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                        A MAGYAR FILMOPERATŐRÖK EGYESÜLETÉNEK 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

Mi, az alapítók,  
 

magyar filmoperatőrök elhatároztuk, hogy létrehozunk egy a mindenkori legkiemelkedőbb magyar 

operatőröket magába foglaló szervezetet.  
 

Fontos számunkra 

 az egyetemes emberi értékek – a gondolat és a művészet szabadsága, a fejlődésbe vetett hit, a 

hagyományok tisztelete, a bajban lévők iránti szolidaritás, a testvériesség, az egyenlő esélyek, 
a humanitás – tiszteletben tartása; 

 a magyar kultúra értékeinek megőrzése, a magyar filmművészet hagyományainak életben 

tartása és az azokhoz méltó utak keresése; 

 , hogy részei és alakítói legyünk a nemzetközi filmművészetnek. 

Az egyetemes és magyar filmművészet azt bizonyítja, hogy a filmművészet lényeges feladata a társadalmi 

problémákra adott érzékeny reflexió. Egyéni alkotóként mi is ezt képviseljük, miközben meg kívánjuk őrizni 
a szervezetünk politikai függetlenségét. 

Hiszünk a művészet nélkülözhetetlenségében. Tudatában vagyunk a filmkép erejének is, amelyet felelőséggel 

és a film által képviselt tartalom iránti alázattal kívánunk használni. 
 

A fentiek alapján elhatároztuk, hogy létrehozzuk a politikától független szervezetünket, a Magyar 

Filmoperatőrök Egyesületét. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint az 
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve az alábbi tartalommal fogadjuk el a szervezet 

alapszabályát: 

 

I. 

Az Egyesület adatai 

 
1. Az Egyesület neve: Magyar Filmoperatőrök Egyesülete 

 

2. Az Egyesület rövidített elnevezése: HCA 
 
3.       Az Egyesület idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Cinematographers Association 
 

4. Az Egyesület székhelye: 2094 Nagykovácsi, Farkas u. 3. 
 

5. Az Egyesület alapító tagjainak nevét tartalmazó tagnévsor az Alapszabály 1. számú mellékletét képezi. 

 
6.        Az Egyesület honlapjának címe: www.hca.camera 

 

7.  Az Egyesület első elnöke: Szabó Gábor 
 

II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 
1. Az Egyesület célja: szakmai, civil szervezetként a filmoperatőr tagjai – szakmai, anyagi, erkölcsi és 

szociális – érdekeinek képviselete, a hazai mozgóképkultúra fejlődésének szolgálata, a magyar kultúra 

értékeinek megőrzése, a magyar filmművészet hagyományainak életben tartása, ezekhez méltó új utak 
keresése, továbbá része és alkotója lenni a nemzetközi filmművészetnek. 

http://www.hca.camera/
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2.        Az Egyesület tevékenysége céljának megvalósítása érdekében: 

 

a) tagjainak képviselete más jogi személyek előtt a filmoperatőrökre vonatkozó feltételrendszerek 

javítása érdekében; 
b) kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi társszervezetekkel, aminek keretében közös 

programok szervezése itthon és külföldön; 

c) törekvés az IMAGO-ba történt belépésre, majd a belépést követően aktív működés e szervezetben; 
d) törekvés nagyobb szabadság megszerzésére a filmek technikai feltételeinek kialakításával, 

megválasztásával kapcsolatban; 

e) a lehetőség megteremtése arra, hogy az Egyesületen belül a tagok a munkáikat egymásnak megmu-
tathassák, arról véleményt cserélhessenek; hogy közösen megnézzenek és elemezzenek egy-egy szak-

mailag különleges, tanulságos filmet; hogy egy-egy pályakezdő szakmai visszajelzést kaphasson vala-

melyik új munkájáról; 

f) belső továbbképzések szervezése szakmailag releváns kérdésekről;  
g) a magyarországi mozikban a vetítések technikai kondícióinak javítása; 

h) a filmek életének, elérhetőségének meghosszabbítása (meddig játszanak a mozik egy filmet a 

bemutatója után), utóéletük újragondolása, elérhetőségük megteremtése a mozikban és digitális 
hordozókon (a film újra játszható és archiválható, illetőleg, hogy streamingen hozzáférhető legyen-e, 

