
 Ez az Alapszabály a Békés Megyei Bíróság Pk. 60.108/1989/2. sorszámú 
végzésével 143 tételszám alatt nyilvántartásba vett Meteor Természetjáró Egyesület 
Alapszabályának a 2014. szeptember 22-i Közgyűlés által elfogadott alapszabály 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

  Elfogadta a Közgyűlés 2014. szeptember 22. napján.

  ALAPSZABÁLY  

 Az alapítók, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben biztosított jogaik 
alapján, az 1986. május 16. napján tartott alakuló közgyűlésen létrehozták a Meteor 
Természetjáró Egyesület jogelődjét (a továbbiakban: Egyesület). A tagok az alábbiak 
szerint állapították meg a Meteor Természetjáró Egyesület Alapszabályának a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét a 2014. szeptember 22-i 
Közgyűlésen.

  I. NÉVHASZNÁLAT  

  A szervezet neve: Meteor Természetjáró Közhasznú Egyesület.
   

  II. SZÉKHELY  

  Az Egyesület székhelye: 5600 Békéscsaba Andrássy  u. 3-5.

  III. CÉLOK, TEVÉKENYSÉG  

3.1. Az Egyesület célja, feladata és tevékenysége:

3.1.1. A természetes személyek, civil szervezetek, a gazdasági élet szereplőinek 
összefogásával elérni a természeti környezet megóvását, javítását annak érdekében, 
hogy Földünk és annak minden élőlénye háborítatlanul, optimális életkörülmények 
között hosszú időn keresztül fennmaradhasson. Elérni, hogy az ember tudatosan 
figyeljen oda környezetére, más élőlényekre, döntései meghozatalakor vegye 
figyelembe a Föld és valamennyi élőlénye számára szükséges és kívánatos 
életfeltételek fenntartásának követelményét.
  Az Egyesület tagjai hatókörükön belül, a mindennapi kapcsolataikat és 
tapasztalataikat felhasználva, a fő cél érdekében, az alább felsorolt további célokban 
meghatározott módon kívánnak a fő cél elérése érdekében tevékenykedni.

3.1.2. Az Egyesület a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvénnyel (a 
továbbiakban: ECTV) összhangban, közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolt 
területeken azzal, hogy ezekkel olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy törvény 



felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami szervnek vagy 
helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia az egyes tevékenységeknél megjelölt jogszabályok 
rendelkezései alapján. A 11/2012.(II.29.) KIM rendelet szerinti célok, ezekhez rendelt 
közfeladatok és törvényhelyek:

KÓD HELY CÉL MEGNEVEZÉSE KÖZFELADAT TÖRVÉNYHELY
1 2.1 Kulturális örökség megőrzése, 

hagyományőrzés
Kulturális örökség védelme 2001.évi LXIV. Tv. a kulturális

örökség védelméről 5.§ (1)
2 2.2 Sporttevékenység/ túrázás, 

természetjárás
Az egészséges életmód és a 
szabadidősport gyakorlása

2004. évi I. Tv. a sportról
49.§ c)- e)

3 2.3 Szabadidős tevékenység Önszerveződő közösségek 
támogatása

2011.évi CLXXXIX. Tv. Magyar-
Ország helyi önkormányzatairól 
 6.§ a)- b)

4 2.4 Oktatás (pl. ismeretterjesztés) Környezet veszélyeztetése, 
károsítása megelőzése

2011. évi CXXVIII. Tv. a
katasztrófavédelemről 2.§ (1)

6 2.6 Egészségügyi tevékenység Egészséges életmód segítése 2011.évi CLXXXIX. Tv. Magyar-
Ország helyi önkormányzatairól
13.§ (1) 4.5.

9 2.9 Környezetvédelmi tevékenység A közterület tisztántartásával 
kapcsolatos feladatok. A 
természetvédelmi kultúra 
fejlesztése.

1991. évi XX. Tv. 21.§.

