
Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete 

módosításokkal (vastag dőlt betűvel jelölve) egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPSZABÁLYA 

Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, továbbá a 2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk.) szóló jogszabályokban foglalt követelmények szerint elhatározták, hogy 
az 1911-ben alapított és 1948-ban feloszlatott Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályát-, amely különböző 
formációkban működött eddig-, újjáalapítják és a Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete 
név alatt jogi személyiségű közhasznú egyesület formájában létrehozzák. 
 

I. 

AZ EGYESÜLET ADATAI 

Az Egyesület neve: Magyar Turista Egyesület Esztergomi Osztályának Egyesülete 
Az Egyesület rövidített neve: MTEEO 
Az Egyesület székhelye: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 43. 
Levelezési címe: 2500 Esztergom, Petőfi S. u. 43. 
Jelvénye: Felül egy fehér havasi gyopár arany szegéllyel, alatta égkék pajzs. A havasi gyopár mellett, balra lefelé a 
pajzs sarkánál egy zöld tölgyfalevél arany szegéllyel, alatta a pajzs bal sarkánál egy háromágú barna makk termése 
arany szegéllyel, jobb oldalán a havasi gyopár lándzsa alakú levele arany szegéllyel. A pajzs alsó harmada által 
takarva egy szablya van, bal oldalán látható a markolata, jobb oldalán a szablya hegye. Az égkék pajzsban 
Esztergom város bronzszínű várképe és a város piros, fehér árpád sávos pajzsa látható, alatta 1911. évszámmal. 
Pecsétje: Körpecsét, rajta felül M.T. E, alul, Esztergomi Osztályának Egyesülete. Középen az 
Egyesület jelvénye színezés nélkül Alapításának éve: 1911. 
Újraalapításának éve: 2010. 
Az Egyesület az 1911-ben alakult szervezet jogutódja, kötelezettségeinek, jogainak, hagyományainak ápolója 
és folytatója. 
E-mail: vaskapul911@gmail.com 
Tel: 06/33/520-500 

1.1. Az Egyesület jogállása 

Az Egyesület jogállása: Közhasznú szervezet 
Az Egyesület önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet; magát a demokratikus civil társadalom 
alkotórészének tekinti. 

Az Egyesület közhasznú tevékenységet folytat: 

 nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból; 

-  gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 
szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez 
-  gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 
tevékenységére fordítja; 
-  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt. 

- Az Egyesület működését az egyesülési jogról szóló hatályos törvény, valamint a jelen alapszabály alapján 
fejti ki. 

Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök jogosult. 
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Az Egyesület célja: 
 
Az Egyesület humanitárius célt szolgáló közösségi kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében kész 

együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetőleg aki a közös cél elérésén 
munkálkodni hajlandó. 
 
Az Egyesület célja érdeklődést kelteni a turistaság s általában a természet szépségei iránt; fejleszteni és 
terjeszteni a szervezett turistaságot s vele együtt gyarapítani a turisták és vendégeik, közgazdasági szempontból is 
fontos forgalmát; e végből feladata főképpen, hazánk tájait kutatni s mennél tágasabb körben 
megismertetni, hozzáférhetővé tenni. 
 

Az Egyesület célja továbbá az idegenforgalom és turizmus elősegítése, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, a turistautak környezetének rendbetétele, környezetvédelem. 

1.2. Az Egyesület közhasznú tevékenységi köre 

Az Egyesület tevékenységi körét céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében végzett - egészségmegőrző, 
nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, 
környezetvédeItni tevékenysége mentén, határon túli magyarsággal kapcsolatos - közhasznú tevékenysége jelenti. 

Egészségmegőrzés - A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító 
környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés az 1997. évi CLIV. Tv. Az egészségügyről 144 § 1-2. 

Egészséges életmód segítését szolgáló szolgáltatások, környezet-egészségügy - a 2011. évi CLXXXIX tv. 
Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1 )4-5, 11. 

Nevelés és oktatás, képesség fejlesztés: 2011.évi CXC. Tv. A nemzeti köznevelésről 2. § 

Kulturális tevékenység; Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, a lakosság életmódja javítását 
szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása. 1991. évi XX. Tv. A helyi önkormányzatok és szerveik 
feladat-és hatásköréről. 

