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Kárpátok Kincsei Turisztikai Egyesület Alapszabálya
A Kárpátok Kincsei Turisztikai Egyesület alakuló közgyűlése a Ptk. (1959. évi IV. törvény a
Polgári Törvénykönyvről) és az Ectv. (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) alapján
jogi személyiséggel rendelkező egyesület megalakítását határozta el, amelynek alapszabályát
a következőkben állapítja meg.
1. fejezet
Általános rendelkezések
1.1 Az Egyesület elnevezése: Kárpátok Kincsei Turisztikai Egyesület
1.2 Az egyesület székhelye: 1095. Budapest, Dandár u. 9-13. B/5/7
1.3 Az Egyesület jogállása, jellege:
Az Egyesület jogi személy, amely a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel jön
érvényesen létre, kezdi meg működését. Az Egyesület szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelölteket nem állít és nem támogat. Az Egyesület az alapszabályban
meghatározott célra alakult, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét,
nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület a működése nyilvános, és tevékenysége
megítélése során figyelemmel van a szakmai véleményekre, a támogatók kezdeményezéseire
és javaslataira. Az Egyesület a céljai megvalósítása során tevékenységét nyereség- és
vagyonszerzési cél nélkül, egyesületi szervezet formájában végzi.
2. fejezet
Az Egyesület célja és tevékenysége
2.1. Az egyesület célja megismertetni az emberekkel a Kárpátok ukrajnai részét, hasznos
információkat szolgáltatni a kiutazáshoz és s kint tartózkodáshoz, segítséget nyújtani a
turistáknak szállások és programlehetőségek felkutatásában, fellendíteni a terület magyarlakta
részén az idegenforgalmat, növelni a régióba érkező vendégek számát. Célunk, hogy
Kárpátalján is népszerűsítsük az Erdélyben már évek óta létező és számtalan Magyarországról
érkező turista által igénybe vett falusi turizmust.
Az Egyesület megvalósítandó feladatai a kitűzött célok elérése érdekében:
• támogatja a Tatár-hágó két oldalán fekvő települések turisztikai marketing feladatait
• részt vesz a helyi turisztikai termékek fejlesztésében
• közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és a nemzetközi piacra
• szervezi és koordinálja a turisztikai kiadványok létrehozását
• online foglalási – közvetítői rendszert hoz létre és működtet a tagok részére
• kapcsolatot tart a térség szakmai szervezeteivel
• működteti információs weboldalát
• kérdőíves felmérést végez a vendégek körében az utazási szokásokról és az igényekről
• bekapcsolódik az oktatásba, tanulmányutakat szervez melynek fő célja, hogy a hazai
diákság megismerje a régió magyar vonatkozású területeit és kapcsolatot alakítson ki a
határon túli iskolákkal
• megismerteti a kultúra sokszínűségét.

Kárpátok Kincsei Turisztikai Egyesület ▪ 1095 Budapest, Dandár utca 9-13 B lph. 5/7
www.travelbukovel.hu ▪ kkte@travelbukovel.hu ▪ (+36) 20 467 27 68

2

3. fejezet
Az Egyesület szervezet működése
3.1. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
3.1.1. Az Egyesület tagjai lehetnek mindazok a magánszemélyek, jogi személyek és jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, akik az Egyesület céljaival
egyetértenek, az alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek fogadják el és
kötelezettséget vállalnak a szervezet céljainak megvalósítása érdekében történő
közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. Az Egyesület magyar állampolgársággal nem
rendelkező tagjai tisztségviselővé nem választhatóak.
3.1.2. A tagjelölt a tagfelvételi kérelmet belépési nyilatkozat kitöltésével terjeszti elő,
amelynek elfogadásáról az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel, a kérelem
benyújtását követően megtartott ülésen határoz. A tag tagsági viszonya az elnökség
határozatában meghatározott időponttól kezdődik. A tagfelvételi kérelem elbírálásáról a
jelentkezőt 30 napon belül értesíteni kell. A tagfelvételt megtagadó határozat esetén az érintett
tagjelölt a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, az elnökséghez benyújtott kérelem
útján kezdeményezheti az elnökségi határozat közgyűlései felülvizsgálatát. A közgyűlés a
tagjelölt kérelméről a soron következő ülésen határoz. A tagfelvételnek helyt adó döntés
esetén a tag tagsági jogviszonya a közgyűlési határozat napjával létesül.