továbbá milyen hordozón kerüljön forgalomba); 

i) filmbemutatókon a HCA tagjai részvételi lehetőségének elérése; 
j) HCA különdíjak alapítása; 

k) technikai bemutatók, szakmai prezentációk, tesztelések, új kamera/lámpa, grip felszerelések 

bemutatóinak szervezése; 

l) javaslattétel a televíziós sugárzások technikai paramétereinek feltételrendszerére (képarány, 
képminőség, feliratok a képen, csatornalogók paraméterei, vetítés-megszakítások); 

m) az egyesület tagjai által fontosnak tartott irodalom, szakirodalom megismertetése érdekében az 

egyesület honlapján „könyvespolc” létrehozatala és működtetése, könyvajánlat feltüntetése; 
n) a filmoperatőri szakmát érintő fontos kérdésekben véleménynyilvánítás; 

o) aktív részvétel az operatőri oktatásban, a filmoperatőri utánpótlás nevelésében. 

 

III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

          Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt, pártpolitikai tevékenységet nem végez, országgyűlési képviselői, európai 

parlamenti és önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 

 

IV. 

Tagdíj 

 

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 2000,- Ft/hó, amit a 
megalakulás után, a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének napját követő hónap 

végéig, ezt követően minden hó 15. napjáig kell az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján 

megfizetni. A tag anyagi lehetőségétől függően a tagdíjfizetési kötelezettségét egy összegben - 24 000,- 
Ft/év - egész évre, a megalakulás évében a töredék év egészére is teljesítheti. 

 

2. Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében 
a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül kezdi meg havonta a tagdíjbefizetését, illetőleg 

egy összegben is átutalhatja az erre az évre a tagdíj időarányosan számított összegét. 
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V. 

A tagság 

 

1. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki szakmailag-művészileg és/vagy emberileg 

meghatározó egyénisége a magyar filmoperatőröknek, és az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá 
az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja.  

2. A tagság formái: 
 

- rendes tag, 

- pártoló tag, 

- tiszteletbeli tag  
(a továbbiakban a „tag” kifejezés csak a rendes tagra vonatkozik, pártoló vagy tiszteletbeli tagra 

vonatkozó rendelkezés esetén feltüntetésre kerül a különleges jogállásra utaló jelző – „pártoló” vagy 

„tiszteletbeli” – is). 
 

3. Az Egyesület tagjainak, valamint pártoló és tiszteletbeli tagjainak nevét az Alapszabály 1. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 

1. Az egyesületi tagság az alapítók esetében az Egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az 

Egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési 

nyilatkozatot – két egyesületi tag ajánlásával együtt – a Választmányhoz kell benyújtani, amely szerv a 
kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 

tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő nyolc napon belül írásba foglaltan, igazolt módon 

kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs. 

 

2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, aki bár tartósan, méltányossági ok miatt (pl. 
tartós külföldön tartózkodás) nem tud részt venni az Egyesület működésében, ennek ellenére 

kötelezettséget vállal az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására. Az 

Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy is, amely kötelezettséget vállal az Egyesület 

tevékenységének rendszeres és folyamatos anyagi támogatására. A természetes személy pártoló tag vagy 
a jogi személy pártoló tag képviselője részt vehet az Egyesület közgyűlésein, nincs szavazati joga, 

tisztségre nem választható, tagdíjat nem fizet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a 

tagokéval.  
 

3. A tag is – az időközben bekövetkezett, az előző, a VI. 2. pontban megjelölt méltányossági okra 

hivatkozva – kérheti a tagsági viszonyának megszűntetésével egyidejűleg pártoló tagként történő 

felvételét. 
 

4.  A pártoló tag felvételéről az Elnökség véleményének figyelembevételével a Választmány dönt.  

 
5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a Választmány felkérése alapján – az a természetes személy, aki 

a tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit jelentősen támogatja, segíti. 

  
6. A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívandók. A tiszteletbeli tag tisztségre nem 

választható, szavazati joga nincs, tagdíjat nem fizet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek 

a tagokéval.  
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7. Tiszteletbeli tag felvételéről – a Választmány javaslata alapján – a közgyűlés a jelen lévő tagok egyszerű 
szavazattöbbségével dönt.  

