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I.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 Az Egyesület neve: 

 

Algyői Tisza Szabadidő, Sport, Környezetvédő és Rekreációs Egyesület 
(a továbbiakban: Egyesület) 

 

 Rövidített neve:        ALTE 

 

 Az Egyesület székhelye: 

 

6750. Algyő, Bartók Béla u.7. 

 

 

 Az Egyesület jogállása: 

 

Az egyesület országos szervezetű jogi személyként a 2011. évi CLXXV. tv. és a 2013. évi V. tv., 

illetve jelen alapszabály szerint működik. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

 Az Egyesület működésének időtartama: 

 

A jelen Egyesületet az alapítók 2014. 03.18. napján határozatlan időre hozták létre.  

 

 

 

II.         AZ ALAPÍTÓ TAGOK ÉS ADATAIK: 
 

Az alapító tagok névsorát és adatait külön okirat tartalmazza. 

 

 

III.      AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

  

 

1. Az Egyesület az alábbi értékeket vallja és vállalja: 

 

a. Szilárd humanista erkölcs, az autonóm egyén és közösség elismerése és tisztelete, az 

ebből fakadó változatosság és sokféleség elfogadása és védelme.  

b. A természet tisztelete és védelme, a fenntartható komplex fejlődés elve - az ember, a 

természet, a környezet és a technika harmonikus egységében.  

c. A szűkebb és a tágabb szülőföld odaadó szeretete, az érte való munkálkodás és 

szolgálat.  

d. Az egészséges testi és lelki életvitel igénye és megvalósítása, fejlesztése.  
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e. Az önképzés és ismeretszerzés igénye, az ismeretadás kötelessége. 

f. A szabadidősportok tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgász és 

szabadidősport egyesületek hagyományainak ápolása, a szabadidősportok 

népszerűsítése. 

g. A helyi, a nemzeti és a nemzetközi szolidaritás, az összefogás és közösségi élet igénye.  

h. Előzőekből fakadóan az Egyesület közössége elutasítja az életkor, a nem, a nemzetiség, 

az iskolai végzettség, a foglalkozás, a társadalmi állás, a politikai, vallási, eszmei és faji 

meggyőződések alapján való kirekesztést és kivételezést. Elutasítja a nézeteltérések 

erőszakos megoldását, valamint a természetet csupán erőforrásként kezelő szemléletet.  

 

2. Az Egyesület működési területe: 

 

Elsődlegesen Algyő nagyközség közigazgatási területe, azonban céljainak minél teljesebb körű 

megvalósítása érdekében a működési területét a feladatok, a tagság érdekeinek figyelembe 

vételével bármely irányba és távolságra kiterjesztheti. 

 

3. Az Egyesület célja: 

 

 A Tisza folyóhoz, valamint annak környezetében kialakult és épített természetes és 

mesterséges objektumokhoz kapcsolódva elősegítse a sport- és szabadidő-eltöltését, 

erősítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését, a rekreációt. 

 A vízi sportok, és a folyóhoz kapcsolódó szabadidős tevékenységek összekapcsolása 

szárazföldi tevékenységgel, és ezek komplex megvalósítása. 

 Támogassa a természet és a környezet megismerését, szeretetét és védelmét.  

 Közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében. 

 Elősegítse a célokhoz kapcsolódó közösség fejlesztését és közösségekkel való 

kapcsolattartást, valamint a célokhoz kapcsolódó közösségek kulturális fejlődését és 

szórakoztatását.  

 

4. Az Egyesület feladata, hogy: 

 

a. Felkeltse a vízi élet, vízi sportok, - szabadidősportok a természetjárás, a 

természetvédelem iránti érdeklődést és igényt, növelje a bekapcsolódók számát és 

ösztönözzön annak rendszeres gyakorlására.  

b. Elősegítse a szabadidő kellemes és hasznos, testet-lelket regeneráló és felfrissítő 

eltöltését, sportszerű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal, 

eseményekkel, általános tájékoztatással és tanácsadással.  

c. Támogassa az egyéni és csapat részvételeket hazai és nemzetközi szabadidősport 

versenyeken, rendezvényeken. 