3.1.3. Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, megszűnésével, kilépésével vagy
kizárásával.
3.1.3.1. Az egyesületi tag a kilépési nyilatkozatát írásban köteles benyújtani az Egyesület
elnökének. A kilépő tag tagsági jogviszonya a kilépési nyilatkozat benyújtását követő
tizenötödik napon szűnik meg.
3.1.3.2. A közgyűlés egyszerű szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az
Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti, így különösen
a tagdíjfizetési kötelezettségét ismételt felszólításra sem teljesíti, vagy a szervezet
célkitűzéseivel ellentétes, azt akadályozó tevékenységet folytat. A tag tagdíjfizetési
kötelezettség elmulasztása miatt csak akkor zárható ki, ha kötelezettségét írásban az átvételt
igazolható módon közölt felhívás ellenére 15 napon belül sem teljesíti.
A kizárási eljárást az Egyesület bármely tagja jogosult kezdeményezni, az elnökséghez
címzett írásbeli kérelem útján. Az elnökség döntéshozatal érdekében a közgyűlést 30 napon
belüli időpontra összehívja. A kizárás tárgyában tartandó közgyűlés időpontjáról az érintettet
tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható módon úgy kell értesíteni, hogy az
érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 8 nappal korábban kézhez vegye. Az érintett
védekezését a kizárás tárgyában tartott közgyűlésen szóban, vagy legkésőbb az ülés
időpontjáig írásban terjesztheti elő. A kizárás tárgyában tartott közgyűlési ülés az érintett
távollétében megtartható, ha az érintett teljesítése szabályszerű volt, és az érintett előzetesen
írásban alapos indokkal távolmaradását nem mentette ki, vagy írásban kérte az eljárás
távollétében történő lefolytatását. Az érintett tagsági jogviszonya a közgyűlés kizárásáról
rendelkező határozatának meghozatalával egyidejűleg megszűnik. Az elnökség a közgyűlés
határozatát tizenöt napon belül írásban közli az érintett taggal. A közgyűlés határozatát a tag a
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határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. A bíróság
indokolt esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Amennyiben a tagsági viszony év
közben szűnik meg, az adott évre kifizetett tagsági díj a tag részére nem téríthető vissza.
3.1.4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely vállalja az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi,
anyagi támogatását, adományaival segíti a szervezet munkáját, de abban tagként nem kíván
részt venni. A pártoló tagság keletkezésére és megszűnésére, az azzal kapcsolatos eljárási
szabályokra a tagokra vonatkozó, jelen alapszabály 3.1.2. és 3.1.3. pontban foglaltak – kivéve
a kizárásra vonatkozó rendelkezések – megfelelően irányadóak.
3.2. A tagok jogai és kötelezettségei
3.2.1. A szervezet minden tagja részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
és az Egyesület működését érintő minden kérdésben rendelkezni jogosult a közgyűlés
döntéshozatalában. Az Egyesület tagjai a döntéshozatal során tanácskozási és azonos mértékű
szavazati joggal rendelkeznek. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. A
társadalmi szervezet tagja választhat és az Egyesület szerveibe megválasztható. Az Egyesület
minden tagja véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő bármely
kérdésben, igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket. Az Egyesület
valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól számított 30
napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.
3.2.2. Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat az
Egyesületnek megfizetni.
3.2.3. A tagdíjat éves összegben kell megfizetni minden év január 31. napjáig – első ízben a
belépési nyilatkozat aláírását követő tizenöt napon belül – az Egyesület titkára részére. Az a
tag, aki a tagdíjat ismételt felszólítás ellenére sem fizeti meg, közgyűlési határozattal az
Egyesület tagjainak sorából kizárható. Az évközben belépő tagokat is az egész éves tagdíj
befizetési kötelezettsége terheli.
3.2.4. Az Egyesület pártoló tagja véleményt nyilváníthat, javaslatokat, észrevételeket tehet az
Egyesületet érintő bármely kérdésben, részt vehet az Egyesület tevékenységében és
rendezvényein. A pártoló tag tisztségviselőnek nem választható.
3.2.5. Az Egyesület pártoló tagja köteles az Egyesület célkitűzéseinek erkölcsi, anyagi
támogatására.