 

 

VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 

a) a tag kilépésével; 

 b) a tag halálával vagy a jogi személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével; 
c) a tag kizárásával. 

 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás 

nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Egyesület elnökéhez történő 
megérkezése napján szűnik meg. Az Egyesület elnöke a soron következő választmányi ülésen a tag 

kilépéséről szóban tájékoztatja Választmányt. Ezek a szabályok érvényesek a pártoló tagra és a 

tiszteletbeli tagra is. 
 

3. A Választmány nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, 

aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít. 

 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a Választmány folytatja le. A 
kizárási eljárásban a tagot a Választmány ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a 

figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és 

a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az 

ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 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 Választmány a 

kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza, és 
8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú választmányi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon 

belül az Egyesület közgyűléséhez címzett – az Elnökségnek megküldött – fellebbezéssel élhet. A 
fellebbezés beérkezését követően az Elnökségnek – a Választmány értesítése mellett – haladéktalanul, 

de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A Közgyűlés a 

kizárással kapcsolatban nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A Közgyűlés a határozatát annak 

meghozatalakor szóban kihirdeti, és nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett 
taggal. 

 
VIII. 

A tagok jogai 

 

1. Az Egyesület tagja jogosult: 
 

a) az Egyesület tevékenységében részt venni; 

 b) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 
 c) a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 

 d) az Egyesület irataiba betekinteni; 
 e) arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn; 
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f) jogosult a neve után a HCA rövidítést használni. 
 

2. A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát egy általa meghatalmazott másik tag, mint képviselője útján is 

gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában 

írásba kell foglalni, és azt a Közgyűlés levezető elnökének a Közgyűlés kezdetén átadni. 
 

3. A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

 
Az Egyesület tagja: 

 

a) nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét; 

 b) köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni; 
 c) köteles az Egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani; 

 d) köteles az e-mail címét és lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Elnökséghez 
bejelenteni. 

 

X. 

Az egyesület szervei 

 

1.       Az egyesület szervei: 

 
a) Közgyűlés, 

b) Elnökség, 

c) Választmány. 

 

A Közgyűlés 

 

2. A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 
 

3. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása; 
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselők (az Elnökség tagjainak) és a választmány tagjainak, valamint a Tiszteletbeli 

Elnöknek a megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek, az Elnökségnek az egyesület vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az Egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, ülése nem nyilvános. 
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5. A Közgyűlést az Elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen 
az Egyesület székhelyére vagy a közgyűlés megtartására alkalmas helyszínre hívja össze írásban, 

igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 

tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

6. Ha a Közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a 
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

 

7. A közgyűlési meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt 

napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, 
hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá 

a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra 

történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb 
tizenöt nappal követő időpontra hívják össze. 

 

8. A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési 

meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított három napon belül a tagok és az Egyesület szervei 

az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének 
tárgyában az Elnökség két napon belül dönt. Az Elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a 

kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden 

esetben annak meghozatalától számított legkésőbb két napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 

9. Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 

Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak 

akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és a napirenden 

nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

10. Az Elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul 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. 

 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

11. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult 
részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 

12. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a napirendi 

pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető 
elnököt, továbbá a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőjét, valamint szükség esetén a két fős 
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szavazatszámláló bizottságot. 
 

13. A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag, valamint 

– miután az Alapszabály a képviselő útján történő részvételt és szavazást is lehetővé teszi – képviselője 
nevét és lakóhelyét, és – ha a tagokat a meghatalmazás révén nem azonos számú szavazat illeti meg – a 

tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető 

az aláírásával hitelesíti. 
 

14. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 
 

 a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
 b) a Közgyűlés helyét és idejét; 
 c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek és a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét; 
 d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat; 
 e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól 

 tartózkodók számát. 
 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és azt az erre 

megválasztott, a közgyűlésen jelen lévő tag hitelesíti. A közgyűlési jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet az 
Egyesület dokumentumai között kell elhelyezni és megőrizni, amiről az Egyesület Elnökségének 

kötelessége gondoskodni. 

