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Az eoves0letc6lia6s tev6kenvs6qi
kore
jogrolsz6l61989.6vi ll. tdrveny
A MagyarHangm6rnokok
Tersas6ga
az egyesrilesi
alapjanl6trehozott,hivatalosanbejegyzetttdrsadalmi-szakmai
szevezet,on6ll6jogi
fejtiki mr:ikodes6t.
szem6ly,amelya N.4agyar
Film-6s TV-milv6szekSzovetsdg6ben
hanglemezgy6ftasban,
rddi6zasban
A H.A.E.S.
a televizi6zesban,
a filmgy6rtasban,
rang! ftlggetlen,
6s a rokon szakmakbanmokodohangm6rnokok
legmagasabb
onigazgat6f6ruma.Celja a magyarhangm6mdkttkkdz6ss6gbetomdrit6se,m0faji
megkiilonbiiztet6s
n6lkLilannak6rdek6ben,hogyel6segitse6s vedjetagjaiszakmai,
fejl6d6s6t
anyagi,erkdlcsi6s szocieliserdekeit,
valamint,
hogya hazaihangkultira
szolgiilja.Ennekmegval6sitiis6ra:
-

hangmernokoket,
tdmoritia magyarhangkult0ra
terillet6nm0kod6professzionelis
hangmestereket,
hangtechnikusokat;

-

kepviselitagjaita hivatalosszervek,int6zm6nyek
6s m6sjogi szemelyekel6tt;

-

c6lja, hogy a szakmdt erinto k6rd6sekbentudomdsa, megk6rdez6se,
hozz'jetr]'sa n6lkijllqlehessen dont6sthozni;

-

hangsulyos
szerepet
v6llala hazaihangkult0ra
meg6rZ6s6ben
6s fejlesz6s6ben;

-

segiti 6s tiimogatja tagjainaka munka- 6s b6rfell6telekjavitasara irenyul6
tdrekv6seit;

-

tagjaiszemaraszerz6d6smintiikat
dolgozki;

-

jogszabalyok
fel0gyeli
6s a munkaszerez6d6sek
betartesdt;
a vonatkoz6

-

r6szt
egyrlttm0kddik
az emlitettszakmaiteriiletekendolgozoszakszervezetekkel,
kialakilSs6ban:
vesza (szakmai)
kollektiv
szezdd6sek

-

v6dia tagsag6rdekeit
a szerzoijogokkal
kapcsolatos
kerddsekben;

-

kidolgozza
a hangm6rn6ki
mesters6g
etikaik6dex6t;

-

ellSstfoglal6s v6lemen).t
nyilvanit
a lagjaiterint6etikaik6rdesekben;

-

erosititagsAgaszakmaihitel6t,tovdbbk6pz6ssel
6s egy6bm6dongondoskodik
a
szakmaiszinvonal
eme16s6rol;

-

kapcsolatot
tarta t6v6-,film-,6s zenekritikusokkal,
kdzrem(kodik
a hangm6rnoki
alkotomunka
megismerteteseben
6s korszeril
6rt6kel6s6ben;

-

tamogatja
6s segitimunkak6ptelen,
munkan6lkilli
es nyugdiastagjait.

-

r6sztveszaz auditivkultiraszinvonalanak
emeleseben;

-

egy0ttm(kddikm6s magyar6s kiilfoldikulturdlisszervezetekkel
es a hangm6mdki
szakmShoz
kapcsol6d6
miiszakiszervezetekkel,
oda k6pvisel6tkilld;

-

kapcsolatottart fenn a megfelelo krilfoldi szovets6gekkel,bekapcsol6dika
szakmanemzetkozi
6let6be;

-

resztvesza szakmaidijakraval6javaslattdtelben;

-

miikodesiteri.llet6hez
tartoz6egy6btev6kenysegeket
is folytat.

l.
Az eqvesilleti
taosdq
Az egyesillettagja lehet mindenolyan belfcildi6s kulfolditerm6szetes6s jogi
szem6ly,ki (ami) az egyestagsdgiformdknalmeghatdrozott
kovetelm6nyeknek
megfelel.
A TArsasag
rendestagjalehet:
-

mindenolyanhivatdsos
hangm6rnok
aki a szakmdnak
megfelelo
zenei6s/vagy
m0szakif6iskolai
vagyegyetemi
vegzetts6ggel
rendelkezik.