Kulturális örökség helyi védelme - a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. §. (1). 

Kulturális örökség megóvása: Kiemelt kulturális örökség védelmem kulturális örökség helyi védelme a 2011. évi 
CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.; 2001. évi LXIV tv. A kulturális örökség 
védelméről (5) § 1 
Az épített környezet alakítása, védelme: 1997. évi LXXVIII. Tv. Az épített környezetről és védelméről 57/A. § 

Természet és környezetvédelem: természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos 
ismeretek oktatása - 1996. évi LIII. Tv. A természet védelméről 64. § 
A környezet megóvása, károsodásának megelőzése (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. 
évi LIII. törvény 38.§ b), f), g) és h) pontjai, valamint a 46.§ d) és e) pontjai) 

A magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 
tevékenység: nemzeti közösségekhez kötődő kulturális javak őrzése, hagyományápolás, közművelődés: 2011. évi 
CLXXIX. tv.  A nemzetiségek jogairól 15. §  

Sport: az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, sport, ifjúsági ügyek: 
2004. évi tv a sportról 49. § c-e; a 2011. évi CLXXXIX tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 15 
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Az Egyesület közhasznú tevékenységi köre alapján a következő tevékenységeket végzi: 

>  a természetben való sportjellegű, aktív túrázás, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények 
kielégítése; a természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakítását és elterjesztését, valamint a 
természet aktív védelmét 

>  a természetjárás jogi, technikai, infrastrukturális feltételeinek fenntartása, lehetőség szerint annak javítása, 
különös tekintettel az Esztergom Vaskapui Menedékházra 

>  felkelteni a természetjárás iránti igényt, növelni a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözni a 
természetjárás gyakorlására. 

>  túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének 
lehetőségeit. 

>  gondozza a jelzett turistaút-hálózatot és működjön közre annak fejlesztésében. 
>  közreműködjön a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében. 
>  Támogatni a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, gyakorlati tevékenységgel 

járuljon hozzá az élő és élettelen természetvédelmi értékek védelméhez, valamint környezetvéde 1 mi 
feladatok ellátásához 

>  a természet az erdő hármas funkciójának, úgymint haszonbérlet, természetvédelem, jóléti funkciója 
harmóniájának elősegítése mind az érdekelt szervezetek, mind az egyes ember szemléletében 

>  hazánk történeti értékeinek ápolása, általában a polgári szellemiségű szervezett természetjárás 
tradícióinak éltetése 

>  Esztergom a Pilis Nyugat-északnyugati kapuja, államiságunk bölcsője történelmi emlékeinek, 
értékeinek, romjainak, vízforrásainak, vizes élőhelyeinek, ápolása, felkutatása. 

>  visszaállítani a Vaskapu környékének kulturált kiránduló és sportcentrum jellegét, különös tekintettel az 
elődök példamutatására 

>  a teremtett természet rendje szerinti példás együttműködést megteremteni a szűkebb és tágabb 
környezetben. Nevezetesen az ebben élők, erdészek, vadászok, földművelők, természetvédők, turisták, 
természetjárók, kirándulók, harmonikus egymást segítő, egymást kölcsönösen tiszteletben tartó 
együttélésének elősegítése. 

>  a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, felvidéki kapcsolatok erősítése, a felvidéki túratársak 
létszámának növelése. 

Az Egyesület a természetjáró tevékenységét - elősegítve a minősítések megszerzését - hagyományosan gyalogos, 
kerékpáros, vízi szakágakban fejti ki. 

Az újjáalakult egyesület az 1911.-ben alakult és 1948.-ban feloszlatott egyesület jogutódjának tartja magát és 
vállalja az ebből eredő kötelezettségeket. 

A célok és közhasznú feladatok eszközei: 

S turistautak jelölése és létesítése, messzelátók, menedékházak, építése üzemeltetése, 
túravezetők képzése, 

S vándorgyűlések és kirándulások rendezése, szervezése 
S folyóirat és szakirodalmi művek kiadása, népszerűsítő előadások szervezése, 

könyv és térképtár alapítása,helyi múzeum létrehozása,üzemeltetése. 
S bel és külföldi rokonegyesületekkel érintkezés és csereviszony létesítése, 
■S egyesület céljait elősegítő minden mozgalom erkölcsi, esetleg anyagi támogatása. 