 

15. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 
hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

16. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szó-
többséggel, nyílt szavazással hozza. Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az Egyesület egye-

süléséhez és szétválásához a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az 

Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szava-

zati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

17. A Közgyűlés a filmművészet területén hosszabb időn át kimagasló tevékenységet végzett tagot határo-
zatlan időtartamra az Egyesület Tiszteletbeli Elnökének választhatja meg. A Tiszteletbeli Elnök az el-

nökségi és a választmányi ülésen – szavazati jog nélkül – tanácskozási joggal vehet részt. Amennyiben 

Tiszteletbeli Elnök kerül megválasztásra, akkor a nevét az Alapszabály 4. sz. melléklete tartalmazza. 

 

18. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti, és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 

Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
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19. A Közgyűlés – szükség esetén, különösen, amikor a körülmények miatt az ülés előreláthatóan nem tart-
ható meg a tagok teljes létszámban való személyes megjelenése mellett – a tagok elektronikus hírközlő 

eszközök igénybevételével történő részvételével is megtartható, ha a tagok azonosítása és a tagok közötti 

kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az internetes plat-
formon történő konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem csak hallják, hanem látják is 

egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. Eb-

ben az esetben a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni a napirendet, hogy majd a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Az így megtartott közgyűlés 
esetén jelenléti ív nem készül, ehelyett a közgyűlésen résztvevők nevét a jegyzőkönyv tartalmazza. A 

Közgyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellen-

őrizhetőek legyenek. Amennyiben az ilyen ülésen hozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bí-
rósághoz, az ülésen résztvevő és azt vezető elnökségi tagnak jegyzőkönyvet kell készítenie az ülésen 

résztvevőkről, az elhangzottakról és a döntésről, amely jegyzőkönyvet az elnök vagy az általa kijelölt 

elnökségi tag az aláírásával hitelesít. 

 

20. Kivételesen, sürgős esetben közgyűlési döntés ülés megtartása nélkül is hozható. Ilyen esetben a határo-

zathozatalt az Elnökség a Választmánnyal egyetértésben a határozat/ok tervezetének a tagoknak – akár 
e-mailben – történő megküldésével kezdeményezheti. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől szá-

mított legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnökség 

részére. Az ülés megtartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabálynak a határozatképességre és sza-
vazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot – akár e-mailben – megküldenek az Elnökség részére, 

amennyi tag jelenléte szükséges lenne a Közgyűlés tartása esetén. A tag szavazata akkor érvényes, ha 
abból egyértelműen megállapítható a tag személye, a szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése 

– több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma – és az arra adott szavazat. A szavazásra 

megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag szavazata ezt megelő-

zően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésétől számított három napon belül – az elnökség 
megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A határozatho-

zatal napja a szavazási határidő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor 

az utolsó szavazat beérkezésének napja. Amennyiben az ülés megtartása nélküli határozathozatal során 
meghozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, az Egyesület elnökének jegyzőkönyvet 

kell készítenie a határozathozatal módjáról, az abban résztvevőkről és a döntésről, amely jegyzőkönyvet 

az elnök az aláírásával hitelesít. 

Ha bármely tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását kívánja, akkor a Közgyűlést meg kell 

tartani. 
 

Elnökség 

 

21. Az Elnökség az Egyesület legalább három elnökségi tagból (elnökből és két elnökségi tagból) álló, az 
Egyesület napi ügyeit is intéző ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály 

vagy az Alapszabály nem utal a Közgyűlés vagy a Választmány kizárólagos hatáskörébe. 

 
22. Az Elnökség tagjait – akik az Egyesület vezető tisztségviselőinek minősülnek – a Közgyűlés az 

Egyesület tagjai közül titkos szavazással, egyszerű többséggel választja két év határozott időtartamra. 

Amennyiben a választásra online módon megtartásra kerülő közgyűlés vagy ülés megtartása nélküli 
határozathozatal keretében kerül sor – miután ebben az esetben a titkosság nem biztosítható – az 

Elnökség tagjainak megválasztása nyílt szavazással történik. A tisztség a megválasztott személy általi 

elfogadásával jön létre. 
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23. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 
d) a vezető tisztségviselő halálával; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

24. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Elnökséghez címzett, az Egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondásról az Elnökség 

haladéktalanul tájékoztatja a Választmányt. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja (vagyis, 

ha az Elnökség létszáma a lemondás folytán három fő alá csökken), a lemondás az új vezető 

tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 

 

25. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

26.  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). 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. 