d. Túrák, táborozások, versenyek, rendezvények és más utak szervezésével gazdagítsa a 

természet, a haza és más népek, országok megismerésének lehetőségeit, és ezáltal 

hozzájáruljon a hazaszeretet, a honismeret és a népek és természetbarátai közötti 

kapcsolat és kultúra elmélyítéséhez.  

e. Ellássa tagjai társadalmi és szakmai érdekképviseletét az egyesületi célok 

megvalósulása során, illetve érdekében. 

f. Nevelje az ifjúságot és a gyerekeket a természet, és a szabadidő hasznos eltöltésének 

szeretetére, ezáltal utánpótlást biztosítson céljai megvalósítására. 
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g. Gondoskodjék a természetvédelem szakmai fejlesztéséről, ellássa, illetve elősegítse 

tagjai, az érdeklődők, a szakemberek képzését, továbbképzését.  

h. Javaslatokkal és kezdeményezésekkel forduljon az állami- és társadalmi szervekhez a 

meghatározott célok, érdekek érvényesítésére. 

i. Véleményt nyilvánítson a szabadidősportokat és természetvédelmet érintő kérdésekben 

j. Gondozza hatáskörén belül a környezete szabadidősport létesítményeit, közreműködjön 

azok fejlesztésében. Segítse a Dél-alföld természetvédelmi, és szabadidősportot 

ismertető kiadványainak megjelenítését, népszerűsítését és bővítését.  

k. A saját és felvállalt közös célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében - minél 

szélesebb körben és teljes körű nyilvánossággal tevékenykedve - népszerűsítse a 

természetvédelem, és egyéb szabadidősportok eszméjét, céljait, intézményeit, 

rendezvényeit és más lehetőségeit; ismertesse annak helyzetét, gondjait és eredményeit.  

l. Szervezze és szélesítse a természetvédelmet és a szabadidősportokat segítő-támogató 

személyek és szervezetek körét. Szorgalmazza a természetvédelmet, 

szabadidősportokat segítő külső kedvezmények és támogatások, pályázatok fenntartását 

és kiterjesztését, együttműködve ebben az illetékes, illetve érintett állami, 

önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel.  

m. Kialakítsa és karbantartsa, továbbfejlessze az Egyesület saját kedvezményrendszerét, 

amely valamennyi tagra és az együttműködő kívülállókra is kiterjed (utazások, 

szállások, programok stb. költségei, információs és szervezési támogatás, stb.)  

n. Működése és rendezvényei során támogassa a környezet-, a természet- és a 

műemlékvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket; szervező-nevelő és gyakorlati 

tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti, kulturális értékek és 

örökség védelméhez; továbbá a természet- és környezetvédelmi feladatok gyakorlati 

ellátásához.  

o. A speciális figyelő- és mentőszolgálatok szervezésével, illetve segítésével 

közreműködjön, ill. részt vegyen a természeti és emberi károk, károkozások 

megelőzésében, elhárításában. 

p. Tevékenységével segítse és működjön közre a természetvédelemmel, a 

szabadidősportokkal kapcsolatos kulturális értékek létrehozásában, melyek 

elsődlegesen az irodalom, a képzőművészet a fotózás és a mozgókép területére 

terjedjenek ki. 

q. A céljai megvalósítása érdekében együttműködjön Algyő Nagyközség 

Önkormányzatával, segítse a település fejlődését. 

r. Tevékenységével, konkrét feladatvállalásával segítse elő a célok megvalósítását 

lehetővé tevő, támogató infrastruktúrák kialakítását, üzemeltetését, fenntartását. 

 

 

IV.         AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSI ELVEI: 

 

 Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 Az Egyesület országgyűlési képviselői, illetve megyei, fővárosi önkormányzati 

választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 

 Az Egyesület működése nyílt, a szolgáltatási köre a tagjain kívül kiterjed bármely 

természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó 

szervezetre, ha az az Egyesület céljaival egyetért, azokat elfogadja és támogatni kívánja. 
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 Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Egyesület a feladatkörén kívül gazdasági 

tevékenységet nem folytat. A vállalkozási tevékenység, az eredmény felosztása: 

o Az Egyesület a gazdálkodás során képződött eredményt nem osztja fel, azt az 

Alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. 

o Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat. 