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 
Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet végezne, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni 
és elfogadni. 
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb 
megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 
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A TAGSÁGI VISZONY 

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit 
elfogadják. 

2.1. Az egyesületi tagság formái 

Az egyesületi tagság formái: 
■  rendes tagság, 
■  tiszteletbeli tagság, 
*   pártoló tagság. 

2.1.1.  Az Egyesület rendes tagjává választható az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban 
az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja. 
Az Egyesület tagjává választást a jelölt - a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával - 
kérelmezheti. A nyilatkozathoz - amennyiben jogi személy kéri felvételét - mellékelni kell a jogi személy igazolását 
arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. 
Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot a Titkárnak kell benyújtani. Első fokon az Elnökség dönt, 
fellebbezéssel élni másodfokon a Közgyűlés járhat el. 
Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják. 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 
■  részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén; 
» tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen; 
■  bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatok; 
*   jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein; 
■ igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket, 
■ a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak. 

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 
■  kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület 

szerveinek határozatait; 
*   kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük 

elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását; 
■  kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni; 
■  rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni  a kérelmet elbíráló döntés kézbesítését 

követő 15 napon belül a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat 
el. 

2.1.2.  Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet - az Elnökség felkérése alapján - az a személy, aki a szervezés, 
érdekérvényesítés területén az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit 
támogatja, segíti. 
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatok. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, 
szavazati joga nincs, jogai és kötelezettségei tagdíj fizetése kivételével megegyeznek a rendes tagokéval. Tagdíj 
fizetésére nem, vagy csak az általuk vállalt tagdíj fizetésére kötelesek. 
Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt. 
Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre 
választhatók (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök). 

2.1.3.  Az Egyesület pártoló tagja lehet társadalmi vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), amely készségét 
fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására, aki adományaival segíti az 
Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni. Valamennyi pártoló tag jogait képviselője útján 
gyakorolja. Tagdíj fizetésére nem, vagy csak az általuk vállalt tagdíj fizetésére kötelesek. A pártoló tag képviselője 
részt vehet a/ Mgyesüíel testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, egyebekben jogai és 
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 
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A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, fellebbezéssel élni a kérelmet elbíráló döntés kézbesítését 
követő 15 napon belül a Közgyűlés felé lehetséges. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el. 

2.2. Á tagsági viszony megszűnése 

A tagsági viszony – valamennyi tag esetében -  megszűnik: 
■  a tag  kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A kilépés az Elnökséghez írásban 
benyújtott nyilatkozat benyújtásával egyidejűleg történik. 
■  a tag kizárásáról hozott határozattal 
■  a természetes személy tag halálával, jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével 
■ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül 
megszüntetheti. 
 
Ha a tag 3 hónapig nem fizet tagdíjat részére az Elnökség felszólító levelet küld. Ha a tag felszólításának 
kézhezvételét követő harminc (30) napon belül sem egyenlíti ki tagdíj-tartozását tagsági jogviszonya felmondásra 
kerül. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkezményére - nevezetesen a 
megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának megszüntetésére - figyelmeztetni kell. 
 
 
A tag kizárásának okai: 

A tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása esetén, amennyiben a Titkár által írásban kézbesített tértivevényes – 
kizárás jogkövetkezményére is figyelmeztető - felszólítás után kitűzött 90 napos határidő eredménytelenül telik 
el, illetve ha a tag jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartást tanúsít. 
 A tag kizárásáról bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a Közgyűlés dönt. A tag 
kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia 
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá tájékoztatást arról, hogy a kizáró döntéssel 
szemben fellebbezésnek nincs helye. 

III. 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISEL ŐI 

3.1. Az Egyesület szervei 

3.1.1.  Az Egyesület testületi szervei: 
■  Közgyűlés, 
■  Elnökség. 

3.1.2.  Az Egyesület vezető tisztségviselői: 
* Elnök. Közgyűlés által választott tag 
■  Alelnök. Közgyűlés által választott tag 
■  Titkár. Közgyűlés által választott tag. 

