„Ha megvetted, tekerd!” Turisztikai és Rekreációs Egyesület
Alapszabálya
Alulírott alapító tagok az 1989. évi II. törvény alapján biztosított jogunkkal élve a
kerékpáros turizmus, és a tágabb értelemben vett szabadban tölthető közös
testmozgás, az egészségmegőrzés és a rekreáció népszerűsítése érdekében 2008.
október 8-án tartott alakuló Közgyűlésen létrehozott egyesületi Alapszabályt a
módosításokkal egységes szerkezetben az alábbiak szerint állapítjuk meg.
1. Az Egyesület általános adatai
1.1. Az Egyesület neve: „Ha megvetted, tekerd!” Turisztikai és Rekreációs
Egyesület.
1.2. Az Egyesület rövidített neve: „Ha megvetted, tekerd!” Egyesület.
1.3. Az Egyesület székhelye: 1173 Budapest, Pesti út 113..
1.4. Az Egyesület jogi személy, mely a Budapest Környéki Törvényszék
nyilvántartásában működik.
2. Az Egyesület célja, feladatai, tevékenysége:
2.1. Alapvető célunknak tekintjük a családi és baráti közösségünk kerékpáros
túráinak megszervezését, e tevékenység népszerűsítését tagjaink és a
rendezvényeken résztvevő nem tagjaink részére.
2.2. A kerékpáros turizmuson kívül minden szabadban végezhető turisztikai jellegű
tevékenység végzését, népszerűsítését, ide értve különösen a gyalogtúrák,
kirándulások, vízi túrák, a téli síelések, havas túrázások, szervezését.
2.3. A jelzett túrázások célja elsődlegesen az egészségmegőrzés, a
betegségmegelőzés, a rekreáció és a szabadidősport.
2.4. A túrák során kiemelt figyelmet fordítunk Magyarország, a Kárpát-medence, és
Európa
kulturális
értékeinek,
történelmének,
hagyományainak
a
megismerésére. Fontosnak tartjuk a túrák kapcsán megjelenő történelmi és
honismereti ismeretterjesztést, önképzést, és a kulturális örökség megóvását.
Kiemelkedően fontosnak tartjuk az értékátadást az utódgenerációk számára *
2.5. Az értékátadás egyik legfontosabb terepe az iskoláskorú gyermekek számára
szervezett nyári táborok, és kirándulások
2.6. Tevékenységünk során más hasonló társadalmi és érdekvédelmi
szervezetekkel
együttműködve
küzdünk
a
kerékpáros
turizmus
biztonságosabbá tételéért, a kerékpárosok érdekvédelméért, összefogásáért,
és a kerékpározás általános feltételeinek a jobbításáért.
2.7. Céljaink között szerepel, hogy erős mikroközösséget építsünk, mert ezt
gondoljuk a család mellett a legfontosabb társadalmi szervezőerőnek, éppen
ezért az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2.8. Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében - azokat semmiképpen nem
veszélyeztetve - vállalkozási tevékenységet is végezhet. E tevékenységek
TEAOR’08 szerinti besorolása, és megnevezése: 7312 médiareklám, 5814
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időszaki kiadvány kiadás, 5811 könyvkiadás, 8230 konferenciaszervezés,
7912 utazásszervezés.
2.9. Az Egyesület nem közhasznú jogállású civil szervezet, de a fentiek alapján az
alábbi közhasznú tevékenységeket kívánja végezni:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés (1997. évi CLVI tv. 26. § c/1.
pontja)
nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi
CLVI tv. 26. § c/4. pontja)
kulturális örökség megóvása (1997. évi CLVI tv. 26. § c/6. pontja)
gyermek- és ifjúságvédelem (1997. évi CLVI tv. 26. § c/10. pontja)
sport (1997. évi CLVI tv. 26. § c/14. pontja)
3. Tagsági viszony (jogok és kötelezettségek):
3.1. Az Egyesület tagja lehet bármely magyar vagy külföldi állampolgárságú
természetes személy, aki a szervezet céljaival egyetért, az Egyesület
Alapszabályaiban foglaltakat elfogadja, és a felvételi kérelme alapján az
Elnökség felveszi.
