez tudomást, hogy
a.) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az Egyesület érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Küldöttgyűlés döntését
teszi szükségessé,
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
6.6./ A Küldöttgyűlést az Ellenőrző Bizottság indítványára annak megtételétől számított
harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Küldöttgyűlés összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
6.7./ Ha a Küldöttgyűlés a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeleti szervet.

7./ Összeférhetetlenségi szabályok
7.1. Nem lehet vezető tisztségviselő az,
- nem nagykorú,
- akinek cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben korlátozták,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a
büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
- 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.
- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig.
7.2. A közhasznú szervezet 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,
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d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
7.3. Az Ellenőrző Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja,
akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a. a Választmány tagja,
b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp
nem rendelkezik,
c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásában részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
d. az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
7.4. A Küldöttgyűlés, illetve a Választmány határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
- kinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

8. Képviselet
Az ODE képviseletét a mindenkori elnök, távollétében az alelnök önállóan látja el. Az ODE
képviseleti jogát különleges esetben az elnök a választmány bármely tagjára átruházhatja.

V. fejezet
Az ODE működésének anyagi forrásai, a vagyon felhasználásának szabályai

1. Az ODE bevételei:
a) tagdíj;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől
származó támogatás;
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cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint
kiutalt összege;
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevétel;
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
f) befektetési tevékenységből származó bevétel;
g) egyéb bevétel.
2. Az ODE kiadásai
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapcsolódó költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több
tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési
leírása;
d) egyéb költség.
3.

Az ODE bevételeit a V./1. pont szerinti részletezésben, költségeit és ráfordításait
(kiadásait) az V./2. pont szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások
szerint tartja nyilván. Az ODE V./2.. c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait
(kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység,
továbbá közhasznú jogállás esetén a közhasznú tevékenység között az előzőekben
felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.

4. Az ODE tartozásaiért kizárólag az egyesületi vagyonnal felel, a tag saját vagyonával nem,
kizárólag a tagdíj befizetéséért felel.
Az ODE gazdálkodását az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre vonatkozó
jogszabályok alapján végzi.
Az ODE a közhasznú céljainak elérése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet
folytathat.
A gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatása nem lehet elsődleges egyesületi tevékenység,
illetve nem veszélyeztetheti a közhasznú tevékenységet.
Az ODE vagyona kizárólag egyesületi célokra használható fel. Az ODE bevételeit sem
közvetlenül, sem közvetve a tagok között felosztani nem lehet, azt a közhasznú tevékenységre
fordítja. Az itt meghatározott felosztási tilalom egyaránt vonatkozik az esetleges vállalkozási
és a közhasznú cél szerinti tevékenység körében realizált eredményre is.
5. Az ODE a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év
könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával (december 31.), illetve a
megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint
készít beszámolót.
Az ODE beszámolója tartalmazza:
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),
c) a kiegészítő mellékletet.
Az ODE köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A
közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú
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tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a
közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a
közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások
összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.
Az ODE a Küldöttgyűlésáltal elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét
- kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év
mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (tárgyévet követő év május 31-ig)
- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
szóló törvényben meghatározott módon - letétbe helyezi és közzéteszi, kötelező
könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a
könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Az ODE a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet adatainak lekérdezését a Civil
Infomációs Portál számára lehetővé teszi. Az ODE beszámolójába bárki betekinthet,
illetve abból saját költségére másolatot készíthet.
Az ODE a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a www.diakszinhaz.hu címen
található honlapján is elhelyezi. Az egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos
megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok
közzétételéig biztosítja.

VI. fejezet
Az ODE megszűnése
Az ODE megszűnik, ha
a) a Küldöttgyűlés döntése alapján más egyesületbe beolvad vagy azzal összeolvad,
b) a Küldöttgyűlés a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
f) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és
új célt nem határoztak meg; vagy
g) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.

Az alapszabályban nem érintett kérdésekben az egyesületekre és a közhasznú szervezetekre
vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak.
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