1996. évi LIII. Tv. a természet
védelméről 64.§.(1) 

11 2.11 Jogvédő tevékenység Jövő nemzedékek érdekei

Fogyasztóvédelem 

2011.évi CXI. Tv. az alapvető jogok
biztosításáról 1.§.(2) a), b), c), d)
1997. évi CLV. Tv . 

12 2.12 Nemzetközi tevékenység Hagyományápolás 2011.évi CLXXIX. Tv a
nemzetiségek jogairól ,20.§, 43.§.,
48.§.(1).C.

15 2.15 Egyéb tevékenység Közösségi kulturális értékek 
és célok támogatása

1991. évi XX. Tv. 121.§. a)- b)



3.1.3. Az Egyesület fenti közhasznú tevékenységeit az Alapszabályban 
meghatározott céljának megfelelően, cél szerinti tevékenységként folytatja.

3.1.4. Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet.

3.1.5. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet nem végez.
  Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azokat 
kizárólag az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.

3.1.6. Az Egyesület helyi szervezet, de tevékenységét Magyarország teljes területén, 
esetenként határain túl is kifejti.

3.1.7. Az Egyesület közhasznú célja keretei között és azok megvalósítása érdekében 
az alábbi célok és konkrét tevékenységek megvalósításában vállal szerepet, az 
igények, a lehetőségek, és az Egyesület rendelkezésére álló erőforrásokhoz mérten. 
Például előadások, tréningek szervezése. Interneten történő ismeretterjesztés, 
kiadványok terjesztése. A célokhoz kapcsolódó programok szervezése:

1. az élet és az élőlények megóvása,
 2. ismeretterjesztés a természet- és környezetvédelem területén,
 3. egészséges életmódra, sportos életvitelre való nevelés,
 4. a környezetbarát megoldások széles körben történő elterjedésének elősegítése,
 5. az ifjúság nevelésének közösségi fejlesztése, drog prevenció
 6. a szelektív hulladékgyűjtés, az újrahasznosítás támogatása,
 7. a faültetési programok, az erdősítés támogatása,
 8. a fenntartható mezőgazdaság és az újfajta, nem környezetszennyező    
energiaforrások használatának támogatása.

3.1.8. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében – az elnökség döntése 
szerint – együttműködik minden állami, civil és gazdálkodó szervezettel, más 
egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését 
és céljainak megvalósítását.
  Az Egyesület feladata, hogy folyamatosan felmérje, és megismerje azokat a 
problémás területeket, amelyeken az Egyesület tagságának mozgósításával a 
leghatékonyabban tudja a fő célja megvalósítását elérni.
  Az Egyesület részt vállal a céljaival megegyező nemzetközi célkitűzések 
megvalósításában, ennek érdekében célul tűzi ki, hogy tagjává váljon hasonló 
célokkal rendelkező nemzetközi szervezeteknek.

3.2. Politikával való kapcsolat

  Az Egyesület tartózkodik minden párttól és azok politikai tevékenységétől. Az 
Egyesület szervezete pártoktól független. (CVTV. 34. § (1) bek. d.) pont).
  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártot és 
politikai tömegmozgalmat nem támogat, pártoktól független, azoknak anyagi 
támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el, országgyűlési 
képviselői, helyi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.



  IV. TAGSÁG  

4.1. Rendes tagság

4.1.1. Az Egyesület rendes tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
• akinek felvételét az Egyesület valamely rendes tagja javasolja (ajánlás), és aki
• elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival,
• elfogadja és egyetért az Egyesület szervezeti felépítésével, és hajlandó annak 
megfelelően működni,
• hajlandó személyes közreműködésével elősegíteni az Egyesület céljainak 
megvalósulását,
• megfizeti az esedékes tagsági díjat.