3.2. A felvételi kérelemről az Elnökség a legközelebbi ülésén dönt. A felvétel
előfeltétele, hogy a jelentkező az Egyesület által szervezett legalább egy
rendezvényen részt vegyen, és tagfelvételét két egyesületi tag támogassa. A
felvételi kérelmet az Elnökség elutasíthatja, ha a jelentkező személye súlyosan
veszélyezteti az Egyesület tevékenységét. A felvételi kérelem elutasítása ellen
a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
3.3. Az Egyesületnek - az e pontban meghatározott megszorításokkal – lehetnek
gyermek és fiatalkorú tagjai. 12 év alatti gyermek az Egyesületben tisztséget
nem viselhet, az egyesületi Közgyűlésen szavazati jog nélkül, tanácskozási
joggal vehet részt, és tagdíjat azon év december 31-ig nem fizet, amelyikben
12. életévét be nem tölti. A 12-18 év közötti személy az Egyesületben - az
„ifjúsági tagozat képviselője” tisztség kivételével – más tisztséget nem viselhet,
az egyesületi Közgyűlésen - a tisztségviselő választása, az Alapszabály
módosítása, a gazdálkodási terv és a beszámoló elfogadása kivételével szavazati joggal vehet részt. Azonban az előbb felsorolt témák tárgyalásánál is
tanácskozási joggal részt vehet. Az alaptagdíj 50 %-át fizeti azon év december
31-ig, amelyikben 18. életévét betölti.
3.4. Az Egyesület tagjai a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat fizetik. Az
éves tagdíj mértéke 1000.- Ft/fő/év, 18. életévét be nem töltött tagok esetében
500.- Ft/fő/év. A tagdíjat az egyesület pénztárába készpénzben, vagy
átutalással az Egyesület számlájára kell befizetni. Az éves tagdíj befizetésének
határideje minden év február 15-e. A Közgyűlésen szavazati joggal csak az a
tag vehet részt, aki tagdíjfizetési kötelezettségének eleget tett.
3.5. A tagsági viszony megszűnésének az esetei a következők: kilépés, kizárás, a
tagsági viszony Egyesület általi felmondása, a tag elhalálozása.
3.51. A tag az Elnökséghez benyújtott írásbeli bejelentésével kiléphet az
Egyesületből.
3.52. Az Egyesület tagjai sorából kizárásra kerül, aki magatartásával
veszélyezteti az Alapszabályban foglalt célok megvalósulását. Kizárásról
a közgyűlés dönt. Kizárás esetében a tagot személyesen meg kell
hallgatni, részére biztosítani kell a védekezés lehetőségét.
3.53. Az Egyesület felmondhatja a tagsági viszonyát annak a tagnak,
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aki az éves tagdíjhátralékát az Elnökség írásbeli felszólításának
kézhezvételétől számított 15 napon belül sem rendezi. A felmondásról
30 napos határidővel a közgyűlés dönt.
3.54. A kizárást illetve a felmondást tartalmazó határozatról való
tudomásszerzést követő harminc napon belül a tag keresettel a
Bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. A keresetnek mind a kizárás,
mind a felmondás tekintetében halasztó hatálya van.
3.55.Kizárás és a felmondás esetében a tagsági viszony a
keresetindítási határidő lejártát követő napon, a kereset indítása
esetében a Bírósági határozat jogerőre emelkedése napján szűnik
meg.
3.6. Az Egyesület tagjainak joga, hogy részt vegyenek az Egyesület
tevékenységében és rendezvényein, tisztséget vállaljanak, és tisztségviselőt
válasszanak. Az Egyesület tagjai jogosultak bármely egyesületi szerv
munkájáról, határozatának hátteréről információt kapni, az Egyesület
nyilvántartásaiba betekinteni.
3.7. Az Egyesület tagja köteles azon tisztséget legjobb képességeinek megfelelően
ellátni, amelyre megválasztották. Köteles eleget tenni jelen Alapszabályban
meghatározott kötelességeinek, és köteles a tagdíjat befizetni
3.8. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag — a
tudomására jutástól számított 30 napon belül — a bíróság előtt
megtámadhatja.