-

az a hivat6soshangmerndk,
aki nem rendelkezik
az el6z6pontbanmegkiv6nt
javasolja,
diplomdval,
de a Tagfelveteli
JeldloBjzottseg
a felv6tel6t
6s szakmai
drdemei
alapjanvalamint
etikaiszempontbdl
6rdemesa tagsiigra.

partolotagjalehet:
A Tdrsasiig
-

az a termeszetes
vagy jogi szem6ly,aki a t6rsasagc6lkitr:1z6seit
t6mogatja,
pdrtol6tagdijatbefizeti6s akit a
legal6bba kozgyul6sdltal megdllapitott
pafto16
kozgy(lessz6tobbseggel
tagk6ntelfogad.

A Tdrsasdg
tiszteletbeli
tagjdulmeghivhat6
barmelyarra6rdemestermeszetes
vagy
jogi szem6ly.Amennyibena jelolt a tiszteletbelitags6gotelfogadjaa kozgy(lds
iinnep6lyesen
beiktatja.
A tersasagitagsagfelteteleinekmegletetaz etikaibizotts6g(megalakitds6ig
a.ielolo
bizottsag)vizsgalja
A taqokioqai6s koteless6qei
A rendestagok6lvezika t6rsasag
tdmogatesat,
6lhetnekmindazon
lehetos6gekkel,
amelyeka tiirsasdgc6lkit{iz6seinek
megva16sitesa
fol}45nszemukra
adodnak.
joggalr6sz vennia tarsasdgkozgy(l6sein,
Mindenrendestaq iooosultszavazati
egyeb f6rumain, az ott feimer0lo k6rd6sek megvitat6saban6s a hatarozatok
meghozata16ban,
valamintinditv6nyokat,
beadv6nyokat,
k6rd6seket,kdreseket
terjesztheta kozgy(l6s6s az egyesLilet
mds szerveel6.
Minden rendes tag a t6rsas6gbermelytiszts6gerees testLilet6bevdlaszthat6s
viilaszthat6.
A perto16
€s tiszteletbeli
taqok 16sztvehetnek
az egyesulet
tev6kenysdg6ben.
Jelen
lehetneka tiirsasegkozgyolesein,
ott felszdlalhatnak,
de szavazatijoggal nem
rendelkeznek.

Jogukvan a tarsasaggal
kapcsolatos
informdci6k
megismer6s6hez,
6s a vezetos6g
esetiegyetertes6vel
biztositott
lehetosegek
kihasznal6sAhoz.
a rendestagoknak
A tdrsasdgvalamelyszerv6nekjogszabelys6rto
haterozatdtb6rmelytag - a
jutdst6lszamitott30 naponbeliil- a bir6s6gel6tt megtdmadhatja.
A
tudomesara
hatarozatmegtdmaddsa
a hatdrozatv6grehajtdsdt
nem gdtolja,a bir6segazonban
indokoltesetbena v6grehajt6st
felfriggesztheti.
A taook kotelesek a Tiirsasiig tev6kenysegeben
aktivan reszt venni, c6ljat 6s
torekveseitegyrittm(kod6silkkel
6s informdci6ikkal
titmogatni,szerveihatdrozatail
megtartani,
A tagok a T6rsasdgj6 hiret 6s tekint6lyetmind szakmaimunkajukkal,
mind
magatartasukkal
dregbitenitartoznaK.
a
A tagokkoteleseka tagdijakat6s a kozgy(l6setal meg6llapitott
egy6bkoltsegeket
hatarozatok
szerintk6sedelem
n6lkrilmegfizetni.
A taoseoidiiak 6s az egyeb befizetesekmert6k6r6l6s a beszed6sm6djar6la
kozgy l6s k6tharmados
tobbs6ggelhataroz.
A nyugdijas
6s a tiszteletbeli
tagoknak
tagdijatnemkellfizetniilk.
Egyediesetekbenaz 6rdekelttag ir6sosk6relmealapjana vezetos6gm6ltdnyossagi
alaponreszlegesvagyteljesfelment6stadhata fizetdsikdtelezetts6g
alol.A p6rtol6
tag a pdrtol6tagdijfizeteseal6lnemmentheto
fel.
'1. A Tdrsasaqrendestaqiai kdz6 a felveteltirasbankell k6rni a hatdrozo
a tagjeloltnek
kdzgy(leselott legaldbb60 nappal.A hatdroz6kozgyiil6sen
kellaz
szem6lyesen
meg kelljelennie.A bel6pesikerelemnek
tartalmaznia
Alapszab6lyban
6s az EtikaiK6dexben
foglaltakelfogad6sdt
6s tagdijfizetesi