4.1.2. A rendes tag felvételéről – kérelme alapján – az Egyesület vezetősége dönt.

4.1.3.  Az Egyesület rendes tagjának jogai:

• részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés 
határozatainak meghozatala során szavazhat, észrevételeket, javaslatokat tehet, 
véleményt nyilváníthat az Egyesület működésével kapcsolatban,
• a tag ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalására,
• felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 
napon belül köteles választ adni,
• választhat, illetve választható az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe, 
illetve tisztségeire (az egyesület kiskorú tagja életkori sajátosságainak megfelelő, 
teljes cselekvőképességet nem igénylő tisztségekre választható),
• kezdeményezheti az Egyesület céljait és működését érintő kérdéseknek a 
Vezetőség, illetőleg szükség esetén a Közgyűlés által történő megvitatását,
• betekinthet az Egyesület nyilvántartásába,
• a tagok egyharmada írásban az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés 
összehívását kezdeményezheti,
• újabb jelöltet ajánlhat az Egyesület tagjai közé felvételre.

4.1.4. Az Egyesület rendes tagjának kötelességei:

• tevékenyen közreműködni az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, a 
közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában, elősegíteni a 
kitűzött célok megvalósítását,
• a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
• a mindennapi kapcsolataikat felhasználva az Egyesület jó hírnevét építeni és 
megőrizni,
• az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani.

4.2. Pártoló tagság



4.2.1. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden természetes és jogi személy, valamint 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet:
• aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és egyetért az Egyesület céljaival,
• személyes közreműködéssel, illetve anyagi hozzájárulással támogatja az Egyesület 
munkáját és céljainak megvalósulását.

4.2.2. A pártoló tag felvételéről – kérelme alapján – az Egyesület Vezetősége dönt.
  A pártoló tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem 
választható, szavazati joga nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei 
megegyeznek a rendes tagokéval.

4.2.3. Az Egyesület pártoló tagjának kötelezettségei:
• tevékenyen közreműködni az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében, a 
közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtásában, elősegíteni a 
kitűzött célok megvalósítását,
• a közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni,
• a mindennapi kapcsolataikat felhasználva az Egyesület jó hírnevét építeni és 
megőrizni,
• az Egyesület Alapszabályát, határozatait betartani.

4.3. A tagsági jogok gyakorlásának, kötelességek teljesítésének módja

  Az Egyesület természetes személy tagja személyesen, a jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet tagja képviselője útján vesz részt az 
Egyesület munkájában, ugyanígy gyakorolja jogait, teljesíti kötelességeit. Választott 
tisztséget csak természetes személy tölthet be, azonban jogi személy vagy jogi 
személyiséggel nem rendelkező tag természetes személy képviselője is választható. 
Jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező tag természetes személy 
képviselője útján választhat.

4.4. A tagsági viszony megszűnése

A tagsági viszony megszűnik:
• a tag halálával, 
• az Egyesület megszűnésével,
• a tag kizárásával,
• a tag kilépésével.
A jogviszony egyesület általi felmondásával.
  A tagot a tagsági viszonya bármilyen formában történő megszűnése esetén az 
Elnökség törli a tagnyilvántartásból.
  A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett 
és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.

4.5. Kizárás

4.5.1. A Vezetőség kizárhatja azt a tagot, aki
• az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi,
• az Egyesület rossz hírét kelti,
• az Alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget,
• az Egyesület nevével visszaél



• előzetes figyelmeztetés után 30 napon túl elmaradt a tagdíj megfizetésével,
• akinek a tagsága feltételei közül bármelyik hiányzik, vagy megszűnik,
• akit a bíróság jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a 
közügyektől eltiltott.

4.5.2. A kizárt tag a Vezetőség kizárással kapcsolatos írásbeli határozata ellen, 
jogorvoslatként tizenöt napon belül írásban az Egyesület Közgyűléséhez panasszal 
élhet, amely a következő ülésén a kérdésben végérvényesen dönt. Az Egyesület 
Közgyűlésének e tárgyban hozott döntése ellen további jogorvoslatnak bírósági úton 
van helye.

4.6. Kilépés

  Bármely tag megszüntetheti tagságát saját döntése alapján is. A kilépő tag a 
korábbi befizetéseiből visszatérítésre nem tarthat igényt. A kilépési nyilatkozatot a 
Vezetőség részére kell írásban eljuttatni. A tagsági viszony az írásbeli értesítés 
kézhezvételének napjával szűnik meg.

