Esztergomi Környezetkultúra Egyesület
Alapszabálya
I. FEJEZET
Általános rendelkezések
1. Név
Esztergomi Környezetkultúra Egyesület, (továbbiakban Egyesület), rövidítve: EKOKU
Hivatalos angol név: Esztergom Environmental Culture Association
Hivatalos német név: Verein für Umweltkultur von Esztergom
2. Székhely és telephely
Székhely: 2500 Esztergom, Zamárd u. 11275 Hrsz.
Telephely: 2517 Kesztölc, Klastrom utca 25.
A szervezet postacíme: 2500 Esztergom, Zamárd u. 11275 Hrsz.
3. Működési terület
Közép-magyarországi Régió és Közép-dunántúli Régió, valamint az Ister-Granum Eurorégió, különös
tekintettel Komárom-Esztergom megyére és Esztergom vonzáskörzetére
4. Szervezeti forma
Egyesület
5. Az Egyesület önálló jogi személy, mely közhasznú szervezetként, az alábbiak szerint működik:
a) közhasznú szolgáltatásiból bárki részesülhet
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
c) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól támogatást
nem kap, illetve azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
6.

Az Egyesület célja

- Elősegíteni a környezeti tudatosság minél szélesebb körű elterjesztését és a fenntartható életmód
népszerűsítését, működési területén a környezeti állapot és a lakosság életminőségének javulását.
- Működési területén környezeti problémák megelőzése, csökkentése, megszüntetése.
- Globális kihívásokra lokális, helyi válaszok adása a környezettudatos magatartás és az egészséges
életmód „tudástól a tettekig” elveinek és gyakorlatainak terjesztésével.
7.

A célok megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi:
-

természet- és környezetvédelem,
egészségvédelem, egészséges életmódra nevelés,
hagyományőrzés, műemlékvédelem,
kulturális értékek védelme, ápolása,
az emberi- és állampolgári jogok védelmének elősegítése,
oktatás, képzés, szemléletformálás, továbbképzés szervezése,
pályázatírás és teljes körű menedzsment,
hasznos, tartalmas szabadidős és sport tevékenységek megvalósítása,
közösségfejlesztés, közösségi alapú gazdaságfejlesztés, és az állampolgárok részvételén
alapuló társadalmi szerkezet kialakítása
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-

terület- és vidékfejlesztés: városi és vidéki életmód jellegzetes arculatának megőrzése,
emberi léptékű fejlesztése,
ökoturizmus fejlesztése,
média kommunikáció,
fogyasztóvédelem,
civil szervezetek segítése
európai integráció, együttműködések szervezése - együttműködés hazai, határon túli és
nemzetközi szervezetekkel, kapcsolatok kiépítése és ápolása
kapcsolatok fenntartása hasonló céllal létrejött szervezetekkel, törekvés minél szélesebb
körű társadalmi támogatottság elérésére,
létrehoz és fenntart olyan létesítményeket, amelyek biztosítják környezeti nevelési és
fenntarthatósági programok megvalósítását, környezetbarát technikai eszközök és az
egészséges életmód bemutatását.