kdtelezetts6g
v6llal6s6t.A jelentkez6silaphoz mel16kelni
kell: szakmai
oneletrajzot,legmagasabbiskolai vegzetts6getigazo16dokumentum
'1 db nyomdaiminos6g0arckepet,ket rendestag ir6sos
f6nymesolatdt,
aj6nlds6t,
3 db audiovagyaudiovizu6lis
referencia
anyagotCD-nill. DVD-n,
melyeknek 6n6ll6 hangfelveteleknek
6s

keveresnek kell lenniiik.

Kozrem(kodcii
vagy bedolgoz6i16szmunkareferenciaanyagk6ntnem
fogadhatd
el. A kiz616lag
6lo hanggal(szinhazieloadas,koncerthangositas)
egy
foglalkoz6tagjeldltekeset6bena referenciaanyag
leadasahelyettesitheto
hangositasirendezv6nnyel,
melyrea Tagfelv6teliJeld16Bizotts6g(TJB)tagjait
megkellhivni.
A felv6telr6la Kozgy(l6shateroza Tagfelv6teliJeloloBizofts6gjavaslataalapjen.A
felvetelrola kozgytl6s k6tharmadostobbs6ggeldont. A pitrtol6 6s tiszteletbeli
tagokata vezet6s6gk6rifel,a meger6sit6s
a kdzgyijl6stilletimeg.
A Tarsaseg tagjai r6sz6re f6nyk6pes,szemozott igazolv6nytad ki. A tagseg
megsziinesekor
visszakelladni.
a tags6giigazolv6nyt
Az egyesrlleti
taqsdomeosz(nik:
-

hala1026ssal,

-

kil6p6ssel,
ha a tag ezt a vezet6s6gnek
irasbanbejelenti,
es az a tags6gbol
(azelbocsatas
elbocsAtja,
addigtagadhat6
meg,amiga tag a kil6p6sinyilatkozat
beny[jtdsaig
fennallokdtelezetts6geit
nemteljesiti- eddiga tag tagsagijogaitis
gyakorolhatja)

-

kizardssal.ha a tag az alapszab6lyrendelkez6seit
megszegi,celjeval,
hal'rozalaival ellent6tesencselekszik;ha a Tdrsasdg tekint6lyetsorozatos
szinvonal alatti munkdvalvagy magatartdssal
ha f6l 6vet
vesz6lyezteti;

meghalad6
tagdijh6tral6ka
van 6s azt irilsbelifigyelmeztet6s
ellen6resemfizeti
meg30 naponbelill;ha s0lyosetikaiv6tseget
kdvetel, ha heromegymastkovet6
kozgy0l6srol
igazoltatlanul
hianyzik.
A kizaresrdl
az etikaibizottsdg
el6terjesztese
alapjanvezetos6g
dont.A kizdrdsellena kozgy(l6shez
lehetfellebbezni,
amely
ketharmados
tobbs6ggel
hataroz.
-

torl6ssel sz(nik meg a tagsag,ha a tag onhib.ij.ib6l
mer h6romeve nem
gyakorolja a hangm6rnokimesters6get,6s nem vesz rdszt a Tiirsasdg
munkdjiiban.A tdrl6sta vezetoseghatdrozatbanmondjaki. A hatarozatellena
kozgy(l6shezlehetfellebbezni,
amelysz6tobbsaggel
hat6roz.