 

 

 

V.            AZ EGYESÜLET TAGSÁGA: 

 

 Egyesületi tagságot nyerhet minden olyan természetes személy, jogi személy és ezen 

személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei, akinek, vagy amelynek a 

tagságát az Elnökség előnyösnek ítéli meg az Egyesület célkitűzéseinek előmozdítása 

szempontjából. 

 A tagok  

 rendes,  

 tiszteletbeli, és  

 pártoló tagok lehetnek 

   Rendes tag az lehet, akinek tagságát jelen Alapszabály lehetővé teszi, továbbá aki az 

Egyesület céljaival egyetért, az alapszabály rendelkezéseit írásbeli belépési 

nyilatkozattal elfogadja, az éves tagsági díjat befizeti. A belépés az elnökség 

jóváhagyásával válik érvényessé. Új tag felvételéről az Egyesület Elnöksége dönt, 

elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Közgyűléshez lehet 

fellebbezni. Az Alapító tagok rendes tagnak minősülnek. 

   Tiszteletbeli tagként a Közgyűlés az állami tisztségükben, a diplomáciában, a 

kereskedelem, az oktatás, a kultúra, a sport, és szabadidő szervezés, vagy 

környezetvédelem területén kitűnt személyeket felvehet soraiba. A tiszteletbeli tagokról 

az Egyesület nyilvántartást vezet. 

   Pártoló tag az lehet, aki írásban nyilatkozik, hogy az Egyesület céljaival egyetért és 

vállalja, hogy annak megvalósítását anyagilag támogatja. Pártoló tag felvételéről az 

Egyesület Elnöksége dönt. A pártoló tagokról az Egyesület nyilvántartást vezet. 

 A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

 

VI.       A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

1. A tagok fő kötelezettsége az Egyesület alapszabályában foglaltak betartása, a vállalt 

feladatok ellátása, - a tiszteletbeli és a pártoló tag kivételével - a tagdíj megfizetése, 

valamint az Egyesület munkájában való aktív részvétel Mindezek során nem 

veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

2. Az Egyesület minden tagját megilleti a szolgáltatások, kedvezmények igénybevételének 

joga, a vezetőség, ill. a közgyűlés által meghatározott körben és mértékben. A tagok - a 

tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

3. A jogi személy tagok nevében a jogok és kötelezettségek gyakorlására a nyilvántartásba 

bejegyzett képviselő vagy az általa - ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazásban 

foglaltan - eljárásra felhatalmazott személy jogosult/köteles. 
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4. A rendes tagok jogai: 

a) Az Egyesület rendes tagja jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát 

gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni, részt vehet az Egyesület rendezvényein, 

tevékenységében és megilleti a véleménynyilvánítás joga. 

b) Bármely testületben tisztséget vállalhat (választható) és más tagot 

tisztségviselővé választhat. 

c) Az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni. 

d) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát megtámadni. 

5. A rendes tagok kötelezettségei: 

a) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek 

teljesítésére. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és 

munkájában részt venni, 

b) Az Alapszabályban meghatározottakat, és a közgyűlési határozatokat betartani, 

az ajánlásokat figyelembe venni. 

c) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és 

az egyesület tevékenységét. 

d) Korrekt tájékoztatással és tanácsadással segíteni a rendes tagokat és a még nem 

tag érdeklődőket döntéseikben.  

e) Az Egyesület működéséhez szükséges információkat rendelkezésre bocsátani. 

f) Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. 

g) Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív 

megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat a 

képviseletet ellátók felé jelezni. 

h) Az éves tagdíjat az Alapszabály, vagy a közgyűlés által meghatározott 

határidőben befizetni. 

6. Az Egyesület tiszteletbeli tagját megilletik mindazon jogok, amelyek a rendes tagot, 

de tagdíjat nem köteles fizetni, a közgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt, 

tisztségre nem választhat és nem választható. 