4. Az Egyesület szervei (Közgyűlés, Elnökség, Elnök, tisztségviselők, ifjúsági tagozat)
4.1. Közgyűlés
4.1.1. Az Egyesület ügydöntő szerve a tagokból álló Közgyűlés. A Közgyűlést
évente legalább egyszer kell összehívni, mely akkor határozatképes, ha a
tagságnak legalább fele + 1 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén
újabb Közgyűlést kell összehívni két hónapon belül, amely a megjelent
tagok létszámától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok
tekintetében. A Közgyűlést az Elnökség hívja össze, az értesítést a
Közgyűlés időpontja előtt legalább két héttel írásban, tértivevényes
levélben, vagy a tag hozzájárulása esetében a tag által megadott e-mail
címre elektronikus levélben, igazolható módon meg kell küldeni. A
tájékoztatóban szerepelnie kell a Közgyűlés tervezett napirendjének,
valamint, hogy a megismételt Közgyűlés a megjelent tagok létszámától
függetlenül határozatképes. A Közgyűlés csak az előre meghirdetett
napirendi pontokban hozhat határozatot. Közgyűlés összehívását írásban
kérheti a tagok egyharmada a tárgyalandó napirend valamit a kérelem
okának, és indokának megjelölésével. Ebben az esetben az Elnökség
Közgyűlést köteles összehívni, a kérvény benyújtását követő harminc
napon belül. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság
elrendeli.
4.1.2. A Közgyűlést az Elnökség meghívó küldésével vagy közzétételével hívja
össze.
A meghívónak tartalmaznia kell:
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az Egyesület nevét és székhelyét;
az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a
szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
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.
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.
4.1.3. Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat
nem fedezi, vagy az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a
tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az egyesület céljainak
elérése veszélybe került. Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek
az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében
intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
4.1.4. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre különösen: az Alapszabály
megállapítása és módosítása, az éves költségvetési terv meghatározása,
a tagdíj mértékének meghatározása, az Elnökség éves beszámolójának
elfogadása, a szervezet éves beszámolójának jóváhagyása, az Egyesület
más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának, megszűnésének
kimondása, a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása,
díjazása, és amit a 2013 évi V. törvény (Ptk) 3:74 szakasza ide rendel.
4.1.5. Az éves rendes Közgyűlés napirendjében mindenképpen szerepelnie
kell a következőknek: az Elnökség beszámolója, tagdíjak meghatározása,
a következő évi program és költségvetés előterjesztése valamint ezek
jóváhagyása.
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.
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.

4.1.6. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A Közgyűlés határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza meg, kivéve az Egyesület Alapszabályának
módosítása, illetve az Egyesület más szervezetekkel való egyesülése,
szétválása esetében hozandó határozatokat, amikor is a Közgyűlésen
jelenlévő tagok kétharmados többsége szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
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döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A tisztségviselők
megválasztása titkos szavazással történik. Külön szavazás dönt az Elnök,
a további elnökségi tagok személyéről. 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, a két legtöbb szavazatot kapott személy között újabb
szavazást kell tartani. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása az
általános szabályok szerint nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
történik.
4.1.7. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, akit a határozat
kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít; akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan hozzátartozója
érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; aki
a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
4.1.8. Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes
jóváhagyásával meghatározott más helyen tartja. Ha az Egyesület ülését
nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan
hozzájárul az ülés megtartásához.
Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő
kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúan hozzájárul.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Elnökség
másik tagja vezeti.
A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, illetve
más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A
közgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók
megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok
szótöbbségével határoz.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több
mint fele jelen van. A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza.
Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt
napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy
alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni.
A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése
alapján a levezető elnök szóban kihirdeti.
4.1.9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell
jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell
sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell
tüntetni a javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi
pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A közgyűlési határozatokat
sorszámozva, évszám megjelölésével kell vezetni A jegyzőkönyvet a
közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek megválasztott személy és a
közgyűlés tagjai közül választott hitelesítő aláírásával hitelesíti. A
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közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a
szavazati jogát.
Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell ismételni,
vagy a döntést elvetettnek kell tekinteni.
A közgyűlési határozatokat az Elnök bevezeti a Határozatok
Könyvébe. A Határozatok Könyvébe bejegyzett határozatokról bármelyik
tag kivonatot vagy másolatot kérhet, a Határozatok Könyvébe betekinthet.
4.2. Elnökség
4.2.1. Az Egyesület ügyintéző és döntéshozó szerve az Elnökség, mely az
Elnökből és két elnökségi tagból áll. Az Elnökség alelnököt és titkárt nem
választ.