8. Az Egyesület által felvállalt – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 34§ -ban foglaltak szerint Alapszabályban
rögzített – a közhasznú jogálláshoz kapcsolódóan végzett közfeladatok:
8/1. A természeti erőforrások, különösen a föld, a víz és a biológiai sokféleség, a honos növény- és
állatfajok, valamint a kulturális értékek és a környezet védelme, az egészséges környezethez, valamint a
testi és lelki egészséghez fűződő jogok érvényesítése (Magyarország Alaptörvényének Alapvetés szakasz
P) cikke, Szabadság és felelősség szakasz XX. és XXI. cikke);
8/2. A környezet megóvása, károsodásának megelőzése, veszélyeztetésének megszüntetése,
helyreállítása, állapotának fokozatos javítása, a környezet állapotának felmérése, az ezzel kapcsolatos
információk beszerzése és továbbítása; környezetvédelmi nevelés, képzés, tájékoztatás, együttműködés a
környezet-védelmi feladatot ellátó hatóságokkal, önkormányzatokkal, egyesületekkel, a lakosság
rendszeres tájékoztatása a helyi környezet állapotáról (a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 38.§ b), f), g) és h) pontjai, valamint a 46.§ d) és e) pontjai);
8/3. A természet védelmével kapcsolatos felmérések és tervek elkészítése, a természet védelme érdekében
a civil szervezetekkel történő együttműködés, a természet védelmével kapcsolatos oktatási,
ismeretterjesztési tevékenység, a nyilvánosság részvételének biztosítása a természet védelme körében (a
természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 56.§ f), h), i) pontjai, valamint 65.§ (1) bekezdése);
8/4. A települések környezeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, az
ismeretterjesztő tevékenység támogatása, a helyi társadalom kapcsolat-rendszerének, közösségi életének,
érdekérvényesítésének segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, és egyéb
művelődést segítő lehetőségek biztosítása (a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76.§ (2) bekezdés b), d), e), g) és h) pontjai);
8/5. Településfejlesztés, településrendezés, települési környezet tisztaságának biztosítása, a kulturális
örökségek helyi védelme, helyi környezet- és természetvédelem, hulladékgazdálkodás (Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § /1/ bekezdés 1., 5., 7., 11. és 19.
pontjai.)
Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolása, hagyományok felelevenítésével, értékek
megőrzésével, közvetett módon e célok megvalósításának támogatásával (1991. évi XX. Törvény 121.§ a)b)
8/6. Népegészségügyi, valamint egészségmegőrzéssel, megelőzéssel, egészségfejlesztéssel, az egészséges
életmódra neveléssel összefüggő feladatok. ( Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG XX. cikk (1) bekezdés,az 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország
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helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása;
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről III. fejezet Népegészségügy 1. Cím Egészségfejlesztés; 2. Cím
Környezet- és település-egészségügy; 3. Cím Élelmezés- és táplálkozás-egészségügy; 5. Cím
Munkaegészségügy
8/7. Környezetvédelem, környezettudatosság (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG XX. cikk (2) bekezdés
– a testi és lelki egészség érdekében a környezet védelemének biztosítása XXI. cikk (1) bekezdés –az
egészséges környezethez való jog,2013 január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. helyi környezet- és természetvédelem, 19. hulladékgazdálkodás;
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Alapelvek 5. § –a természeti értékek és területek
védelmének kötelezettsége,
1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 1. § A törvény célja; 2 § törvény
hatálya; 12. §Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság;
54. - 55 § Környezeti nevelés, képzés, művelődés; 98-100 § A környezetvédelmi egyesületek jogai
2012. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról 75. § hulladékgazdálkodás tervezése, civil szervezetek
bevonása
8/8. Fogyasztóvédelem (Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25) ALAPVETÉS L) cikk M) cikk (2)
Magyarország biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Magyarország fellép az erőfölénnyel
való visszaéléssel szemben, és védi a fogyasztók jogait.
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről17. § (1) A fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás
keretében
meg kell ismertetni az igényei érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat. (2) A fogyasztóvédelmi oktatás
elsősorban állami feladat.)
8/9. Területfejlesztés, vidékfejlesztés, gazdaságfejlesztés - Települések önfenntartó képességének
erősítése, közvetlen módon, önfenntartó közösségek létrehozásában való közreműködéssel,
közösségmegtartó tevékenységekkel és közvetett módon, az önkormányzat tevékenységébe való
bekapcsolódással Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 6.§. a), b)
pontjai,
2013 január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében 13. helyi adóval,
gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
116. § (4) A gazdasági program, fejlesztési terv – a megyei területfejlesztési elképzelésekkel összhangban
– tartalmazza, különösen: az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó
fejlesztési elképzeléseket,
27. § (1) A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint
területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el, 1996. évi XXI.
törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről,
4. § A területfejlesztési és területrendezési feladatokat az állami szervek, az önkormányzatok, a természetes
személyek és szervezeteik, a gazdálkodást végző szervezetek és az érdekvédelmi szervezetek, valamint
más intézmények összehangoltan, egymással együttműködve látják el.)
8/10. Civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások (Magyarország Alaptörvénye (2011. április
25) SZABADSÁG ÉS FELELŐSSÉG VIII. cikk
(2) Mindenkinek joga van szervezeteket létrehozni, és joga van szervezetekhez csatlakozni.;
(5) Szakszervezetek és más érdek-képviseleti szervezetek az egyesülési jog alapján, szabadon alakulhatnak
és tevékenykedhetnek.
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2013. január 1-től a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § A helyi
önkormányzat feladatai ellátása során
a) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, együttműködik e közösségekkel, biztosítja a helyi
közügyekben való széles körű állampolgári részvételt;,
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról)
8/11. Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztési feladatok megvalósítása (A nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 4.§ (1) a)- u) )
Felnőttképzési tevékenység közvetlen módon oktatások szervezésével, közvetett módon a tevékenység
segítésével (A felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. Törvény 3. §. (2). a), b)
Közérdekű önkéntes tevékenység terjesztése, népszerűsítése, az önkéntességről szóló információk
biztosítása a lakosságnak és a fogadó szervezeteknek. (2005. évi LXXXVIII. tv. a Közérdekű önkéntes
tevékenységről)
8/12. Sportolási lehetőségek teremtése közvetlen módon, gyermek- és ifjúsági sporttevékenység
támogatása közvetlen módon a feltételek megteremtésével, közvetett módon a tevékenységet végző
szervek, szervezetek támogatásával (A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. §. c)- e), valamint
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. §. (1) 15., 23.§ (4). 8.),