7. A Tiszteletbeli tagok kötelezettségei: 

a. Lehetőségeikhez képest az Egyesület célját támogatni és munkájában részt 

venni,  

b. Az Egyesülettől vagy annak közvetítésével érkezett üzleti titkokat megőrizni. 

c. Az általánosan elfogadott etikai normákat az egyesületi tevékenység pozitív 

megítélése érdekében betartani, a tudomásukra jutott visszásságokat a 

képviseletet ellátók felé jelezni. 

8. Az Egyesület pártoló tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében, 

rendezvényein, megilleti a véleménynyilvánítás joga, a közgyűlésen tanácskozási 

joggal vehet részt, tisztségre nem választhat és nem választható. A pártoló tag 

kötelezettsége, hogy a vállalt hozzájárulását teljesítse. 

 

 

VII.      A TAGDÍJFIZETÉS SZABÁLYAI: 
 

 A rendes tagok a közgyűlés által meghatározott szabályok szerint éves tagdíjat fizetnek. 

 A közgyűlés által elfogadott éves tagdíj az alapítástól kezdődően: 1200,- Ft/év. 

 Az éves tagdíj befizetésének határideje minden év február 28. napja. Évközi belépéskor 

részarányosan a belépést követő 30. nap.  

 A tagdíj egy teljes évre előre, egy összegben fizetendő. 
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VIII.    A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE: 

 

 

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az 

alapítást követően a belépési kérelemnek az Elnökség általi elfogadásával 

keletkezik. 

2. A tagsági jogviszony a tag kilépésével, egyesület általi felmondásával, kizárásával, 

halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével szűnhet meg. 

3. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli 

nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 

4. Ki kell zárni azt a tagot, aki tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességtől 

számított 6 hónapon belül a tagsági jogviszony, törléssel történő megszüntetésére 

való figyelmeztetést tartalmazó felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

5. Kizárás esetén a tagság, valamint az Egyesületben viselt tisztség megszűnik. Az 

elmaradt tagdíj utólagos megfizetése esetén a törölt tag tagsági viszonya helyreáll, 

ez azonban nem vonatkozik a megszűnt tisztségre. 

6. Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha erre vonatkozó szándékát a tag az 

Elnökség felé írásban bejelenti. A tagsági viszony ez esetben a kilépés 

bejelentésével, tényével megszűnik. 

7. Kizárásra csak a közgyűlés fegyelmi határozata alapján kerülhet sor. A tagnak 

jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy 

egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

A tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározása szükséges. A tag 

kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A határozat ellen 

fellebbezési lehetőség nincs. 

8. A fegyelmi vétségek körét és a fegyelmi eljárás részletes szabályait –amennyiben 

szükségesnek találja- a Közgyűlés fegyelmi szabályzatban állapítja meg, melynek 

elfogadásához 2/3-os szavazati arány szükséges. 

9. Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 

felmondhatja. A felmondásról az egyesület elnöksége dönt. A felmondással történő 

tagsági jogviszony megszüntetésével kapcsolatban az elnökség határozatot hoz. A 

határozathozatalt megelőzően lehetőséget kell biztosítani az érintett tag számára, 

hogy az elnökség előtt előadja szóbeli vagy írásos védekezését.  

 

 

IX.       AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

1. Az Egyesület szervezete: döntéshozó szerve 

 Közgyűlés 

 Elnökség: 

 Elnök 

 Elnökhelyettes 
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 Gazdasági Elnökhelyettes 

 

2. Az Elnök, Elnökhelyettes és a Gazdasági Elnökhelyettes képviseleti jogának 

terjedelme általános, a képviseleti jog gyakorlásának módja önálló. 

 

3. Az alakuló közgyűlésen az első vezető tisztségekre az alábbi személyeket 

választották meg: 

 

 elnök:    dr. Füzesy István, (Algyő, Bartók Béla u.7.) 

 elnökhelyettes:   Canjavec Tamás, (Algyő, Csángó u. 41.) 

 gazdasági elnökhelyettes:  Tornyi Koppány, (Algyő, Tiszavirág u. 19) 

 

 

X.         KÖZGYŰLÉS: 

 

1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. 

2) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 

3) A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. 

4) A közgyűlést az elnökség hívja össze.  