Az eqvesriletszervezete

Az eovesuletszervei:
1. Kozgyiil6s
2. Vezetoseg
3. Tagozatok
4. Bizottsdgok
1. A kdzqv(l6s
A kozgy(l6sa tagokosszess6ge,az egyesilletlegfobbdont6shoz6szerve,amelya
Tarsasagot
6rintobdrmelyk6rdesben
ddnthet.
A kdzgy0les
kizarolagos
hatesko16be
tartozik:

-

j6vdhagydsa,
programj6nak
az egyesiilet
6s az eveskolts6gvetes
meg6llapitasa,
az egyesillet
szakmai
6s gazdas6gi
munk6jdnak
6rt6kel6se;

-

a vezetos6g6s az etikai bizottsAgmegvalasz6sa,6ves beszamol6juk
elfogad6sa,

-

az alapszabdly
elfogadasa,
m6dositdsa,

-

vegsodontestagsdgiilgyekben;

-

dont6sa feloszl6srol,
ill.m6starsadalmi
szervezettel
valoegyesiil6srol;

A kdzgy0l6stszriks6gszerint,de legalebb6venteegyszerdsszekellhivni.
A kozgyiil6st
ha a tagok
osszekellhivniakkoris ha azta birosdgelrendeli,
illet6leg
- az ok es a c6l megjelol6s6vel
- irasbankezdemenyezi.
20 o/o-a
A kozgyUl6st
ha azt sziiks6gesnek
a vezetosegis osszehivhatja,
tartja.
A kozgy0l6srea vezet6s6ga tagokatlegalebbkdt hettelel6bbirasbanhivja meg az
id6, a hely 6s a napirendmegjelol6sevel.
A napirendeta kozgyll6sel6tt a
vezetos6ghezbenydjtottirdsosvagya kdzgyiil6sena napirendihaterozatn6l
sz6ban
eloterjesAettk6relemalapj.inki leheteg6sziteni.A kozgy(l6sakkorhatdrozatk6pes,
ha azon a tagsdgnaktobb, mint a fele jelen van, vagy k6pviseltetimagat.
jelenl6v6
tag
K6pviseletre
megbiznicsaka T6rsasdg
egy mesiktagjetlehet.N.4inden
A
csakk6t mesiktagotk6pviselhet
n6vreszol6irasbelimeghatalmazas
leadaseval.
k6pviseletremegbizofttag, a megbiz6neveben,csak az elozeteseniresbankiadott
napirendikerdesekben
nyilvenithat
v6lem6n!,1,
6s adhatle szavazatol.
Amennyibenhatdrozatk6ptelens6g
miatt a kdzgy0l6stel kell halasztani,a
mesodszorraosszehivottkozgyiil6saz eredelinapirendbenfelvett kerdesekbena
megjelentekszdm6raval6 tekintet n6lkiil hatarozatkepes,
erre utalni kell a
meghiv6ban.A kozgyul6sminden alkalommala jelenl6v6 tagok kozrll - levezetoelndkotv6laszt.A kdzgyiil6s
sz6tobbs6ggel
dltal6bannyiltszavazassal,