3.1.3.  A Közgyűlés 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy tagok 
képviselőjük útján vesznek részt. 
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli 
Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás 
okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri, továbbá, 
ha ezt a Bíróság elrendeli. 

A Közgyűlést a Titkár, írásban – meghívó kiküldésével - hívja össze és az Elnök vezeti. A Közgyűlés helye az 
egyesület székhelye. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az 
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.  

A meghívónak tartalmaznia kell 
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a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul. 
 

A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 

A Közgyűlés lefolytatásához jegyzőkönyvvezetőt, szavazatszámlálót és kettő hitelesítőt kell választani egyszerű 
szótöbbséggel. 

 
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+l fő jelen van. A szabályszerűen 
összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen. 
A megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményekre, 
hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban felhívták 
a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja az eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti 
napirendi kérdésekben, az eredeti napra és helyszínre történik a meghívás. Amennyiben a megismételt közgyűlést 
más napra hívják össze, erről a tagokat az általános szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a 
tagságot arról kell tájékoztatni, hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége 
miatt, az eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül határozatképes 
és megtartható. 
A Közgyűlésen olyan indítványok tárgyalhatok, amelyek a megküldött meghívóban napirendi pontként 
szerepelnek. Egy adott indítvány meghívóban napirendi pontként történő szerepeltetését az egyesület tagjai a 
Titkárnál kezdeményezhetik, aki köteles az adott indítványt a meghívóban napirendi pontként szerepeltetni. 
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök és a Közgyűlésen megválasztott 2 tag 
hitelesít. 
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.  
 

Az egyesület alapszabályának módosításához, tag kizárásához, valamint a tisztségviselők megválasztásához a 
jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 

Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának 
kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben nyílt szavazással, kézfenntartással 
történik.  

A Közgyűlésen szavazati joggal vehet részt az Egyesület minden tagja. Minden 18. életévét betöltött tagot egy 
szavazat illet 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 a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

- . 
Nem minősül előnynek az 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, alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
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A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható 
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és 
sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését, érintettekkel való közlését, 
nyilvánosságra hozatalát és az iratbetekintés biztosítását az Egyesület Titkára látja el. 
Az Egyesületi Titkár a Közgyűlés, Elnökség döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban 
-  igazolható módon - közli (személyes, vagy postai kézbesítés útján) az érintettekkel, valamint az Egyesület 
székhelyén kifüggeszti. 
Az Egyesület működése, döntései a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 
1992. évi LX11I. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával nyilvánosak. 
Az Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásairól, annak igénybevételi lehetőségeiről, éves beszámolójáról és 
a közhasznúsági jelentésről széleskörű és folyamatos tájékoztatást végez oly módon, hogy azokat közzé és 
hozzáférhetővé teszi székhelyén, valamint sajtó útján. 
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén - az Egyesület 
képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet. 
Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a)  az alapszabály megállapítása és módosítása; 
b)  az évi költségvetés meghatározása; 
c)  az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása; 
d)  a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának 

kimondása; 
e)  döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 
f)  megválasztja a tisztségviselőket: az elnököt, a titkárt, elnökségi tagokat; 
g)  határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület 

álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni; 
h)  másodfokon dönt a tagfelvételi kérelmekről; 
i)  meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét; 
j) elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést; k) tárgyalja a tagok által 
előterjesztett indítványokat; 
1) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében; m) Az 
Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A 
közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Az 

Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés elfogadásával egyidejűleg, 
tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik: 

A közhasznúsági jelentést a beszámolóval azonos módon a szervezet köteles letétbe és közzétenni. 

n) Egyesülés más társadalmi szervezettel, valamint a feloszlás kimondása; o) a tisztségviselők 
visszahívása és lemondásuk elfogadása. 

Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 30 napon 
belül - a bíróság előtt megtámadhatja. 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti. 

3.1.4. Az Elnökség 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség az egyesület 
ügyintéző-képviseleti szerve. Az Elnökség tagjai az Elnök, az Alelnök, a Titkár. Az elnökségi ülésre - annak 
tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok hívhatók meg. 
Elnökségi tagnak az a személy választható meg, aki a  2011. évi CLXXV. törvényben foglalt feltételeknek megfelel. 
A Közgyűlés az Elnökség tagjait 5 évre választja. 