5) A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, vagy a tagok 

egyharmada azt az ok és a cél megjelölésével indítványozza. 

6) A tagoknak a közgyűlésre szóló meghívót és napirendet papír alapú írásban, vagy 

elektronikus formában kell megküldeni oly módon, hogy azt legalább 14 (tizennégy) 

nappal a közgyűlés előtt kézhez kapják. A meghívóban utalni kell az esetleges 

határozatképtelenség esetén követendő eljárás szabályaira. A meghívóban közölni kell 

az ülés időpontját, helyét, napirendjét. 

7) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több 

mint fele személyesen - a jogi személy tag képviselője útján - jelen van. Erre a 

körülményre a meghívóban fel kell hívni a figyelmet. 

8) Érvényes döntéseket csak olyan kérdésekben lehet hozni, amelyek a közgyűlés 

napirendjén szerepelnek.  

9) Ha a közgyűlésen valamennyi tag jelen van, a közgyűlés napirendjére az összes tag 

egyhangú igen szavazatával a közgyűlésen is fel lehet venni új napirendi pontokat. 

10) A közgyűlést az Elnök nyitja meg, majd levezető elnököt, 3 fő szavazatszámlálót, 

jegyzőkönyvvezetőt, két fő jegyzőkönyv hitelesítőt választ a jelen lévő közgyűlés 

tagságból. A jelöltekre a javaslatot az Elnök terjeszti elő, és a jelen lévő tagok egyszerű 

többségének szavazatával kerül megválasztásra. 

11) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető ír alá, továbbá két jelenlévő tag (ill. képviselője) hitelesít. 

12) A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlevők által aláírt jelenléti 

ívet a szavazatképesség bizonyítására, a közgyűlésen lezajlott legfontosabb 

eseményeket, nyilatkozatokat, határozatokat, az azokra leadott szavazatok és 

ellenszavazatok mértékét, illetve a szavazástól tartózkodók számát. 

13) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, ha a törvény, 

vagy a jelen Alapszabály kötelező jelleggel ettől eltérő szavazási módot, vagy arányt 

nem ír elő. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén a 
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kérdést ismételt szavazásra kell bocsájtani, és újabb szavazategyenlőség esetén 

elvetettnek kell tekinteni. 

14) A közgyűlésen jelenlévő, illetve szabályszerűen képviselt tagok szavazatainak legalább 

3/4-es szótöbbsége szükséges: 

i. alapszabály módosítása; 

ii. más egyesülethez, társadalmi szervezethez való csatlakozáshoz 

15) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges  

16) Amennyiben a határozatképességhez szükséges létszám nincs meg, a közgyűlés elnöke 

azonnal megismételt közgyűlést hív össze azonos napirenddel 15 napon belüli 

időpontra. Ezen 15 napos időszakba beleértendő a határozatképtelen közgyűlés napja is. 

Az ismételt közgyűlés időpontját a határozatképtelen közgyűlés meghívójában is jelezni 

lehet. 

Amennyiben a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést az eredetitől eltérő 

napra kell összehívni, a tagoknak újabb meghívót kell küldeni, amely felhívja a 

figyelmüket a megváltozott határozatképességű szabályokra.  

17) Az így újból összehívott, vagyis megismételt közgyűlés határozatképes a jelenlévő 

tagok számára való tekintet nélkül, ha a távolmaradás következményeire történő 

figyelmeztetést tartalmazza az eredeti közgyűlési meghívó. 

18) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának 

elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása; 

d) az éves költségvetés elfogadása; 

e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek 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, a felügyelőbizottság 

tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 

felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni 

kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és 

díjazásuk megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és 

díjazásának megállapítása; és 

k) a végelszámoló kijelölése. 

19.) A napirend kiegészítése: 

a) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az 

alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei 

a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 

kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
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b) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy 

személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a 

közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, 

a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 

 

 

XI.         AZ ELNÖKSÉG: 
 

1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető 

tisztségviselői az elnökség tagjai. 

2. Az Elnökség az Egyesület operatív végrehajtó szerve, amely a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utalt ügyek kivételével bármely, az Egyesületet érintő 

kérdés eldöntésére jogosult. 