A
egyszen:1
hataroz,kiv6veha az alapszabely
mdsk6ntrendelkezik.
sz6tobbseggel
jelenl6v6tagok egyszer( sz6tdbbsegdnek
kivansdgdratitkos szavazdstkell
dont.
elrendelni.
eset6naz iil6stlevezet6
elnokszavazata
Szavazategyenl6seg
[,4in6sitett
tobbs6gszrikseges:a vezetos6g6s az etikaibizottsdgmegv6lasztasahoz,
6s
a tagsdgi kerd6sekbenval6 d6nt6sekhez,az alapszabelymegallapit6s6hoz
m6dosit6sehoz,
a feloszl6s
6s egyesiil6s
kimondes6hoz.
A kdzgyill6senaz egyesiiletvalamennyirendestagja szavazatijoggal rendelkezik.
Nincsszavazatijoga
a pSrto16
6s a tiszteletbeli
tagoknak
A tiszts6gviselok
6s a tags6gitlgyek(felvetel,
6s a szervektagjainakmegvalasztasa
kiz6res)eldont6setitkosszavazassal
tort6nik.
Ebben az
Kivetelesena vezet6s6glev6lbenis kerhetia tags6g allesfoglalas6t.
Ez a m6dszerea titkos
esetbena hatdrozathozmell6kelnikell a szavazocedul6t.
nemalkalmazhat6.
szavazdssal
eldontendo
k6rd6sek
eset6ben
A kozgyfilesr6ljegyz6konyietkell felvenni,amely tartalmazzaa megjelenttagok
n6vsoret,a kozgy0l6slenyegesmozzanatait6s a hat6rozatokat.A kiizgy0l6s
jegyzokonyv6t a levezet6 elnok, az egyesillet egyik rendes tagja es a
irja al6.
)egyz6kdnywezet6
2. A vezet6s6o
szerve,
kepviseleti
Az 5 tag0 vezet6s6g(1 elnok,4 tag) az egyesiiletrjgyint6z6,
amely a kozgyiilesekrilesei kozott ienyifa a tagseg tlgyeit 6s dont mindazon
kerd6sekben,amely nem tartozik a

kozgy0l6s kizar6lagoshatdskorebe.

Tagjaita kozgyiil6s
Tev6kenys6g6rol
a kdzgyol6snek
irdsbankotelesbeszamolni.
harom6vi idotartamra
v6lasztja.
titkosszavazassal
k6tharmados
tobbs6ggel

Az egyesrllet elndk6t a kdzgy016svalasztja titkos szava26ssalk6tharmados
tobbseggelharom 6vi id6tartamra.
Az elndkhelyettesi
tisztet alkalmimegbizes
alapjdnb6rmelyik
vezetos6gi
tagellethatja.
Az egyesriletelndkeosszehangolja
a vezet6segmunkajat,irenyitja6s feliigyeliaz
egyesillettevekenyseg6t,
k6pviselia tdrsasdgot.
Az elnokk6pviseleti,
aldir6si6s
joga elsodlegeses teljes korfi. Akaddlyoztat6sa
utalvAnyozdsi
eset6n az
jer el jogkor6benbele6rtveaz alakdsijogokatis, melyetirasbeli
elnokhelyettes
meghatalmaz6ssal
kellmegerdsiteni.
A vezet6segi
tagsiigmegsz0nik:
-

a h:irom6vi idotartamaeltelteve

-

halelozessal,

-

Iemonddssal,

-

kiz6riissal,

-

visszahiv6ssal,
aha a vezet6s6gitag v6t az alapszabely
ellen,vagytev6kenys6ge
ellent6tes
az egyesiilet
i16nyelveivel.
A visszahiveshoz
a kozgy(l6sk6tharmados
tdbbsegenekszavazatasztiks6ges.

Amennyiben
a vezet6s6gi
tagsdga h6rom6vi id6tartam
el6ttszunikmega kozgy0l6s
- az 6ltalSnos
szabalyok
szerint- 0j tagotvalaszt.
A tiszts6gvisel6k
tevekenys6grlkrol
a vezetosegneka kovetkez6ill6sen kotelesek
beszdmolni.
A vezetos6g
szriks6gszerint,de legalebbk6thavonta
egyszerLil6sttart.Ul6seitaz
elnokhivjaossze,melyrola tags6gotot nappalkordbban
elektronikus
iton (e-mailben) tej6koztatja.A vezetosdgiill6seken bArmely rendes tag megfigyel6k6nt
resztvehet.
A vezet6s6g
akkorhatarozatkdpes,
ha Iegaldbb
h6romtagjelenvan.