4. fejezet
Az Egyesület szervezete
4.1. A közgyűlés
4.1.1. Az Egyesület legfőbb irányító szerve a közgyűlés, amely az Egyesület tagjaiból áll. A
közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell
meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább 8 nap
időköznek kell lennie.
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4.1.2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
• az alapszabály megállapítása és módosítása
• az elnökség, a tisztségviselők megválasztása és visszahívása
• az elnökség éves beszámolójának elfogadása
• az évi költségvetés és az éves tagdíj meghatározása
• a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása
• tagok kizárása
• az Egyesület más civil szervezettel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának,
szétválásának kimondása
• döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály a legfőbb szerv
kizárólagos hatáskörébe utal
4.1.3. A közgyűlés ülésezési rendje:
Az Egyesület közgyűlését az elnökség évente legalább egyszer köteles összehívni, melyen
meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesüléséről
szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint
készített beszámolót. Rendkívüli közgyűlést kell tartani abban az esetben, ha a közgyűlés
összehívását a tagság egyharmada az ok és a cél megjelölésével igényli, továbbá ha a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv indítványozza. A rendkívüli közgyűlést a
kezdeményezésétől számított 30 napon belül köteles az elnökség összehívni.
A közgyűlés határozatképes, ha a közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező egyesületi tagság
több mint fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt
közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül
határozatképesnek minőségül. A megismételt közgyűlés a minősített többséghez kötött
kérdésekről nem dönthet.
Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés lehetőségéről már az eredeti meghívóban
tájékoztatni kell a tagokat, figyelmeztetve őket arra, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti
napirendben szereplő kérdésekkel – a fenti megszorítással – a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésre valamennyi tagot meg kell hívni az
általános szabályok szerint, az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyűlés
időpontját követő harminc napon belüli időpontra.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. A közgyűlés a határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés a tisztségviselőket nyílt szavazással
választja meg.
Az alapszabály megállapításához és módosításához, más társadalmi szervezettel való
egyesítésének illetve feloszlásának kimondásához; a tisztségviselők megválasztásához a tagok
több mint felének szavazata szükséges (minősített többség).
A határozathozatalban nem vehet részt olyan személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685.§ b) pont) a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
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A b) pont esetében nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatása
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az
Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén helyettese vezeti le. A közgyűlés
üléseiről és határozatairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a
közgyűlés által erre kijelölt két hitelesítő tag írja alá.
A közgyűlés határozatait a Közgyűlési határozatok könyvében kell nyilvántartani. A
nyilvántartás tartalmazza a döntés tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók
és ellenzők számarányát. Az Egyesület elnöke köteles a közgyűlési határozatok könyvég
naprakészen vezetni.
4.1.4. A közgyűlés döntéseinek közlési módja:
Az Egyesület elnöke a közgyűlés által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt érinthet, a
döntés meghozatalától számított tíz napon belül írásban, ajánlott postai küldeményként
feladva, az érintettnek is megküldi, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.
4.2. Elnökség
4.2.1. Az Egyesület vezető ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Elnökség tagjait a
közgyűlés választja meg. Az Elnökség létszáma öt fő. Az Elnökség tagjai közé tartozik az
Egyesület közgyűlés által megválasztott elnöke, elnökhelyettese és az elnökségi tagok. A
közgyűlés az Elnökség tagjait egy évre választja.
4.2.2. Az elnökség gondoskodik az Egyesület folyamatos működéséről. A közgyűlések
közötti időben az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a
közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az elnökség
köteles beszámolni. Az elnökség jogosult a szervezetet terhelő kötelezettségek – és illető
jogok vállalásáról – beszámolási kötelezettség mellett – dönteni.
4.2.3. Az elnökség döntésköre és feladata különösen:
• az Egyesület folyamatos működési feltételeinek biztosítása,
• a közgyűlés előkészítése és összehívása, a napirendek meghatározása;
• az éves költségvetés tervezetének és mérlegének összeállítása;
• a tagok felvétele;
• a tagnyilvántartás vezetése;
• a közgyűlés és az elnökség határozatainak nyilvántartása;
• az Egyesület céljait szolgáló rendezvények, fórumok szervezése, - az Egyesület
gazdálkodásának és vagyonkezelésének irányítása;
• döntés az Egyesület vagyonának befektetéséről, vállalkozási részvételéről;
• saját ügyrend meghatározása.