 

27. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek (az Elnökség tagjainak) nevét az Alapszabály 2. sz. melléklete 

tartalmazza. 

 

28. Az Egyesület törvényes képviseletét – beleértve a bankszámla feletti rendelkezési jogot is – az elnök 

látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: 

önálló. Az elnök – a képviseleti jog kivételével – bizonyos feladatainak ellátásával más elnökségi tagot 
megbízhat. Az elnök akadályoztatása esetén a képviseleti jogot – beleértve a bankszámla feletti 

rendelkezési jogot is – két elnökségi tag együttesen gyakorolja. 

 

29. Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a)  az Egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b)  a beszámolók előkészítése és azoknak – a Választmány véleményének beszerzését követően – a 

Közgyűlés elé terjesztése; 

c)  az éves költségvetés elkészítése és annak – a Választmány véleményének beszerzését követően – a 
Közgyűlés elé terjesztése; 

d)  az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e)  a Közgyűlés és a választmányi ülés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

f)  az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
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g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h)  részvétel a Választmány ülésén; 

i) a tagság nyilvántartása; 

j)  az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

k)   az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l)   az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

29.     Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az 

elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület 
székhelyére, de szükség esetén más helyszínre hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 

módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak 

az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 

(elektronikus tértivevény). 
 

 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

30.   Az Elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, 
ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Amennyiben 

csak három tagú az Elnökség, két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 
 

31.     A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

  f)     aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

32. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti, és az érintett tag(okk)al a határozat 
meghozatalát követő nyolc napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az 

Egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
33.     Az Elnökség ülése személyes részvétel helyett kivételesen, különösen akkor, ha az Elnökség több tagja 

akadályoztatva van a személyes megjelenésben (pl. külföldi út vagy betegség miatt), elektronikus hír-

közlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, ha az Elnökség tagjainak azonosítása és a tagok kö-

zötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az internetes 
platformon történő konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem csak hallják, hanem látják 

is egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosítja. 

Az így megtartott elnökségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy 
azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Amennyiben az ilyen ülésen hozott határozatot be kell nyújtani 

a nyilvántartó bírósághoz, az ülésen résztvevő és azt vezető elnökségi tagnak jegyzőkönyvet kell készí-

tenie az ülésen résztvevőkről, az elhangzottakról és a döntésről, amely jegyzőkönyvet az elnök vagy az 
általa kijelölt elnökségi tag az aláírásával hitelesít. 

 

34.  Kivételesen, sürgős esetben elnökségi döntés ülés megtartása nélkül is hozható. Ilyen esetben a határo-
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zathozatalt az elnök a határozat tervezetének az Elnökség tagjainak – akár e-mailben – történő megkül-
désével kezdeményezheti. Az Elnökség tagjai számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 

nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére. Az ülés 

megtartása nélküli döntéshozatal során a jelen alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vo-

natkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor ered-
ményes, ha legalább annyi szavazatot – akár elektronikus úton, e-mailben – megküldenek az elnök 

részére, amennyi elnökségi tag jelenléte szükséges lenne az ülés tartása esetén. Az elnökségi tag szava-

zata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható az elnökségi tag személye, a szavazásra 
bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek sorszáma 

– és az arra adott szavazat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül 

– ha valamennyi elnökségi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beér-
kezésétől számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 

három napon belül közli az elnökség tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó 

napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének 

napja. Amennyiben az így meghozott határozatot be kell nyújtani a nyilvántartó bírósághoz, az ülésen 
résztvevő és azt vezető elnökségi tagnak jegyzőkönyvet kell készítenie az ülésen résztvevőkről, az el-

hangzottakról és a döntésről, amely jegyzőkönyvet az elnök vagy az általa kijelölt elnökségi tag az 

aláírásával hitelesít.  
 