Az Elnökség tagja az lehet, aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és 
a)  magyar állampolgár, 
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b)  a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik. 
Ez a következő uniós jogi aktusoknak való részleges megfelelést szolgálja: 
a)  a Tanács 2003/109/EK irányelve (2003. november 25.) a harmadik országok huzamos tartózkodási 
engedéllyel rendelkező állampolgárainak jogállásáról, 11. cikk(l) bekezdés g) pont és 21. cikk; 
b)  az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és 
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 
1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. 
cikk. 

A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig 

a)  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 
vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c)  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Az Elnökségi 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 a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
- e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
- f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

Nem minősül előnynek az 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, alapszabálynak 
megfelelő cél szerinti juttatás.. 

Az Elnökség a három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Elnökség szükséghez képest - de legalább évente 
négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze, írásban.  

A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 
 A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 

kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 Az Elnökség az ülését a jogi személy székhelyén tartja. 
Ha az Elnökségülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 

valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
 Az Elnökség ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag 
hozzájárul. 
 

Az Elnökség ülésére minden elnökségi tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése 
és az ülés napja között legalább 3 munkanap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb 
személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. 
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Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az Elnökség ülései nyilvánosak. 

Határozatképtelenség esetén - legkésőbb 8 napon belül - az Elnökséget ismételten össze kell hívni. 
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség 
több mint a fele jelen van. 

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

Az Elnökség feladatai: 
■  ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat; 

az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a Közgyűlés számára; 
■  tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon (tiszteletbeli tag kivételével) 
■  befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén; 
■  az elnökség dönt a tagkizárásról; 
* javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására 
■  előkészíti az éves beszámolót a Közgyűlés számára. 

Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és 
intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között tájékoztatja az Egyesület 
tagjait. 

3.1.5. Az Egyesület vezető tisztségviselői 

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, (az Elnök, az Alelnök, a Titkár). A vezető tisztségviselők 
megválasztásához a Közgyűlés jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az 
Egyesület vezető tisztségviselői megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják. 
A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. 
A vezető tisztségviselők feladatukat társadalmi munkában látják el. 
A tisztségviselők visszahívására a Közgyűlés jogosult, amennyiben a tisztségviselő az alapszabályban rögzített 
feladatainak nem tesz eleget. 

Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az Elnök önálló, vagy az Elnökség két tagjának együttes 
aláírása szükséges. 
Az Elnökség tagjai az Egyesület nevében írásban olyan módon tesznek jognyilatkozatokat, hogy az Egyesület 
kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá valamely elnökségi tag teljes nevét aláírja. 

Az Elnök jogai és kötelességei: 
önállóan képviseli az Egyesületet. 

az Egyesület működésének irányítása a 
Közgyűlés és az elnökségi ülések levezet 

             konferenciák és más rendezvények szervezése, 
a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés, 
a Közgyűlést bármikor összehívhatja 
a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja 
a kiadások számláit ellenőrzi 
megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez 
taggal, vagy harmadik személyekkel való szerződések megkötése 
a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az 
intézkedéseket megtennie 
a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve 
felhasználását ellenőriznie kell, 
az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése 

 



. Az Alelnök jogai és kötelességei: 
- az elnök akadályoztatása esetén képviseli az Egyesületet, 
- az elnök konzultánsaként működik, 
- az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést, 
- az elnök távol létében az elnökségi ülések levezetése; 

az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljeshatáskörű 
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 

a Titkár jogai és kötelességei: 
az Egyesület pénzállományának kezelése, a 
számlák kezelése és nyilvántartása, a 
pénztárkönyv vezetése, 
mindennemű visszaélés gyanúja esetén az Elnök értesítése, 
a számlák hitelességének ellenőrzése 
bevallások, bejelentések elkészítése és benyújtása 
Tagnyilvántartás naprakész vezetése 
Tagdíj ni1vántartás vezetése és a tagdíj igény érvényesítése 

-  előkészíti a vezetőszerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok 
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli. 
az egyesület működésének, szolgáltatási igénybevétele és beszámolói közlésének nyilvánosságra 
hozataláról gondoskodik az iratoknak az Egyesület székhelyén történő kifüggesztésével 

IV. 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG: 

1.  Felügyelő szerv létrehozása: Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a 
vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása válik kötelezővé. 