3. Az Elnökség szervezi, koordinálja, irányítja az Egyesület tevékenységét, 

biztosítja az egyesületi szervek működését, közvetlen kapcsolatot tart fenn más 

egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a hazai, külföldi és nemzetközi 

együttműködést. 

4. Az elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a közgyűlések közötti 

időben. 

5. Az elnökség 3 (azaz három) tagból áll, elnök, elnökhelyettes, és a gazdasági 

elnökhelyettes. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 

6. Az elnökség tagjait a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel.  

7. Az elnökségi tagok megbízatása 5 (azaz öt) évre szól és a megbízatásuk 

bármikor és korlátlanul meghosszabbítható. 

8. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az 

egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és 

gazdasági helyzetéről beszámolni.  

9. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

10. Az elnökség tagjai munkájukért díjazásban részesíthetők, amely mértékét a 

Közgyűlés határozza meg. Az elnökség tagjai az elnökség határozatai szerint 

intézik az Egyesület operatív, adminisztratív és pénzügyi feladatait, irányítják az 

Egyesület alkalmazottainak, megbízottjainak munkáját.  

11. Az elnökség évente legalább 2 ülést tart. Az üléseket az elnök hívhatja össze. Az 

elnökségi ülésre a napirendet is tartalmazó meghívót írásban kell megküldeni az 

ülés előtt legalább 8 nappal. A meghívó elküldése történhet papír alapú írásban, 

vagy elektronikus formában. Soron kívüli, azonnalis intézkedést követelő 

kérdésben, ha azzal az elnökség 2/3-a egyetért nyolc napon belül is összehívható 

az elnökség. 

12. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani, az 

alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb 

egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből. 

13. Az elnökségi ülés csak a három vezetőségi tag részvételénél határozatképes 

14. Érvényes döntéseket csak a napirenden szereplő kérdések vonatkozásában lehet 

hozni.  

15. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az aktuális ülésen az 

elnökségből választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő ír alá.  

16. Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a 

közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.  
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17. Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó 

ügyekben a döntések meghozatala; 

b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 

c) az éves költségvetés elkészítése és annak 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) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és 

a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 

f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 

g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása; 

h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

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) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés. 

18. Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést 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. 

d) Az a.) alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra 

okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az 

egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

 

XII. AZ ELNÖK: 

 

Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 

 

1. Az Elnök feladatköre: 

   az elnökség munkájának koordinálása; 

   az elnökség üléseinek összehívása, a napirendre vonatkozó javaslattétel; 

   az Egyesület önálló képviselete; 

   az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása; 

   mindazon feladatok ellátása, amelyekkel a közgyűlés vagy az elnökség megbízza. 

 előkészíti az elnökség üléseit, a közgyűlést, biztosítja működésüket és 

gondoskodik a határozatok végrehajtásáról; 

   elkészíti az elnökség üléseinek, illetve a közgyűlés jegyzőkönyveit; 

   rendszeresen beszámol az elnökségnek az elnökségi ülések között végzett 

munkájáról; 
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 az Egyesület ügyviteli tevékenységét ellátja, illetve gondoskodik az ügyvitel 

folyamatosságáról; 

   előterjeszti az egyesület költségvetését a közgyűlésen; 

   a gazdasági tevékenységért felelős vezetőségi tag közreműködésével felel az 

egyesület gazdasági ügyeinek folyamatos végrehajtásáért; 

 önállóan gyakorolja a bankszámla feletti jogot. 

 közvetlen kapcsolatot tart fenn más egyesületekkel, szervezetekkel, elősegíti a 

hazai, külföldi és nemzetközi együttműködést. 

 

2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, amennyiben ő is akadályoztatva 

van, a gazdasági elnökhelyettes helyettesítheti. 

 

3. Az Elnök az alábbi esetekben hívható vissza: 

 ha bármilyen oknál fogva három hónapot meghaladóan akadályoztatva van a 

tisztségének ellátásában vagy 

 ha a bíróság jogerősen megállapítja a bűnösségét valamely szándékosan elkövetett 

bűncselekmény elkövetésében vagy 

 

4. Az Elnök a nem kizárólagos hatáskörébe tartozó feladatokat megoszthatja az elnökség 

tagjai között. 