Ha bármely elnökségi tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását kívánja, akkor az Elnökség 

ülését meg kell tartani. 
 

Választmány 

35.     A Választmány az Egyesület ügyintéző szerve, amely a Közgyűlések ülései között irányítja az egyesületet, 
dönt mindazon kérdésekben, ami nem tartozik a Közgyűlés vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe. 

A Választmány a tevékenységéről a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 

36.    A választmány 13 tagú testület, amelynek eleve tagja az Egyesület elnöksége. A Választmánynak az 
Elnökségen kívüli tagjait (tíz főt) a közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel választja meg az 

Elnökséggel azonos időtartamra, vagyis két évre. Amennyiben a választásra online módon megtartásra 

kerülő közgyűlés vagy ülés megtartása nélküli határozathozatal keretében kerül sor – miután ebben az 
esetben a titkosság nem biztosítható – a Választmány Elnökségen kívüli tagjainak megválasztása (is) 

nyílt szavazással történik. A tisztség a megválasztott személy általi elfogadásával jön létre. A 

Választmány tagjainak névsorát az Alapszabály 3. sz. melléklete tartalmazza. 
 

37.     Megszűnik a választmányi tag megbízatása: 

 

a)  a megbízás időtartamának lejártával; 
b)  Közgyűlés általi visszahívással; 

c)  a választmányi tag lemondásával; 

d)  a választmányi tag halálával. 
 

38.    A Választmány szükség szerint, de legalább havonta egyszer ülést tart, üléseit az Egyesület elnöke, 

akadályoztatása esetén, az Elnökség egyik tagja hívja össze. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a 
tagjainak fele + 1 fő jelen van. Az ülés levezető elnökét a jelenlévő tagok maguk közül választják meg. 

A Választmány határozatait egyszerű többséggel hozza. A választmány tagjai csak személyesen 

vehetnek részt a Választmány ülésén, meghatalmazott képviselővel nem képviseltethetik magukat.  

 
39.    A Választmány ülése személyes részvétel helyett kivételesen, különösen akkor, ha a Választmány több 

tagja akadályoztatva van a személyes megjelenésben (pl. külföldi út vagy betegség miatt), elektronikus 

hírközlő eszközök igénybevételével is lefolytatható, ha a Választmány tagjainak azonosítása és a tagok 



 Magyar Filmoperatőrök Egyesületének alapszabálya  

12 

 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosított. E feltételeknek tesz eleget az interne-
tes platformon történő konferencia tárgyalás, amikor a résztvevő személyek nem csak hallják, hanem 

látják is egymást, ami mind az azonosítást, mind a kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biz-

tosítja. Az így megtartott választmányi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell 

rögzíteni az emlékeztetőben, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.  
 

40.  Kivételesen, sürgős esetben választmányi döntés ülés megtartása nélkül is hozható. Ilyen esetben a ha-

tározathozatalt az elnök a határozat tervezetének a Választmány tagjainak – akár e-mailben – történő 
megküldésével kezdeményezheti. A Választmány tagjai számára a tervezet kézhezvételétől számított 

legalább nyolc napos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az elnök részére. Az 

ülés megtartása nélküli döntéshozatal során az Alapszabálynak a határozatképességre és szavazásra vo-
natkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor ered-

ményes, ha legalább annyi szavazatot – akár elektronikus úton, e-mailben – megküldenek az elnök 

részére, amennyi választmányi tag jelenléte szükséges lenne az ülés tartása esetén. A választmányi tag 

szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a választmányi tag személye, a sza-
vazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek 

sorszáma – és az arra adott szavazat. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három 

napon belül – ha valamennyi választmányi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó 
szavazat beérkezésétől számított három napon belül – az elnök megállapítja a szavazás eredményét, és 

azt további három napon belül közli a Választmány tagjaival. A határozathozatal napja a szavazási ha-

táridő utolsó napja, illetve, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beér-
kezésének napja.  

           

Ha bármely választmányi tag a kezdeményezés ellenére az ülés megtartását kívánja, akkor a Választ-

mány ülését meg kell tartani. 
 