A vezet6s6ghat6rozataitszotdbbs6ggel
hozza,szavazalegyenl6s6g
eset6naz ri16st
vezeto elndk szavazala dont. A vezetoseg tagjai nem adhatnak megbizast
egymasnakszavaze{a,a vezet6segi
0l6sekennincsk6pviselet.
Az a vezetos€gi
tag,akih6romegym6stkoveto{il6srol
igazolatlanul
tdvolmaradkizerando.
A vezet6s6giil16sroleml6keztet6t
kellk6sziteni.
A vezetos6gmeghatarozza
sajdtmiikodesirendj6t,az irat 6s p6nzkezeles
m6djdt.A
vezet6sega gazdas6gi6s a technikaiJeladatokelliitiisaraad hoc bizottsagokat
alakithat,szak6r'bizofisegokat
alakithat,szak6rtdket,rigyvivoketbizhatmeg, illetve
alkalmazhat.
Errola kdvetkez6
kozgy(l6sen
kdlelesbeszamolni.

A

2007. okt6ber 13-i Ktizgyol6sen elfogadoft Alapszabaly.m6dosi6s

6rtelm6ben,miutan a 001/2007.
szemi hatarozattala kitzgyfil6segyhangulag
elfogadta a Kdzgy0l6s a 009/2007.sz6mi hat6rozatet.Uj vezet6s6get
valasztott.
Az [j vezet6s6gtagjai: CsaszarFerenc
M6rkusTamAs
KovacsGyiirgy
JuhosGabor
NyergesAndris (eln6k)

3. Taqozatok
Az egyesillettagjai meghat5rozott
szakmaiterrllet6s c6lok6rdek6bentagozatokat
alakithatnak.
Egy tagozatmegalakitasdhoz
minimdlisan
ot fdre van szrlks6g.A
tagozat616rea tagokegyf6 tagozatvezet6t
valasztanak.

ll

4. BizottsSook
a.) Etikaibizottsag
b.)Tagfelv6teli
Jelol6Bizottseg
c.) H.A.E.S.
Minosito
Bizottsdg
Szilksegesetenad hoc bizottsagok
alakithat6k

a/ EtikaiBizottsiiq
Az EtikaiBizottsdgfeladataa tarsas6gszakmai- etikaik6dex6nek
elk6szit6se,
melyeta kdzgyfil6sfogadel.
jogosulta szakmaim(veszeti6letbenfelmerill6etikaijelleg0
Az EtikalBizottsdg
kovetelmenyekmegszeges6velkapcsolatosrigyek kivizsgalSsara.Ot tagjiit a
kozgyglesvdlasztjaketharmadostdbbs6ggel.Eljdres6ta kozgyiil6s,a vezet6s6g
illetvebarmelyegyestileti
tag indokoltirdsbelimegbiz6sa
le. Ennek
alapjanfol),tatja
keretebenbdrkihezk6rd6stint6zhet,mds szerveketmegkereshet.
a
Al16sfoglalasa16l
megbiz6t6s a Kozgyr:il6st
kotelestdj6koztatni,
es a szriks6gesint6zked6st
megtenni.
Az EtikaiBizotts6gv6lem6nyezi
ezeketaz eseteket6s ell6sfoglal6serol
a
t.tj6koztatja
gy6rtokat.

b/ Taofelv6teli
JeloloBizottsdq
Feladata
a tagsagikerelmek
v6lem6nyez6se
6s a Kozgyu16s
sz6mdraa .javaslatt6tel.
Tagjaita tagozatvezetok
alkotjdk.

c.) H.A.E.S.
N.4inosito
Bizotts6q
Feladata
a H.A.E.S.
betiik,mintjelv6nyvisel6senek
min6sit6se.
Tagjaita vezetos6g
k6rifel.