E célokat közhasznú tevékenységként, e tevékenység kielégítését nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül
közhasznú egyesület formájában valósítja meg.
9. Az egyesület céljait és feladatait elsősorban az alábbi eszközökkel valósítja meg:
a) környezeti tanácsadás
b) céljainak megismertetésére és megvalósítására irányuló felvilágosító munka végzése,
c) vállalkozási tevékenység folytatása, melyet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez,
d) előadások, képzések, rendezvények, bemutatók szervezése,
e) ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése, kiadása,
f) érdekképviseleti feladatkörében, illetékes szervekhez történő javaslatok előterjesztése és
egyedi kérelmek támogatása,
g) minden olyan egyéb eszközzel, mely alkalmas céljai eléréséhez.
II. FEJEZET
Az egyesület szervei
1. Az egyesület testületei:
- döntéshozó szerv a közgyűlés,
- ügyvezető szerv a vezetőség
2. Az egyesület testületeire vonatkozó közös szabályok:
A közgyűlés és a vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve az
Alapszabályban rögzített, minősített többséget igénylő döntéseket. Szavazategyenlőség esetén az adott
szerv vezetőjének szavazata dönt.
3. A testületek határozatai eltérő rendelkezések hiányában az ülést követő napon lépnek hatályba.
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4. A testületek elnökei kötelesek a szervek által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni, mely
nyilvántartásból megállapítható a döntések tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és ellenzők, a
tartózkodók számaránya (ha lehetséges személye is).
5. A testületek döntései nyilvánosak, kivéve azokat a döntéseket, melyek nyilvánosságra hozatala
személyiségi jogot vagy üzleti titkot sért. A döntéseket, rendelkezéseket - amennyiben azok személyre
szólóak - írásban kell közölni az érintettekkel. Ezen értesítések másolatait meg kell őrizni. A
nyilvánosságra hozható döntéseket, valamint az egyesület beszámolóját az egyesület a honlapján köteles
megjelentetni.
6.
(1) A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést
biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(2) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha az
egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás
ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását
indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás
megadására.
7. A testületek ülései nyilvánosak, a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható.
Az egyesület elnöke bármelyik testület ülésére meghívhat vendéget, aki az ülésen tanácskozási joggal vehet
részt.
8. A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a közeli hozzátartozója
a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti
juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint az
egyesület minden tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott Alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
9.
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, addig amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
(4) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
10. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
11. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt hasonló
tisztséget.
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III. FEJEZET
A TAGSÁGI VISZONY
1.
(1) Az egyesületnek bármely cselekvőképes természetes személy és jogi személy tagja lehet, aki az
egyesület célkitűzéseit magáénak tekinti. A tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés, a rendes és pártoló
tagok felvételéről belépési kérelem alapján a Vezetőség dönt.
(2) A tagokat – a különleges jogállású tagok kivételével – egyenlő jogok illetik és egyenlő
kötelezettségek terhelik, a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
(3) A tagok, a tiszteletbeli tag kivételével kötelesek belépéskor, és azt követően évenként az
alapszabályban meghatározott határidőig vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetni. A tiszteletbeli tag
helyett a tagdíjat az egyesület egyéb bevételeiből különíti el.
(4) Az egyesület tagja – vezető tisztségviselők kivételével, a vagyoni hozzájárulásának
megfizetésén túl a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. A vezető tisztségviselők
felelősségének megállapítására jelen alapszabályban foglaltak irányadók.
2. A tagsági viszony formái:
a) rendes tag
b) különleges jogállású tag, ezen belül pártoló tag vagy tiszteletbeli tag
3. Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a Belépési nyilatkozat kitöltésével kéri
felvételét, elfogadja az egyesület Alapszabályában foglaltakat, vállalja az egyesület feladatainak
megvalósításában való aktív részvételt, a tagdíj rendszeres fizetését, és akit a szervezet két régebbi tagja
ajánl.
4. Tiszteletbeli tag lehet az a személy, aki az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében
kiemelkedő tevékenységet végez.
5. Pártoló tag lehet az, aki az egyesület alapszabályában foglaltakat elfogadja, azonban azok
megvalósításában aktívan nem kíván közreműködni, de vállalja a pártoló tagok részére megállapított
vagyoni hozzájárulás tagdíj formájában történő rendszeres fizetését.
6. Az egyesület minden tagja köteles megfizetni a közgyűlés által évente megállapított tagdíjat tárgyév
május 31-ig.
7. Az egyesület Vezetősége kérelemre részletfizetést engedélyezhet annak a tagnak, aki bizonyíthatóan
súlyos anyagi helyzetbe került.
8. Az egyesületi tagok jogai:
a) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
b) Az egyesület rendes tagjai szavazati és tanácskozási joggal, a tiszteletbeli vagy pártoló tagok
tanácskozási joggal jogosultak a közgyűlésen részt venni. A közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalhatnak, kérdéseket tehetnek fel, javaslatokat és észrevételeket fogalmazhatnak meg.
c) Az egyesület rendes tagja választhat és választható az egyesület szerveibe. A tagok szavazatai
egyenlők.
d) A tagok részt vehetnek és közreműködhetnek az egyesület minden rendezvényén.
e) Bármely tag kérdést és javaslatot intézhet az egyesület szerveihez és a vezető tisztségviselőkhöz, akik
legkésőbb a soron következő közgyűlésen szóban, kivételes esetben 30 napon belül írásban kötelesek
választ adni a tagnak.
f) Az egyesület tagja jogosult mindazokra a kedvezményekre, amelyet a közgyűlés határozata kizárólag
a tagok számára biztosít.
g) a tagok 1/3-ának támogatásával kezdeményezheti rendkívüli közgyűlés összehívását.