41.     A Választmány hatáskörébe tartozik: 

 
 a) az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében végzett, az Alapszabály II. 2. pontjában rögzített 

tevékenységekkel kapcsolatos döntések meghozatala; 

 b) döntés tagfelvételről és a tag kizárásáról; 

 c) döntés pártoló tag felvételéről; 
d) tiszteletbeli tag felkérése; 

e) döntés mindazokban a kérdésekben, amiket az Alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
A Választmány a b-d) kérdésekben az ülésén jelenlévő (résztvevő) tagjainak kétharmados többségével 

dönt. 

 
42.     A Választmány kidolgozza a saját működési rendjét. Üléseiről a levezető elnök emlékeztetőt készít, amit 

két résztvevő is aláír.  

 

XI. 

Az Egyesület gazdálkodása 

1.    Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

2.   Az Egyesület a céljainak megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 

jogosult, amennyiben az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. Az Egyesület a vagyonát 

céljának megfelelően használja, vagyonát nem osztja fel tagjai között. 

3.     Az Egyesület bevételei: 

a) a tagok által befizetett tagdíjakból, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételből, 
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c) esetleges költségvetési támogatásból, 
d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adományból, 

e) befektetési tevékenységből származó bevételekből, 

f) pályázatokból elnyert összegből 

erednek. 

 

XII.  

Az Egyesület megszűnése 

1.        Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, más Egyesülettel egyesülhet, és Egyesületekre válhat 
szét. 

2.       Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a Közgyűlés elhatározza megszűnését; 

b) a bíróság megszünteti; 

c) az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; 
d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a 10 főt. 

 

XIII. 

Záró rendelkezések 
 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 

és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 

Az Alapszabályt a jelen tartalommal a 2020. december 21-én online módon, ZOOM internetes platformon 
megtartott alapítói közgyűlés fogadta el. 

 

 

Kelt: Budapest, 2020. év december 21. napján 
 

        …………………………………….. 

aláírás 
(az Egyesület elnöke) 

 

Ellenjegyzem: 
 

Budapest, 2020. december 21.       

 

……………………………………………. 
Dr. Kajdi József ügyvéd (KASZ: 36062446) 

    a Kajdi Ügyvédi Iroda (székhely: 1026 Budapest, Endrődi S. u. 29/A.) vezetője 
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1. sz. melléklet 

 

Alapítói tagnévsor 

     

1.     Andor Tamás 
2.     B. Marton Frigyes 

3.     Babos Tamás 
4.     Buk Miklós 

5.   Csepeli Eszter 
6.     Dobos Tamás 
7.     Erdély Mátyás 

8.     Fillenz Ádám 
9.     Garas Dániel 

10.  Gózon Francisco 
11.  Grünwalsky Ferenc 

12.  Gulyás Buda 
13.  Győri Márk 

14.  Herbai Máté 
15.  Kardos Sándor 

16.  Kende János 
17.  Márk Iván 

18.  Márton Balázs 
19.  Máthé Tibor 

20.  Medvigy Gábor 
21.  Pados Gyula 

22.  Pap Ferenc 
23.  Pohárnok Gergely 

24.  Ragályi Elemér 
25.  Rák József 

26.  Rév Marcell 
27.  Seregi László 

28.  Szabó Gábor 
29.  Szatmári Péter 

30.  Tóth Widamon Máté  

31. Tóth Zsolt 
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2. sz. melléklet 

 

             Az Elnökség tagjai 

 

 

Elnök:         Szabó Gábor 

 

Elnökségi tag: 

 

- Gózon Francisco 

 

- Kardos Sándor 
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3. sz. melléklet 

 

A Választmány tagjai 

 

1)  Szabó Gábor (az Egyesület elnöke) 
 

2) Gózon Francisco (az Egyesület elnökségi tagja) 

 
3) Kardos Sándor (az Egyesület elnökségi tagja) 

 

4) B. Marton Frigyes 
 

5) Babos Tamás 

 

6) Buk Miklós 
 

7) Csepeli Eszter 

 
8) Erdély Mátyás 

 

9) Garas Dániel 
 

10) Gulyás Buda 

 

11) Herbai Máté 
 

12) Rév Marcell 

 
13) Seregi László 
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4. sz. melléklet 

 

 

Az Egyesület Tiszteletbeli Elnöke: Ragályi Elemér 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