4.7. Tagdíj

  A tagdíjat évenként előre, minden év január hó 31-ig kell megfizetni, mely a tagdíj 
Egyesülethez való beérkezésének napjától számított 1 éves időtartamra vonatkozik. 
Belépő tag esetén a tagdíj befizetési kötelezettségnek a tagsági jelentkezéssel 
egyidejűleg kell eleget tenni. A tagdíj mértéke 500 Ft/év.

4.8. Tagdíjfizetési kötelezettség 30 napon túli késedelme

  Amennyiben valamely tag a jelen Alapszabály értelmében meghatározott 
tagdíjfizetési kötelezettségének 30 napon belül nem tesz eleget, a Vezetőség a tagot 
az elmaradt tagdíj megfizetésére 30 napos határidővel felszólítja.
  Amennyiben a tag az újabb határidő alatt sem teljesíti tagdíjfizetési kötelezettségét, 
a Vezetőség dönthet a tag kizárásáról.

  V. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE  

  Az Egyesület szervei a Közgyűlés, a Vezetőség és az Ellenőrző Bizottság.

  VI. KÖZGYŰLÉS  

  A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot.

6.1. A Közgyűlés összehívása és határozatképessége

6.1.1. Az éves rendes Közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni a hely, az 
időpont és a napirendi pontok közlésével. A Közgyűlés összehívása az Elnök 
feladata.
  Az éves rendes Közgyűlésre a tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót 
kell küldeni legalább tíz nappal a Közgyűlés időpontja előtt.



6.1.2. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező 
(rendes) tagok 50%-a + 1 tag jelen van.

6.1.3. A közgyűlési meghívóban közölni kell azt az időpontot is, amelyen az ismételt 
Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem 
határozatképes. A megismételt Közgyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok 
körében a jelenlevők számára tekintet nélkül határozatképes. A meghívónak 
tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a határozatképtelenség miatt 
összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számától függetlenül 
határozatképes.

6.1.4. A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egyharmada a cél és az ok 
megjelölésével, ebben az esetben az Elnök harminc napon belül köteles összehívni 
a Közgyűlést.

6.1.5. A határozatokat írásban, a határozatok könyvében rögzíteni kell.

6.1.6. A Közgyűlést össze kell hívni:
• ha a tagok egyharmada cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
• ha az Ellenőrző Bizottság a cél és az ok megjelölésével írásban kéri ezt,
• ha a Vezetőség Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek,
• ha Bíróság a Közgyűlés összehívását elrendeli.

6.1.6.1 Kötelező továbbá Közgyűlést összehívni a szükséges intézkedés 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.

6.1.7. A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást 
is megbízhat.

6.1.8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a Közgyűlés 
időpontját, napirendjét, a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, továbbá a 
határozatot támogatók, ellenzők és tartózkodók számát (és ha lehetséges 
személyét). A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és az elnök írja alá és két, a 
Közgyűlés által megválasztott tag hitelesíti.

6.2 Kizárólagos hatáskörök

  A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő 
egyesülésének a kimondása;
 Az  Egyesület szétválásának elhatározása
• az Alapszabály elfogadása és módosítása;
• a Vezetőség (Elnök és tagok) és az Ellenőrző Bizottság tagjainak 
megválasztása és visszahívása és díjazásának megállapítása
• tagdíj mértékének megállapítása;
• az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának – ezen belül az 



ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről  szóló jelentésének -
elfogadása;
• az Egyesület éves költségvetésének és az éves közhasznúsági mellékletének 
elfogadása;
• döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe 
utal.
 A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt;
  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés;
 a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása;
  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; és
  a végelszámoló kijelölése.

6.3. Szavazás

6.3.1. A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Minden tagnak egy szavazata van. Az éves beszámoló elfogadásának módja 
egyszerű többség. Kivételek:
6.3.1.1. (1) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló 
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

6.3.2. A Közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással választja meg. 
Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok több mint 
felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül valaki nem kapja meg az érvényes 
szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb 
szavazatot szerzett személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt 
szavazás győztese a legtöbb szavazatot kapott személy lesz.