9.
(1) Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője kérheti a bíróságtól a tagok vagy az elnökség által
hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik.
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(2) A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól számított harminc napon belül
lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a
határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő
elteltével per nem indítható.
(3) Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve,
ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
10. A tagok kötelezettsége:
(1) Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére,
ezen belül a közgyűlés által évente megállapított tagdíj határidőig történő megfizetésére.
(2) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
(3) Az egyesület tagjai tevékenységükkel kötelesek elősegíteni, előmozdítani az egyesület
célkitűzései elérését.
(4) A egyesület tagja köteles az egyesület tagjai összetartozását erősíteni, valamint olyan
magatartást tanúsítani, amely a társadalom által mindenkor elfogadott erkölcsi, etikai viselkedési
normákhoz igazodik.
(5) A tagok tevékenységüket a jogszabályok, az egyesület Alapszabályának rendelkezései és az
egyesület szerveinek határozata megtartásával kötelesek végezni.
(6) Az egyesület minden tagja a tőle elvárható módon köteles elősegíteni az egyesület gazdaságos
működését.
(7) Az egyesület tagja köteles a rábízott egyesületi vagyonnal a jó gazda gondosságával bánni, és
annak használatáról illetve felhasználásáról az elnökségnek számot adni.
11. A tagsági viszony megszűnése
(1) A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával;
e) az egyesület megszűnésével.
(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
(3) 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 Vezetősége dönt.
12. A tag kizárása:
(1) Kizárás kezdeményezhető, ha valamelyik tag megsérti az alapszabályt, illetve tevékenysége sérti
az Egyesület vagy a tagság jogát, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az alapszabállyal
össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(2) Kizárásnak van helye továbbá, ha az egyesületi tag legalább 2 évi tagdíjjal tartozik, és tartozását
a Vezetőség által történő felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül nem rendezi, vagy az írásbeli
felszólítás kézhezvételét követő 5 napon belül nem reagál rá, illetve az írásbeli felszólítást nem veszi át.
(3) tag környezetet károsító tevékenysége, bizonyított környezetellenes magatartása, cselekedete
esetén
(4) A kizárási eljárást a vezetőség vagy bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok
tudomásszerzését követő 30 napon belül. A tag kezdeményezését a vezetőséghez nyújtja be.
(5) A kizárási eljárás során a közgyűlés jár el.
A kizárás tárgyában tartott ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható
módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban
kézhez vegye.
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(6) A kizárás tárgyában tartott közgyűlés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett
értesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki,
vagy ha írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.
(7) Az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárási eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló
határozat, amennyiben a határozattal érintett személy részére lehetőséget biztosítottak védekezésének
előterjesztésére és az enyhítő valamint mentő körülmények ismertetésére.
(8) A közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok
legalább kétharmados szavazattöbbségével dönt a kizárásról.
(9) A kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben
vagy írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni. A határozatnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
(10) A közgyűlés által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a kézbesítést követő 15 napon
belül az Egyesület székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat jogorvoslatért törvénysértés esetén.
(11) A kizárt tag tagsági viszonya a közgyűlés általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, –
illetve bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot
helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg.
IV. FEJEZET
A KÖZGYŰLÉS
1. Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összességéből álló testület.
2. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés helye alapvetően az egyesület
székhelye, de a közgyűlést máshol is meg lehet tartani.
3. Rendkívüli közgyűlést a szavazásra jogosult tagok 1/3-adának írásbeli kérelmére, valamint a vezetőség
döntése alapján - az ok és a cél, valamint a napirend megjelölésével - az elnöknek 15 napon belül kell
összehívni. Amennyiben az elnökség a rendkívüli közgyűlést a megadott határidőig nem hívja össze, úgy
azt helyette bármelyik tag megteheti.
4