 

 

 

XIII.  AZ ELNÖKHELYETTES: 

 

Az Elnökhelyettes az Elnök akadályoztatása, vagy távolléte esetén gyakorolja az Elnök teljes 

jogkörét. A jogkör átvétele az Elnök által az akadályoztatás, vagy távollét előzetes e-mailben, 

vagy írásban történő jelzése esetén valósulhat meg. 

 

Fő feladatköre: 

 

 a napirendre vonatkozó javaslattétel 

 önállóan gyakorolja a bankszámla feletti jogot, 

 az Elnök feladatkörébe tartozó feladatok végrehajtásában közreműködés. 

 

 

 

XIV.  GAZDASÁGI ELNÖKHELYETTES: 

 

 

1. Feladata a közgyűlések között az egyesület feladat-meghatározó és végrehajtó munkájában 

részt venni, az ezekhez szükséges határozathozatalban közreműködni. 

 

2. Az elnök által meghatározott, a kizárólagos feladatkörébe nem tartozó feladatokban 

közreműködés. 

 

 

3. A gazdasági feladatok ellátása: 

 



13 
 

 Az Egyesület gazdasági,- pénzügyi és pénzügyi nyilvántartási tevékenységének az 

ellátása az Egyesület elnökségének irányítása és felügyelete mellett. 

 

 felelős az egyesület ügyviteli és pénzügyi rendjéért 

 

 önállóan gyakorolja a bankszámla feletti jogot, 

 

 elkészíti a pénzügyi beszámolókat, a pénzügyi terveket. 

 

 

 

 

XV. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA: 

 

 Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja 

fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből gazdálkodik. Céljainak 

megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-

vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

 Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel.  

 A tagok a tagdíj fizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

 A tagdíj megállapításának alapja a közgyűlés által jóváhagyott mindenkori tagdíjra 

vonatkozó határozat. 

 

 

 

XVI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE: 

 

1. Jogutódlással történő megszűnés: 

Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak 

egyesületekre válhat szét. 

2. A jogutód nélküli megszűnés okai: 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 

megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
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b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

 

3. Rendelkezés a fennmaradó vagyonról: 

 

a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek 

kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az 

egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú 

szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott 

szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a 

megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 

szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

 

b) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó 

határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén 

ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével 

száll át az új jogosultra. 

 

 

4. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén: 

a) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben 

e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős 

bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában 

tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a 

megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna 

vagyon, át kellett volna adni. 

b) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük 

erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel 

szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha 

a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta 

után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással 

történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

XVII.   HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG: 

 

 A testületi szervek döntéseit az elnök tartja nyilván a határozatok tárában. A 

nyilvántartásban fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók 

és ellenzők személyét és számarányát. 

   Az Elnök és az Elnökhelyettes gondoskodnak a szervek döntéseinek az érintettekkel 

való közléséről írásban, vagy más igazolható módon. 

   A testületi szervek döntéseit a szervezet székhelyén megtekinthetővé kell tenni.  

 Az Egyesület működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, valamint 

beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban (és internet honlapján) tájékoztatja a 

nyilvánosságot. 

   Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az 

Egyesület székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

 

XVIII.    ZÁRÓ ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK: 
 

Az alapszabály akkor lép hatályba, amikor azt az Egyesület alakuló közgyűlése jóváhagyta.  

Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. A társadalmi szervezet tevékenységét 

a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  

Az Egyesület működése során keletkezett iratokba előzetes időpont-egyeztetést követően bárki 

betekinthet. 

Jelen módosított Alapszabály 15 (azaz tizenöt) egyenként számozott oldalból álló, magyar 

nyelvű 3 (azaz három) példányban készült. 

Jelen Alapszabályt az alapító tagok a közgyűlés határozatába foglaltan, mint alapítói 

szándékukkal mindenben egyezőt írták alá az Alapszabály 1. oldalán megjelölt napon és 

helyszínen.  
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