4.2.4. Az elnökség ülésezésének rendje:
Az Elnökség szükséghez képest, de évente legalább négyszer tart ülést. Az Egyesület
Elnökségének üléseit az elnök hívja össze a napirendet is tartalmazó írásbeli (levél, fax, eKárpátok Kincsei Turisztikai Egyesület ▪ 1095 Budapest, Dandár utca 9-13 B lph. 5/7
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mail) meghívó útján. Az Elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele
jelen van. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 8 napon belül – az Elnökséget ismételten
össze kell hívni.
Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha
azokon az Elnökség tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség a határozatait egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség ülései nyilvánosak.
4.2.5. Az Elnökség határozatainak nyilvántartási módja:
Az Elnökség üléseiről és határozatairól jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet a levezető
elnök, és egy a határozathozatalban részt vett elnökségi tag írja alá. Az elnökség határozatait
az Elnökségi határozatok könyvében kell nyilvántartani. A nyilvántartás tartalmazza a döntés
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Az
elnök köteles az Elnökségi határozatok könyvét naprakészen vezetni.
4.2.6. Az Elnökség határozathozatalban való részvételre, döntéseire, a közlés, nyilvánosságra
hozatal módjára, az iratokba való betekintés rendjére az alapszabályban rögzített szabályokat
értelemszerűen alkalmazni kell.
4.3. Vezető tisztségviselők
4.3.1. Az Egyesület egy évre elnököt, egy elnökhelyettest és három elnökségi tagot választ.
Nem lehet a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig az Egyesület vezető
tisztségviselője az, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző
két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely a köztartozását nem egyenlítette ki.
4.3.2. A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltött
személyektől elvárható fokozott gondossággal, az Egyesület érdekeinek elsődlegessége
alapján kötelesek ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, a közgyűlés által hozott
határozatok, kötelezettségeik vétkes megszegésével, az Egyesületnek okozott károkért a
polgári jog szabályai szerint felelnek.
4.3.3. A társadalmi szervezetet bíróságok, hatóságok, harmadik személyek előtt az Egyesület
mindenkori elnöke képviseli. Az Elnök személyében önállóan jogosult az Egyesület
képviseletére.
4.3.4. Az Egyesület elnökének feladatai különösen:
• képviseli az Egyesületet a kívülállókkal szemben
• rendelkezik az Egyesület bankszámláján lévő vagyonnal (a bankszámla feletti
rendelkezés az elnök kizárólagos joga)
• dönt a közgyűlési és az elnökségi ülések időpontjáról, összehívja az elnökségi ülést
• vezeti a közgyűlést és az Elnökség üléseit, aláírja az ülésekről készült jegyzőkönyvet
4.3.5. Az Egyesület elnökhelyettesének feladati különösen:
• javaslatot tesz a támogatások egyesületi célok közötti felosztására
• a tagok részére az irat betekintési lehetőség biztosítása, illetve azokról felvilágosítás
adása
• képviseli az egyesületet az elnök akadályoztatása esetén
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•

ellátja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés, az elnökség vagy az elnök
megbízza

4.3.6. Az Egyesület tisztségviselői az indokolt költségeiket elszámolhatják, illetve azok
megtérítésére igényt tarthatnak, tevékenységüket egyébként ellenszolgáltatás nélkül végzik.
4.3.7. A vezető tisztségviselői megbízás megszűnik: a megbízás időtartamának lejártával, a
tisztségviselő halálával, a tisztségviselő visszahívásával, összeférhetetlenség esetén, illetve a
megbízásról való lemondással.
A megbízásról való lemondást a tisztségviselő köteles 30 nappal korábban írásban közölni az
Elnökség tagjaival. A lemondást nem kell megindokolni.
Az elnökségi tag visszahívására a közgyűlés jogosult. A visszahívásra vonatkozó indítványt
az Egyesület bármely tagja indokolt írásbeli javaslattal előterjesztheti. A vezető tisztségviselő
visszahívása abban az esetben kezdeményezhető, ha a vezető tisztségviselő az
Alapszabályban foglalt rendelkezésekkel, vagy az Egyesület célkitűzéseivel ellentétes, azzal
össze nem egyeztethető magatartást folytat, illetve ha a vezetői tisztség betöltésére erkölcsi,
vagy egyéb okokból méltatlanná válik. A visszahívásról a közgyűlés a választás szabályai
szerint – nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel – dönt, amelyről az érintettet a határozat
írásos kivonatával tájékoztatni kell. Az érintett tag vezető tisztségviselői megbízása a
visszahívásról rendelkező közgyűlési határozat meghozatalával egyidejűleg megszűnik. A
közgyűlés határozatát a vezető tisztségviselő a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül
bíróság előtt megtámadhatja.