(1). A vezetőség 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.
(2) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
5. A közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) elnök és a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés és az éves tagdíj összegének 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 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) amennyiben jogszabály felügyelőbizottság megválasztását írja elő, a bizottság tagjainak
megválasztása.
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j) amennyiben jogszabály könyvvizsgáló megválasztását írja elő, személyének megválasztása,
visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a végelszámoló kijelölése.
6. A közgyűlés döntéseit ülés tartásával hozza. Az ülést az elnökség meghívó küldésével hívja össze. A
meghívót elektronikus formában, a tagok által megadott email-címekre postázza, és az egyesület hivatalos
honlapján is közzéteszi, valamint email címmel nem rendelkező tagoknak levél formájában postázza. A
szabályszerű meghívás feltétele, hogy a tagok a meghívót a közgyűlés napját megelőző 3. napon legkésőbb
kézhez kapják, melyet visszaigazoló email vagy SMS küldésével ismernek el.
7. A meghívóban fel kell sorolni a közgyűlés napirendi pontjait. A napirendet a meghívóban olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák. Az éves közgyűlés kötelező napirendi pontjai a III. fejezet 5. d) és e)
pontjában foglaltak.
A meghívónak tartalmaznia kell
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét.
8.
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, 2 napon belül, legkésőbb a
közgyűlést közvetlenül megelőző napon a tagok a vezetőség a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a vezetőség, illetve amennyiben a vezetőség a közgyűlés
napjáig már nem ülésezik, az egyesület elnöke jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti
kérelemről a vezetőség vagy az elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(3) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
(4) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve,
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az
eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévő tagok számától függetlenül határozatképes. a
határozatképtelenség miatt meghiúsult közgyűlés, illetőleg az azonos napirenddel megismételt közgyűlés a
megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti közgyűlési meghívó erre a tagok figyelmét
felhívja és a megismételt közgyűlés időpontját is egyidejűleg közli, amely nyolc napnál későbbi időpontra
nem eshet, és az eredeti közgyűlés időpontjától legalább 30 perccel későbbi időpontra esik
(5) a közgyűlés határozatképes, ha azon tagjaiból legalább 50 % + 1 fő jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(6) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
9. A tagok a közgyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat.
(1) 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.
(2) A közgyűlés tagjai a határozatokat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg az alábbi kivételekkel:
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a) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő, szavazásra jogosult tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
b) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
c) A közgyűlés a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább kétharmados
szavazattöbbségével dönt a tag kizárásáról.
(3) A Közgyűlés titkos szavazással dönt az alábbi esetekben:
a) tisztségviselők (elnök és vezetőség, felügyelő bizottság) megválasztása,
b) amennyiben a titkos szavazást a Közgyűlésen szavazati joggal jelenlévő tagok legalább 20%-a kéri.