6.3.3. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

6.3.4. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek új Ptk.8:1.§(1).1. pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a 
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesül, illetve aki a 
döntésben egyébként személyesen érdekelt.
  Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.



 A határozat meghozatalakor nem szavazhat továbbá az,
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; 

6.3.5. Az Elnök a Közgyűlésre tanácskozási joggal meghívhatja állami, civil, 
gazdasági szervezetek és magánszemélyek képviselőit.

  VII. VEZETŐSÉG  

7.1. Az Egyesület ügyintéző szerve a Vezetőség: az Elnökből, és 4 tagból áll.

7.2. A Vezetőség két Közgyűlés közötti időszakban irányítja az Egyesület 
működését. A Vezetőség évente legalább kétszer ülésezik, de szükség szerint tart 
többször is üléseket. A Vezetőség ülései nyilvánosak.

7.3. A Vezetőségi ülés összehívásának módja: a Vezetőség tagjai részére meghívót 
kell küldeni írásban legalább tíz nappal a Vezetőségi ülés előtt. A meghívónak 
tartalmaznia kell az ülés helyét, idejét és napirendjét.

7.4. A Vezetőség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Minden vezetőségi tagnak egy szavazata van. A Vezetőség határozatképes, ha 
ülésein legalább 3 vezetőségi tag jelen van. A Vezetőség üléseire – annak 
tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.

7.5. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés 
időpontját, helyét, a napirendet, a határozatok tartalmát, időpontját és hatályát, 
továbbá a döntést támogatók, ellenzők és a tartózkodók számát és személyét. A 
jegyzőkönyv vezetéséről az Elnök gondoskodik, és azt a jegyzőkönyv-vezető, az 
Elnök és egy hitelesítő vezetőségi tag írja alá.

7.6. A Vezetőséget a Közgyűlés választja meg az Egyesület tagjai sorából, 
határozatlan időtartamra.

7.7. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két 
évben legalább egy évig-,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,



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

 A Vezetőség tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

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

7.9. A Vezetőség  feladatai:
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.

7.10. (1) A  döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában 
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek az új Ptk.8:1.§.(1) 1. pontja szerinti 
közeli hozzátartozója ( a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a 
mostoha és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő) a 
határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás.

  VIII. AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG  

8.1. Az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzését elkülönült 
felügyelő szerv, az Ellenőrző Bizottság végzi. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 
3 (három) fő. Az Ellenőrző Bizottság tagjai maguk közül választják az Ellenőrző 



Bizottság elnökét. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak megbízatása határozatlan időre 
szól.

8.2. Az Ellenőrző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja. Az Ellenőrző Bizottság 
tagjai más választott egyesületi tisztséget nem tölthetnek be. Nem lehet az Ellenőrző 
Bizottság elnöke vagy tagja, továbbá az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki
• a vezetőség Elnöke vagy tagja,
• az Egyesülettel más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem 
rendelkezik,
• az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a tagnak a tagsági jogviszony 
alapján nyújtott, az Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve
• az előbbi alpontokban említett személyek közeli hozzátartozója.

8.3. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, továbbá az Egyesület 
könyvvizsgálója, az a személy sem, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – tisztséget, amely az 
adózás rendjétől szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, ezen 
közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.
  Az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói.

8.4. Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. 
ennek során a Vezetőség tagjaitól jelentést, tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 
továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
  Az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja a Közgyűlésen és a Vezetőség ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet. Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre 
jogosultat tájékoztatni, illetve a Közgyűlés vagy a Vezetőség összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy:
• az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás, stb.) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 
intézkedésre jogosult személy vagy szerv döntését teszi szükségessé, vagy
• a Vezetőség tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.

8.5. Az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy Vezetőséget az Ellenőrző Bizottság 
indítványára – az indítvány megtételétől számított – 30 napon belül össze kell hívni, 
mely határidő eredménytelen eltelte esetén az összehívásra az Ellenőrző Bizottság is 
jogosult.
  Ha az arra jogosult szerv a szükséges intézkedéséket nem teszi meg, az Ellenőrző 
Bizottság haladéktalanul köteles értesíteni a Vezetőséget, a Vezetőség nem kielégítő 
intézkedése esetén pedig az Egyesület törvényességi felügyeletét ellátó szervet.

