
MABE Magyar Belsőépítész
Egyesület

2004. március 23-án kelt Alapszabályának

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény  rendelkezéseivel harmonizált 

2014. október 16-i II. számú módosítása



1. Az Egyesület közgyűlése (a továbbiakban Közgyűlés) az Alapszabály I. Fejezet  1.
pontjában megjelölt teljes nevét és angol nyelvű elnevezését az egyesület közhasznúvá
minősítése esetére az alábbiak szerint egészíti ki:

Az Egyesület teljes neve: MABE Magyar Belsőépítész  Közhasznú  Egyesület

Az Egyesület neve angolul: MABE Non-Profit  Association  for  Hungarian Interior
Designers

2. Az  I. fejezet 3. pontja hatályát veszíti, helyébe  a következő rendelkezések lépnek:

3. Közhasznú tevékenység
Az Egyesület  a  2.  pontban írt  céljai  megvalósítása érdekében  az alábbi  (állami  és
önkormányzati) közfeladatokat látja el (a jogszabályhelyek megjelölésével):

A kulturális tevékenység körében:

3.1. Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának támogatása, művészeti
intézmények/lakossági  művészeti  kezdeményezések,  önszerveződések  támogatása,  a
művészi  alkotó  munka  feltételeinek  javítása,  a  művészeti  értékek  létrehozásának,
megőrzésének  segítése  az  1991.  évi  XX.  tv.  a  helyi  önkormányzatok  és  szerveik,  a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről 121. § a)-b) pontok;
3.2 A  kulturális  örökség  helyi  védelme,  a  helyi  közművelődési  tevékenység
támogatása a   2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §
(1) 7. pont;

A kulturális örökség megóvási és műemlékvédelmi tevékenység körében:

3.3.  Kiemelt kulturális örökség védelme a   2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország
helyi önkormányzatairól 23. § (4) bek. 17. pont; 
3.4. A  helyi  közművelődési  tevékenység  támogatása,  a  kulturális  örökség  helyi
védelme 2011. évi CLXXXIX. tv.  Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) bek.
13. pont;
3.5. A  kulturális  örökség  védelme  a  2001.  évi  LXIV.  tv.  a  kulturális  örökség
védelméről 5.§ (1) bek.; 
3.6. A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhetővé tétele a 2001. évi LXIV. tv. a
kulturális örökség védelméről 61/B§ (3) bek.; 
3.7. Az épített környezet alakítása és védelme az 1997. évi LXXVIII.  tv. az épített
környezet alakításáról és védelméről 5/A. § (2) bek.

Az oktatási tevékenység körében:

3.8. Gimnáziumi, szakközépiskolai oktatás, felnőttoktatás, alapfokú művészetoktatás,
pedagógiai-szakmai szolgáltatás a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. §
1. pont g),h)n)o)q) alpontok.
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Az Egyesület a tagságán kívülálló személyek és szervezetek részére is végzi közhasznú
tevékenységét.
Az  Egyesület  közhasznú  szolgáltatásait,  azok  igénybe  vételének  módját,  illetve  a
közhasznú működésről,  a határozatokba való betekintés módjáról  szóló tájékoztatást
honlapján hozza nyilvánosságra.
Az Egyesület  csak az Alapszabályban meghatározott céljaival közvetlenül összefüggő
gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  végezhet,  a  gazdasági-vállalkozási  tevékenység
nem veszélyeztetheti  a közhasznú vagy az Alapszabályban meghatározott egyéb célok
szerinti tevékenység megvalósítását.
Az Egyesület gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Az   Egyesület  köteles  a  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg  közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.
A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és
abból saját költségére másolatot készíthet.

3. Az Alapszabály IV.  fejezet 1. pontjában rögzített  közgyűlési  hatáskörök az alábbi
hatáskörrel egészülnek ki:

 m) a közhasznúsági jelentés elfogadása.
 

4.  Az  Alapszabály IV.  fejezet  1.  pontjának– a közgyűlés  ülésezése alcímet  viselő  -
hatodik bekezdése első mondatának szövegezése az alábbiakra módosul::

A  közgyűlést  évente  legalább  egy  alkalommal  -  az  éves  beszámoló  (ezen  belül  az
elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről  szóló jelentésének ) és a közhasznúsági
jelentés elfogadása céljából a tárgyévet követő május 31. napjáig meg kell tartani. 

5.  Az  Alapszabály  IV.  fejezet  1.  pontjának  –  a  határozathozatal  alcímet  viselő  -
nyolcadik bekezdésében a határozathozatalban  a-f) pontig felsorolt feltételek szerinti
részvételt tiltó szabályozás után az alábbi rendelkezés kerül:

A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
az egyesület  által  tagjának, a tagsági  jogviszony alapján nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

6. Az Alapszabály V. fejezete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Az  Ectv.  38.  § (1)  értelmében  a  döntéshozó  szerv,  valamint  az  ügyvezető  szerv
határozathozatalában  nem  vehet  részt  az  a  személy,  aki  vagy  akinek  közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által  megkötés nélkül  igénybe vehető  nem pénzbeli  szolgáltatás, illetve a társadalmi
szervezet  által  tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

Az Ectv. 39. § (1) értelmében 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,

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.

A (2)  értelmében 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.

Az Egyesület közhasznú szervezetként a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest,
valamint  e személyek közeli  hozzátartozóját -  a bárki által  megkötés nélkül  igénybe
vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.

7. Az Alapszabály VIII. fejezete az alábbi szövegrésszel egészül ki:

Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az  Egyesület  gazdasági-vállalkozási  tevékenységének fejlesztéséhez  közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

Kelt, Budapesten, 2014. október 16.

............................................................
MABE Magyar Belsőépítész Egyesület

Szenes István elnök

…………………………………..
Kiszely Mária , a közgyűlés jegyzőkönyvvezetője

………………………………………..       ……………………………………
Láng Judit                                         Magyar Mihály

hitelesítő tagok

4



Ellenjegyezte Budapesten, 2014. október 16. napján:
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