10. A közgyűlés levezető elnöke az egyesület mindenkori elnöke, kivéve az új vezetőségválasztás
napirendet. A vezetőség tagjainak választása napirendi pont tárgyalását, ezen belül a szavazás
lebonyolítását végző levezető elnök az egyesület szavazati joggal rendelkező, a választáson jelöltként nem
induló tagja, akit a közgyűlés választ.
11.
(1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek vezetéséért a levezető elnök felelős. A
jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a jelenlevőket, továbbá a közgyűlésen lezajlott
fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok
számát illetve a szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az elnök és
két - a közgyűlésen jelenlevő hitelesítőnek megválasztott tag írja alá.
(2) A jegyzőkönyvekbe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról - térítés ellenében
(fénymásolási díj) - az elnök által hitelesített másolatot kérhet. Az iratbetekintést az elnök a jogosult által
tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(3) Az elnök megtagadhatja az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené,
ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó
bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
(4) A közgyűlés határozatainak végrehajtásáért a vezetőség a felelős. A végrehajtás érdekében az
elnökség a tisztségviselők és a tagok részére feladatokat határozhat meg. A közgyűlés csak saját tagjaira
nézve állapíthat meg kötelezettségeket.
V. fejezet
A VEZETŐSÉG
1.
(1) Az egyesület ügyvezető testülete az egyesület tagjai sorából 2 évre választott 5 tagú vezetőség,
tagjai az elnök és négy vezető tisztségviselő, melyeket a Közgyűlés választ. A tisztségviselők
újraválaszthatók.
(2) Az egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el. A
tevékenységük során felmerülő költségeket az egyesület megtéríti.
2. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségre megválasztott személy által történő elfogadással jön létre.
A IV. fejezet 9. (3) bekezdése alapján megválasztott négy vezetőségi tag közül első ülésén egyszerű
szavazással titkárt és elnökhelyettest választ.
3. A vezetőség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
Pályázatokat készít és ad be az Egyesület tevékenysége érdekében.
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 értesítése;
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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 a törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) új tag felvételéről való döntés
n) ápolja és fejleszti az egyesület kapcsolatait, irányítja és szervezi az Egyesület programjait
o) felügyeli az egyesület létesítményeinek működését.
p) Az Egyesület munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat elsősorban az elnök látja el, akadályoztatása
vagy érintettsége esetén a Vezetőség valamely másik tagja veszi át a munkáltatói jogokat.