8.6. Az Ellenőrző Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az Ellenőrző Bizottság 
üléseit az Ellenőrző Bizottság elnöke hívja össze írásban, az időpont, a helyszín és a 
napirend megjelölésével. Az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha azon legalább 
két tag jelen van. Az Ellenőrző Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Vizsgálati ügyrendjét az Ellenőrző Bizottság maga határozza meg.



8.7. Az ellenőrzés tapasztalatairól az Ellenőrző Bizottság évente beszámol a 
Közgyűlésnek. Az Egyesület éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet az 
Ellenőrző Bizottság köteles előzetesen megvizsgálni és ennek eredményéről a 
Közgyűlésnek beszámolni.

8.8. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. A felügyelőbizottsági 
tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

  IX. TISZTSÉGVISELŐK  

9.1. Az Egyesület Elnöke

9.1.1. Az Egyesület Elnökét határozatlan időtartamra a Közgyűlés választja, aki 
tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.

9.1.2.   Az Elnök kötelezettségei:
• Felelős a szervezet irányításáért és felügyeletéért.
• Összehívja és vezeti a Közgyűlést, valamint a Vezetőségi ülést.
• Ellátja a szervezet képviseletét.
• Irányítja a következő évi akcióterv kidolgozását.
• Figyelemmel kíséri és koordinálja a Vezetőség tevékenységét.
• Felelős a szervezet működésének jogszerűségéért, továbbá az éves költségvetés betartásáért.

9.1.3. Az Egyesület képviselete: Az Egyesületet az Elnök önállóan jogosult 
képviselni.

9.1.4. Az Egyesület jegyzésének módja: Az Egyesület Elnöke az Egyesületet akként 
jegyzi, hogy az Egyesület előnyomott, nyomtatott vagy bélyegzett neve fölé a nevét 
önállóan írja.

9.1.5. Az Egyesület bankszámlája felett az elnökség tagjai jogosultak rendelkezni, 
oly módon, hogy a rendelkezést az Elnök írja alá.

9.2. A Vezetőség

9.2.1. Az Egyesület Vezetőségét határozatlan időtartamra a Közgyűlés választja.

9.2.1.1. a vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:



(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 
lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A vezető tisztségviselő az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel 
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben.

9.2.2.   A vezetőségi tagok feladatai a következők:
• Figyelemmel kísérik és koordinálják az Egyesület programjait és tevékenységét.
• Biztosítják az egész éves stratégia megvalósulását.
• Az Elnök irányításával elkészítik az akciótervet, részt vesznek a program tervek 
elkészítésében.

9.2.3 (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével.

9.3. A vezetőségi tag visszahívható ha:

A tagság akkor jogosult az vezetőségi tag visszahívására, ha tag
 •  kötelezettségeit súlyosan megszegi,
• az Egyesület Alapszabályát súlyosan megszegi,
• az Egyesület rossz hírét kelti,
• az Alapszabályban foglalt kötelezettségének nem tesz határidőben eleget,
• az Egyesület nevével visszaél.

 A visszahívást az egyesületi tagok egyharmada kezdeményezheti az ok 
megjelölésével a Vezetőségnél. 



A Vezetőség ilyen kezdeményezés esetén köteles 30 napon belül közgyűlést 
összehívni. A visszahívásról való döntés titkos szavazással történik. Visszahívottnak 
kell az elnökségi tagot tekinteni, akinek a visszahívásával az érvényes szavazatok 
több mint a fele egyetért. 

A visszahívást kimondó közgyűlési határozatnak tartalmaznia kell a visszahívás okát 
is. Érvényes visszahívási döntés esetén, ugyanezen a közgyűlésen gondoskodni kell 
másik vezetőségi tag megválasztásáról a választásra vonatkozó szabályok szerint. 
Amennyiben a visszahívást az érvényes szavazatok több mint a fele nem támogatja, 
abban az esetben a visszahívási kezdeményezéssel érintett elnökségi tag tisztségét 
továbbra is ellátja a megválasztásra vonatkozó eredeti közgyűlési határozat szerint, 
és a visszahívási javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

A tisztségviselők visszahívására vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni 
kell az Ellenőrző Bizottság tagjaira is.