4.2.2. Az Elnökséget a Közgyűlés öt évre választja meg, titkos szavazással. Az
Elnökség évente legalább egyszer ülésezik, melynek összehívásáról, és a
napirend közléséről az Egyesület Elnöke gondoskodik. Az Elnökség
bármely tagjának az Elnökhöz írásban benyújtott kezdeményezésére
össze kell hívni az Elnökséget. Az Elnökség ülései nyilvánosak,
határozatait szótöbbséggel hozza. Az Elnökség ülése akkor
határozatképes, ha a háromtagú testületből legalább két elnökségi tag
jelen van. Szavazategyenlőség esetén a határozathozatalt meg kell
ismételni, a döntést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ügyrendjét és a
tagok közötti feladatmegosztást maga határozza meg.
4.2.3. Az Elnökség dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály
a hatáskörébe utal. Ezek különösen: a Közgyűlés határozatainak
végrehajtása, két Közgyűlés közötti ügyintézés, a tagsági viszony
keletkezésével,
és
megszűnésével
kapcsolatos
eljárások,
a
tagnyilvántartás vezetése, a Közgyűlés összehívásával, lebonyolításával
kapcsolatos munkák és az előterjesztések elkészítése, az Egyesület
gazdálkodásával kapcsolatos – a költségvetési terv keretén belüli operatív döntések meghozatala, a szolgáltatási díjak meghatározása, a
pályázatok
benyújtása,
a
támogatások
elfogadása,
belépés
érdekképviseleti szövetségbe, a határozatok tárának és más
nyilvántartásoknak a vezetése, az egyesületi honlap működtetése.
Amennyiben a Közgyűlés a megszűnésről határoz, az Elnökség hoz
határozatot arról, hogy a vagyont az Egyesület mely – hasonló
tevékenységet folytató – szervezetnek adja át.
4.2.4 Az Elnökség vezetője az Elnök, aki egyben irányítja az Egyesület
tevékenységét is. Ennek keretében koordinálja a közgyűlési és elnökségi
határozatok végrehajtását. Felelős a Közgyűlés előterjesztéseinek
elkészítéséért. Összehívja és vezeti az Elnökség üléseit. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
4.2.5 Az Elnökség képviseli az Egyesületet. A képviseleti jog terjedelme
általános.
4.2.6 A képviseleti jog gyakorlásának módja: harmadik személy felé a három
elnökségi tag közül bármelyik kettő együttesen képviseli az Egyesületet.
4.2.7 Az Egyesület bankszámlája felett együttesen az elnökségből bármelyik
két elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.
4.2.8 Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
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Az Elnökség tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet az Elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselőként az Elnökség tagja az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
4.2.9. Megszűnik az Elnökség tagjának megbízatása
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető
feltételhez
kötött
megbízatás
esetén
a
feltétel
bekövetkezésével; visszahívással; lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Az Egyesület tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez, másik elnökségi
taghoz vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
4.3 Az Egyesületben felügyelő bizottság nem működik.
4.4 * Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség tagjai:
*Fodor Ágota elnök,
Fábián Árpád elnökségi tag,
*Horváth Krisztina Edit elnökségi tag,
4.5.1 Az Egyesületben ifjúsági tagozat alakul abban az esetben, ha a tagjai sorából
15 fő tizennyolc év alatti tag kezdeményezi azt. Mivel az Egyesület céljai között
kiemelten szerepel az ennek a korosztálynak szóló értékátadás, ezért az
ifjúsági tagozat koordinálja a jelzett korosztály speciális érdekeit, összegyűjti
ötleteit, véleményét, szervezi annak esetleges programjait.
4.5.2 Az ifjúsági tagozat, tagjai sorából tizenöt főnként egy-egy fő képviselőt választ.
Az ifjúsági tagozat képviselői az Elnökség ülésein tanácskozási joggal
vesznek részt.
5. Az Egyesület gazdálkodása, vagyonával, beszámolásával kapcsolatos szabályok
5.1. Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott éves költségvetés alapján
gazdálkodik, a gazdálkodás eredményéről a Közgyűlésnek az Elnökség évente
beszámol.