5. fejezet
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
5.1. Az Egyesület bevételei:
• az Egyesület tagjai által befizetett tagdíj;
• az alapítóktól, tagoktól, pártoló tagoktól, vagy más adományozóktól a céljára, vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;
• az Egyesület cél szerinti tevékenysége folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
• a vállalkozási tevékenység bevétele;
• pályázatokból, alapítványi támogatásokból származó bevételek;
• az Egyesület által szervezett rendezvények, programok alkalmával befolyt bevételek;
• egyéb bevételek.
5.2. Az egyesület bevételeinek, vagyonának kezelése és felhasználása:
Az Egyesület céljainak elérésére az Egyesület vagyona, bevételei szolgálnak. Az Egyesület
vagyonából kell fedezni az Egyesület működtetésével kapcsolatban felmerült kiadásokat is.
Az Egyesületi tagok az Egyesület részére befizetett összegeiket és egyéb vagyoni
hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását
pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az összes
körülmény mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese
van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
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Az Egyesület egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb
megvalósítása érdekében fő és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. Az
egyesületi vagyon rendeltetésszerű, a tagok szándéka szerinti és az Egyesület céljával
összhangban lévő felhasználásáról az Elnökség gondoskodik.
Az Egyesület pénzeszközeit önálló bankszámlán kell kezelni. Az Egyesület bankszámláján
lévő vagyonról való rendelkezéshez, pénzügyi kötelezettség teljesítéséhez az elnök aláírása,
valamint az Egyesület bélyegző lenyomata szükséges.
5.3. Az Egyesület vállalkozási tevékenysége:
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve folytat. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt
a céljai megvalósítására fordítja. Amennyiben az Egyesület befektetési tevékenységet
végezni, Közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni.
5.4. Nyilvántartási szabályok:
Az Egyesület vagyonát a hatályos pénzügyi jogszabályok alapján kell nyilvántartani. A
nyilvántartásokra, könyvelésekre a társadalmi szervezetekre vonatkozó könyvvezetési
szabályokat kell alkalmazni. Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani.
5.5. Az Egyesület beszámolója:
Az Egyesület elnöke évente beszámol a közgyűlésnek az Elnökség tevékenységéről. Az
Elnökség a következő évre szóló költségvetés tervezetet és az éves beszámolót írásban
terjeszti a közgyűlés elé. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról egyszerű
szótöbbséggel határoz.
5.6. A társadalmi szervezet a tartozásaiért a saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj
megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért nem felelnek.
5.7. Az Egyesület megszűnése esetén, a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
sorsáról az Egyesület megszűnését kimondó közgyűlés határoz.
6. fejezet
Az Egyesület időtartama és megszűnése
6.1. Az Alapító tagok az Egyesületet határozatlan időre hozzák létre.
6.2. Az egyesület megszűnik, ha:
a)az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy
megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a nyilvántartásból törlik.
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6.3. A 6.2 fejezet b)-e) pontjaiban foglalt esetekben az egyesület jogutód nélkül szűnik meg.
A 6.2 fejezet b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a c)-d) pontjában foglalt
esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
6.4. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben
lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság
megállapította.
6.5. Az egyesület alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül
megszűnt egyesület - hitelezői igények kielégítése után - megmaradt vagyonát az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló törvényben meghatározott célra kell fordítani és az ott megjelölt módon kell
nyilvánosságra hozni.
6.6. Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
7. fejeztet
Vegyes rendelkezések
7.1. Jelen Alapszabályban nem szabályozott feltételek tekintetében a Ptk. (1959. évi IV.
törvény a Polgári Törvénykönyvről) és az Ectv. (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról)
rendelkezései, valamint a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadóak.
Záradék: jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület a 2012. július 15-én
megtartott megismételt alakuló közgyűlésen fogadta el.
Kelt: Budapest, 2012.07.15. napján
-----------------------------------------Lakatos Dániel
Elnök
------------------------------------------------közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője

------------------------------------------------közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítője
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