  X. AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA  

10.1. A szervezet elsődleges bevétele a tagdíj, pénzügyi éve január 1-től december 
31-ig tart.
  Emellett bevétele a jogi és természetes személyek felajánlásai, hozzájárulásai és 
egyéb, a cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül 
kapcsolódó bevételek.

10.2. Az Egyesület vállalkozói tevékenységet nem folytat.

10.3. Az Egyesület a bevételeit az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében 
használja fel.

10.4. Az Egyesület kiadásai a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült költségek 
és ráfordítások.

10.5. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés 
fogad el. Az Egyesület gazdálkodásáról a Vezetőség egy beszámolót készít, amelyet 
elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt legkésőbb március 1-ig, amelyet a 
Közgyűlés hagy jóvá.

10.6. Az Egyesület az éves beszámoló közzétételével egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készít-. A közhasznúsági melléklet jóváhagyása a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe tartozik.

10.7. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 
felel. Az Egyesület tagjai az Egyesület tartozásaiért – a befizetett tagdíjakon 
túlmenően – nem felelnek.

10.8. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.



  XI. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE  
11.1. Az Egyesület határozatlan időtartamra alakult.

11.2. Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése:
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli.

(2) A jogutód nélkül megszűnt jogi személynek a hitelezők kielégítése után 
fennmaradt vagyona a jogi személy tagjait, tagság nélküli jogi személy esetén az 
alapítói jogok gyakorlóit illeti meg olyan arányban, amilyen arányban ők vagy 
jogelődjük a jogi személy javára vagyoni hozzájárulást teljesítettek.

(3) A jogutód nélkül megszűnt jogi személy tagjai és alapítója a felosztott 
vagyonból való részesedésük mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt jogi 
személy ki nem elégített tartozásaiért.
Jogutód nélkül szűnik meg az egyesület továbbá, ha

a) Az egyesület megvalósította a 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 10 főt.

11.3 Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet 
és csak egyesületekre válhat szét.

         XII. NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE,        

 A HATÁROZATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA 

12.1. A Közgyűlés és a Vezetőség határozatait tartalmazó jegyzőkönyveket a 
Vezetőség tartja nyilván. A Közgyűlés és a Vezetőség üléseiről a jegyzőkönyveket le 
kell fűzni, továbbá a Közgyűlés és a Vezetőség határozatairól külön-külön 
számítógépes nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a döntések tartalmát, 
időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók, ellenzők illetve a döntéstől 
tartózkodók számát (és ha lehetséges, a személyét).

12.2. A Közgyűlés határozatait az Egyesület közzéteszi. A Vezetőség határozatai és 
az éves beszámolók az Egyesület székhelyén, faliújságon kifüggesztésre kerülnek. A 
Közgyűlés és a Vezetőség döntéseiről az érdekeltek írásban értesítést kapnak.

12.3. Az Egyesület a működésével kapcsolatos valamennyi iratba való betekintést – 
előzetesen egyeztetett időpontban – lehetővé teszi.



12.4. Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról internetes 
honlapján rendszeresen beszámol.

12.5. Az Egyesület a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, legkésőbb 
június 30-áig közzéteszi. Az Egyesület közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, 
illetve abból a saját költségére másolatot készíthet.

12.6. Az Egyesület ezen Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 
legfontosabb adatait nyilvánosságra hozza.

  XIII. VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

 Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a civil 
szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV. törvény, valamint a mindenkor hatályos egyéb 
jogszabályok irányadóak.

Békéscsaba, 2014. szeptember 22.





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum LÁSZLÓ
ISTVÁN ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2023.01.29. 11.46.28


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: LÁSZLÓ ISTVÁN
Születési hely: BÉKÉSCSABA
Születési dátum: 1955.09.01.
Anyja neve: CSARNAI ERZSÉBET


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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