2.  Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni akkor is, ha a tagok több mint fele nem természetes személy, vagy ha 
a tagság létszáma a száz főt meghaladja. 

3.  A jelenlegi szabályozások alapján felügyelő szerv létrehozása nem kötelező. 

V. 

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

5.1. Az Egyesület vagyoni eszközei 

Az Egyesület bevételei: 
 tagdíjak, 
 az Egyesület rendezvényeinek bevételei S jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásai, hozzájárulásai, 
 vállalkozási tevékenység bevételei. 
 személyi jövedelemadó meghatározott százaléka S pályázatok által elnyert összeg 
• az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezésére 
kapott támogatás, illetve adomány; 
 a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 
• egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel; 

Az Egyesület tagjai évenként tagdíjat fizetnek, mely mértékét a Közgyűlés állapítja meg.A szervezetben végzett munka a 
tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár. A tisztségviselők díjazásáról a közgyűlés jogosult dönteni. Az egyesület 
elnökének a közgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést szavazhat meg. 

Az Egyesület kiadásai: 

• Túrák és táborozások költségei ,képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások ,felszerelések, anyagok, eszközök 
beszerzési költségei  

                                                                                   - 10 - 
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 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek (ráfordítások, kiadások  Egyéb kiadások. 

Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonukkal nem felelnek. Az egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, 
valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem 
használhatja fel. Az egyesület támogatóját és a (közhasznú szervezetekről szóló törvényben ilyenként 
meghatározott) felelős személyt, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető szolgáltatások, juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

5.2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló 
költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyesület titkára terjeszti a Közgyűlés elé 
jóváhagyás végett. 
A kifizetések az Elnök önálló, vagy két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján 
teljesíthetők. 
Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg 
közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a 
Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. Az Egyesület 
megszűnik akkor is, ha a Bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja. 

VI. 

NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK 

Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és 
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 
Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK 

7.1. Közhasznúsági jelentés. 

Az Egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni. A 
közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a)  a számviteli beszámolót; 
b)  a költségvetési támogatás felhasználását; 
c)  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d)  a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e)  a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a települési 

önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét: 
f)  Az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
g)  a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

Az Egyesület éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet. 

Az Egyesület köteles a Közgyűlés által 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 
letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint 
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amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálata 

Az Egyesület saját honlapján teljesíti a nyilvánosság tájékoztatása feltételt, közzétételi kötelezettség kiterjed a 
beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Egyesület a saját honlapon 
közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 
adatok közzétételéig biztosítja. 

Az Egyesület a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg 
közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

VIII. 

AZ EGYESÜLET M ŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 

Az elnökségi tagok kötelesek megfelelően gondoskodni arról hogy az egyesület által nyújtott szolgáltatásokról 
bárki időben értesülhessen. A testületi szervek döntéseit az egyesület Elnöksége nyilvántartja a határozatok tárában, 
amelyben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt 
szavazás esetén) személyét. A Titkár gondoskodik a testületi szervek döntéseinek érintettekkel való közléséről 
írásban, igazolható módon. A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza 
nyilvánosságra. Az egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az egyesület 
székhelyén előre egyeztetett időpontban. Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének 
módjáról, valamint beszámolói közléseiről székhelyén kifüggesztett hirdetőtáblán és / vagy a honlapján keresztül 
tájékoztatja a nyilvánosságot. Az egyesület alapszabálya szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb 
adatait a honlapján hozza nyilvánosságra 
 
 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Mindazon személyek, akik az Egyesület újjáalapításának évében - 2010. - léptek az egyesület tagjainak sorába, 
alapító tagként szerepelnek a nyilvántartásban. Az Egyesület megszűnése esetén az egyesület vagyonával - a 
hitelezők kielégítése után - az Egyesület Közgyűlése rendelkezik. 

Az Egyesület megszűnik, ha feloszlását, illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesülését a Közgyűlés 
kimondja. Megszűnik, ha az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 

X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

1. Az egyesület működése felett az ügyészség - a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a Ptk.-ban 
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi ellenőrzést 
gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy 
közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 
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