5. A vezetőség az ügyek meghatározott csoportjára nézve az egyesület munkavállalóit írásbeli
nyilatkozattal az egyesület képviseletének jogával ruházhatja fel; a képviseleti jogot a munkavállaló a
vezetőség írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen
gyakorolhatja.
6.
Vezetőségi ülések: (1) A vezetőség szükség szerint, de legalább évi 3 alkalommal tart ülést, melyet
az elnök hív össze. A vezetőség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a
meghívókat az érintettek az ülést megelőzően legalább 3 nappal kézhez kapják. Sürgős esetben telefonon,
vagy más egyszerű módon történő összehívás is megengedett, az ügy fontosságára tekintettel.
A vezetőség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 3 tagja jelen van. Ezek közül az egyik legalább az
elnök, vagy a titkár. Az ülést az elnök, távollétében a titkár vezeti.
A vezetőségi ülés napirendközlési módja: az egyesület székhelyén hirdetőtáblán kifüggesztésre kerül, vagy
az egyesület honlapján kerül elhelyezésre.
(2) A vezetőségi ülés helye alapvetően az egyesület székhelye, de a vezetőségi ülést máshol is
meg lehet tartani.
(3) A vezetőség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(4) A vezetőségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek vezetéséért az elnök felelős. A
jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlevőket, továbbá az ülés fontosabb eseményeit,
nyilatkozatokat és határozatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát illetve a
szavazástól tartózkodókat, vagy az abban részt nem vevőket. A jegyzőkönyvet az elnök és a vezetőségi
tagok írják alá.
(5) A jegyzőkönyvekbe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról - térítés ellenében
(fénymásolási díj) - az elnök által hitelesített másolatot kérhet. Az iratbetekintést az elnök a jogosult
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(6) Az elnök megtagadhatja az iratokba való betekintést, ha ez a jogi személy üzleti titkát sértené,
ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz
titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja,
a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.
7.
(1) A vezetőség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
(2) A vezetőség tagjai kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeiknek,
tevékenységükkel nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását.
8.

(1) Megszűnik a vezetőségi tagsági megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
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b) visszahívással, melyet a Közgyűlés indokol;
c) lemondással;
d) a vezetőségi elnökségi tag halálával;
f) a vezetőségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
g) a vezetőségi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
(2) A vezetőségi tag megbízatásáról az egyesületnek címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(3) Ha az egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
9. A vezetőségi tagok kártérítési felelőssége:
(1) Ha az egyesület vezető tisztségviselője az egyesületnek okoz kárt, ezekért a károkért a
szerződésszegésért való felelősség szabályai szerint felel. A károkozó csak akkor mentesül, ha bizonyítja,
hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső körülmény okozta, amely a szerződéskötés
időpontjában nem volt előrelátható, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje.
(2) Ha az egyesület vezető tisztségviselője e jogviszonyával összefüggésben harmadik személynek
okoz kárt, akkor az egyesülettel együtt egyetemlegesen felel.
(3) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek a társaság 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 nem
alkalmazható, ha az egyesület végelszámolással szűnik meg.
10. Kártérítési igény érvényesítése:
(1) 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).
(2) Akik az egyesület megszűnését megelőző két évben vezető tisztségviselők voltak, az egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az egyesület hitelezőivel szemben
mindazon tartozásokért, amelyeket az egyesület vagyona vagy a vagyoni hozzájárulást nem szolgáltató
egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.

VI. FEJEZET
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.
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VII. FEJEZET
TANÁCSADÓ TESTÜLET
A Közgyűlés előzetes felkérés alapján az egyesület rendes vagy pártoló tagjaiból, egyéb külsős szakemberekből
legalább 3 fős Tanácsadó Testületet javasolhat, mely személyeket az elnök kéri fel. A Tanácsadó Testület meghívást
kap a vezetőség üléseire, azon tanácskozási joggal részt vehet, valamint az éves rendes közgyűlés előtt legalább egy
hónappal tájékoztatást kap valamennyi egyesületi folyamatról, megismeri az éves és a közhasznúsági melléklet
tervezetét. A Tanácsadó Testület legalább két héttel a közgyűlés előtt ülésezik és stratégiai, szakmai javaslatokat
fogalmaz meg a közgyűlés számára, melyeket a közgyűlés elé kell terjeszteni.

VIII. FEJEZET
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
1.
(1) Az egyesület törvényes képviseletét az egyesület elnöke látja el. Az elnök képviseleti jogát
önállóan gyakorolja. Az egyesület elnöke képviseli az egyesületet minden hivatalos és társadalmi fórum
előtt, szervezi az egyesületi és elnökségi munkát. Meghatalmazás, delegálás útján képviselheti a
szervezetet egyesületi tag is.
Az elnöknek a titkárral együtt utalványozási joga van.
(2) Az elnök köteles a jogi személy jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak
bejelenteni.
2.