5.2. Az Egyesület vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek
és magánszemélyek felajánlásaiból, adományaiból, cél szerinti egyéb
bevételekből és pályázati támogatásokból képződik.
5.3. Az Egyesület — célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében — a hatályos jogszabályok betartásával, gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak céljai érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat.
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Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a cél szerinti
tevékenységére fordítja.
5.4. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok — a tagdíj megfizetésén túl — az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Az Egyesület lehet birtokosa
minden olyan ingó vagy ingatlan vagyonnak, kötvénynek, részvénynek és más
értékpapíroknak, valamint bérelt vagy saját földterületnek, egyéb
bérleménynek, ami törvény vagy más jogszabály rendelkezéseivel nem
ellentétes.
5.5. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. Az Egyesület
által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. Az Egyesület a
tisztségviselőjét, a támogatóját, az önkéntesét, valamint e személyek
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve az Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
5.6. Az Egyesület a vállalkozási tevékenységéhez tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, és az államháztartástól kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
5.7. Az Egyesület cél szerinti tevékenységéből illetve vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania,
nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó könyvvezetési szabályokat kell
alkalmazni.
6. Egyéb garanciális szabályok
6.1.1. Az Elnökség tagja nem lehet olyan személy, aki valamely politikai
pártnak vezető tisztségviselője. Nem jelent összeférhetetlenséget az, ha
az Egyesület tisztségviselője más társadalmi szervezet vezető
tisztségviselője, de ezt a tényt köteles az Egyesületnek bejelenteni.
6.1.2. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője olyan személy, aki korábban
más társadalmi szervezet vezető tisztségviselője volt, e tisztsége
megszűnését követő legalább két évig, amennyiben a korábbi szervezet
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette
ki.
6.1.3. Az Egyesület vezető szerveinek határozathozatalában nem vehet részt
az a személy, aki, vagy akinek Ptk. szerinti hozzátartozója, élettársa,
(továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján a kötelezettség
vagy felelősség alól mentesül, avagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősíthető
előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
tagoknak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az Alapszabálynak
megfelelő cél szerinti juttatás.
6.1.4. Nem lehet az Egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki az Elnökség
tagja, az Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, feltéve, ha az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül
– kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
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jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást
– illetve, ha az előzőekben meghatározott személyek hozzátartozója.
6.2.1. Az Egyesület elnöke felelős azért, hogy az Egyesület vezető szerveinek
(Közgyűlés, Elnökség) döntéseiről olyan nyilvántartás készüljön, amelyből
a vezető szervek döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható.
6.2.2. Az Egyesület elnöke felelős azért, hogy az Elnökség döntéseinek,
valamint a Közgyűlés határozatainak közlése az érintettekkel írásban,
igazolható módon történjen meg. A Kiértesítés módja: az egyes
személyeket érintő döntések esetén ajánlott postai küldemény, az
Egyesület összes tagját vagy a tagok nagyobb csoportját érintő döntések
esetén elektronikus levél, szükség esetén hagyományos levél. Az
Elnökség döntései, valamint a Közgyűlés határozatai az Egyesület
székhelyén és honlapján megtekinthetők.
6.2.3. Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba - előre
egyeztetett időpontban - bárki betekinthet a szervezet székhelyén. Az
Egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének
módjáról, valamint beszámolóiról honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
Az Egyesület éves jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet, azt az Egyesület a honlapján - és más,
törvényben meghatározott módon - hozza nyilvánosságra.
7. Az Egyesület megszűnésének szabályai
7.1. Az Egyesület megszűnhet: a.) Jogutódlással: más egyesülettel történő
egyesülés kimondásával, szétválással. b.) Jogutód nélkül: ha célját
megvalósította, vagy annak megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg, illetve az egyesület tagjainak száma tíz hónapon keresztül
nem éri el a tíz főt, továbbá a Ptk 3:48 szakaszának általános szabályai szerint.
7.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik,
végelszámolóként az Egyesület Elnöke jár el, megmaradó vagyonát más, az
Egyesület céljaihoz hasonló célra kell fordítani.
8. Vegyes rendelkezések
8.1. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény
(Polgári törvénykönyv), és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadók.
*Alulírott Fodor Ágota elnök igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe
foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának
Budapest, 2020. október 24.
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