t2

qazd6lkoddsa
Az eovesiilet
gazdalkod6si
gazd6lkodik.
Az egyesrilet
az 6rv6nyes
szabalyok
szerintonall6an
A7 a^vaaillat

hav6lalai'

-

a tagok6ltalfizetett
tagdiak

-

a jogi6s maganszem6lyek
hozzilj6ruldsai

-

az egyesilletceljanakmegval6sit6sa
6rdek6bena kdzgy0l6sdont6sealapjana
- v6llalkozdsi
gazdasSgi
bevetelek

-

egy6b

Az eqvesLilet
kiadasai:
-

az egyesilletcelja,megval6sitasa
erdekebenfelmerrllokoltsegek,

-

- vallalakozesi
az esetleggazdas6gi
tev6kenyseg
kiadesai,

-

egyebkoltsegek.

Az egyes0letgazdasagitev6kenys6ge,
6ves kdltsegvet6salapjdntort6nik,melyeta
kozgytil6sfogad el. Az elfogadottkoltsegvetest6l
elternicsak kozgyfil6sihaterozat
alapj6n lehet. Bdrmelygazdasitgitev6kenys6ga vezetos6gddntesealapjAn
tort6nhet.E tevdkenysdgszabdlyosfolfatasadrt a vezet6segezzelmegbizotttagja
felel.

Az eqvesLlletmeqsziin6se
Az egyesUlet
feloszlik.ha azt a kozgyij16s
k6tharmados
tdbbseggelkimondja.

ll

A kozgyulesk6tharmadostobbseggelkimondhatja,ahogy az egyesriletm6s
tersadalmiszerwelqgIgs!!
Az egyesilleteta bi16sdqfeloszlatia.ha miikod6seaz Alkotm6nyba0tkozik,
b(ncselekm6nyt
6s biincselekmenyre
va16felhivastval6sitmeg,valamint,
ha mesok
jogainakes szabadsdgenak
serelmevel.
A bi16s6omeaiillaoitia
az egyesilletmeqszijn6s6t.
ha lega16bb
egy dve nem
m0kodik,vagytagjainakszamatart6sana torvenyben
meghat6rozott
l6tsz6malatt
van.
Az egyesrlletmegsz0n6seeseten a kozgyiilesnekkell hatiirozniaa megsz[ind
tdrsasag
ing6(ingatlan)
vagyonerol.

v.
Za16rendelkez6sek
Az alapszab6ly
m6dositesaa tagsdgk6tharmados
dont6s6vellehets6ges.
Az alapszabiilyhitelespdld6ny6hoz
csatolnikell mindenkdzgyiil6sihatarczalol.Az
alapszabelyban
nem 6rintettkdrd6sekbena vonatkoz6jogszabelyokrendelkezesei
az ir6nyad6k.
Az alapszab6lyt
az alakul6kozgy0l6s
1990.decemberhd 17. napjanfogadtael. Ez
alapjSna MagyarHangm6rnokdk
(HUNGARIAN
Tdrsasaga
AUDIOENGINEERING
(H.A.E.S)
SOCIETY)
egyesLllet
megalakultnak
tekintheto.

Az Alapszabaly
m6dositdsat
2004.okt6ber'17-6n
a Kozgyii16s
elfogadta.
Az Alapszabiily
modosites6t
a Kdzgyiil6s
2005.majus28-6nelfogadta.
Az Alapszabitly
m6dositasdt
a Kdzgyiil6s
2005.november
2o-anefogadta.
Az Alapszabaly
m6dositasdt
a Kdzgy(les
2006.jtnius 10-enelfogadta.

I4

Az Alapszab6ly
m6dosit6set
a Kitzgyfil6s2007.okt6ber13-enelfogadta.

Budapest,
2008.j0nius6.
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NyergesAndr;s
az Egyesiiletelniike

Ellenjegyzem:
dr. L6szl6AndrSsiigyv6d
Budapest, 2008.jinius 6,
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