(1) Az elnökhelyettes az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel helyettesíti az elnököt, az
elnök 3 hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a
közgyűlés hozzájárulása is szükséges,
(2) a titkárral együtt utalványozási joga van.

3. A titkárnak az elnökkel vagy az elnökhelyettessel együtt utalványozási joga van.
4. Az egyesületnek a jogi személyek nyilvántartásába bejegyzett képviselője képviseleti jogának
korlátozása és nyilatkozatának feltételhez vagy jóváhagyáshoz kötése harmadik személyekkel szemben
nem hatályos, kivéve, ha a harmadik személy a korlátozásról vagy a feltétel bekövetkeztének vagy a
jóváhagyásnak a szükségességéről és annak hiányáról tudott vagy tudnia kellett volna.

IX. FEJEZET
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. Az egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a hatályos jogszabályok, valamint jelen
alapszabály alapján, a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint, az alapszabályban meghatározott
cél megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik.
2. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt jelen Alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységeire kell fordítania.
3. Az egyesület vagyonát kizárólag céljának megfelelően használhatja, azt nem oszthatja fel tagjai között,
és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
4. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célokat nem veszélyeztetve végez.
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5. Az egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az egyesület által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő juttatások kivételével - cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
6. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki.
7. Az egyesület bevételei:
a) tagdíj,
b) tagoktól, ill. más szervezetektől, magánszemélyektől kapott adomány, támogatás
c) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
d) a költségvetési támogatás:
- a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
- az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
- az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás;
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege;

e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel;
f) egyesület által létrehozott vállalkozások bevételei
g) befektetési tevékenységből származó bevétel;
h) az a)-g) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.
8. Az egyesület kiadásai:
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a többi tevékenységhez használt
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
9. Az egyesület pénzeszközeit pénztárban, valamint hivatalos bankszámlán tartja a Pénzkezelési
szabályzatban foglaltak szerint. A bankszámlával kapcsolatos utalványozásra az egyesület elnöke,
akadályoztatása esetén az elnökhelyettes, ellenjegyzésre a titkár jogosult. Ennek értelmében a bankszámlán
lévő pénzösszegről történő rendelkezéskor a bizonylaton legalább két aláírásnak kell szerepelnie, mely
aláírások közül az egyiknek mindig a titkár aláírásának kell lennie.
10. Az egyesület közhasznúsági jelentésébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról - térítés
ellenében (fénymásolási díj) - az elnök által hitelesített másolatot kérhet. A egyesület székhelyén
biztosítani kell az éves közhasznúsági jelentések/éves beszámolók hozzáférhetőségét. A legutóbbi éves
jelentést az egyesület honlapján történő megjelentetéssel kell nyilvánosságra hozni.
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X. FEJEZET
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Jogutódlással történő megszűnés:
(1) Az egyesület megszűnik, ha más egyesülettel egyesül.
(2) Az egyesület megszűnik, ha több egyesületre válik szét.
2. Jogutód nélküli megszűnés:
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését;vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti.
(2) 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
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) A megszűnés további feltétele mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból
törli.
(4) Jogutód nélküli megszűnés esetén a fennmaradó vagyon sorsa: Az Egyesület jogutód nélküli
megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A vagyon
felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlés a vagyont csak is környezetvédelmi célra, illetőleg ezen Alapszabályban megjelölt célra és
tevékenységre jelölhet ki ilyen feladatokat végző szerv vagy szervezet javára.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont ha az
alapszabályban megjelölt szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.
(5) 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.
XI. fejezet
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 2011. évi CLXXV. törvény, a Ptk. megfelelő
rendelkezései, továbbá a civil szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabályok rendelkezései irányadók.
3. Jelen alapszabályt az egyesület 2014. május 29-én összehívott közgyűlésén fogadta el, hatálybalépésével
egyidejűleg az egyesület többször módosított, 1998. február 18-án tartott ülésén elfogadott alapszabálya
hatályát veszti.
Esztergom, 2014. május 29.
Egyesület elnöke:
……………………………………….
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