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(egységes szerkezetben)
Egyesület neve, székhelye, beiegyzési száma
1.§
(1

) Egyesület elnevezése: Mátra

(2) Székhelye:3235

J

övój e Turisz tikai Egyesület

Mátaszentimre, Rákóczi u.

(3) Telephelyei:3332 Sirok,

Borics Pál u.

16.

ó.

(4) Alapítás és időtatam: Az egyesúlet az alapszabálynak az alapitő tagok által a 2006. decembet 4-én megtaftott alakuló közgyilésen történő elíogadásával jött létre éshatározarJan időte alakult.
(5)

Az egyesület működési tenilete: kiterjed aMagyatI{őztársaság egész területére

(6)

Az egyesület pecsétje: köritatban az egyesüIet neve

(7)

Az

egyesület jogi személy

(8.) Egyesület nyilvántartásba
Nyilvántartá si száma: 200 6

vételi dáuma:2007 .02.09

Bírósági végzésszáma Pk.601,31 / 2006 / 4
Sz erv ez et j o gállás a: köz h a s znú
TDM regisztrációs szám^ TDM-REG/ 009 /

(1)

A

201,1,

Egyesület célia és közhasznú tevékenysége
2.§
Nemzeú Turizmusfejlesztési Statég1ához és az F,szak-magyatországl Régió Regionális Operatív

Prcgramjához kapcsolódva versenyképes, fenntartható fejlődés, turisztikai h,tnálat fejlesztés megvalósítása a Mátra területén. Ennek keretében az a|ábbi feladatokat űzi l<t maga elé az Egyesület:
a.) Á. Máta - mint egész tájegység - turisztikai termékként való megismertetése és népszerűsítéseelsősofban a belföldi turizmus fejlesztésére.Eg)^ittműködés a létrejövő helyi TDM szervezetekkel, szerepvállalás a tétség7, régió s

A Mátrához

TDM

szerv ezet kiépítésében.

szefvesen kapcsolódó kistérségekkel való kapcsolat kiépítése,közös tematikus progtamok kidolgozása és megvalósitása, szálláshelykínálat, a turisztikai szo|gá|tatások egységes információs rendszerének kialakítása.
c.) Versenyképes turisztikai termék kiépítéseaMátta sajátos tetmészeti és kultutális étékeireépíWe.
d.) Mátrai turisztikai célúprojektek fejlesztésének koordinálása.
e.) A Mátrában meglévó szo|gáItatások - szálláshelyl<tnálat, éttermek, információs pontok, E-pontok minőségi és mennyiségi bóvítése, az elektronikus alapon tör,terrő kommunikáció, értékesítéski-

b.)

a|alátása.

f.) A meglévő kulturáüs-tutisztikai tematikus útvonalak - Palóc űt,Máttaiborút, Eszak-Magyarcrszágt
Yárak űtla, Mária út - népszerűsítése,programjaikkal a közös kapcsolódási pontok megtalálása,
ezen útv-onalakkal közös programok 7étehozása, népszerűsítése,ismettségükkel kapcsolatos adatgyrrj

g.)

tés és adatbázis \étrehozása és karbantattása ftözhasznú tevékenység).
egészére kultutális-turisztikai rendezvényn aptát ősszeáLJitása, megszewezése kootdinálása,

Á Mátra

népszerűsítéséte.Az egyes tendezvények idópontjainak egymáshoz való hangolása, népszerűsítésükre közös marketing eszközök használata.

h,) Mátrai vonzerő7eltát készítése,ezel<ről adatbázis \éttehozása és folyamatos karbantattása, a

i.)

természeti értékeinek, vonzerőleltátának há|őzatba szervezése.

Mátta

A

Mátra területén lévő önkormányzatoka|, rurisztikai, idegenforgalmi egyesületekkel, szálláshelyekkel, tutisztikai szolgáltató szervezetekkel folyamatos kapcsolattartás, kölcsönös
információ
szolgáltatás az Egyesület eseményeiől, progtamjaitól rövid és középtávú tutisztikai elképzeléseiről.

i) Non profit jelleggel turisztikai kiadványok, térképek, ajándéktárgyak készítése,értékesítése.
k,) Tudsztikai rcndezvényekhez installációk, eszközök készítéseaz egységes Máfta arculat megjelentel.)

tése céljából.

Az egyesület tulajdonában álló eszközök

bérbeadása települések, rurisztikai egyesületek, jogi szemé-

lyek és magánszemélyek tészére.

m.) Pá|yázatok készítéseaz egyesület feladata]hoz kiegészítőfortások szerzése cél|ából.
n.) A Mátra, mint turisztikai vonzerő további lehetóségeinek feltárására szakmai találkozők, konfetenciák, tanulmánJrrtak szervezése, illetve a szerwezésben való közteműködés.

o.) Tudsztikai

-

kulturális, bof, gasztfo, vallási, tetmészetjáró

tűták szerl, ezés e és lebonyolítása.

-

programok, ktándulások, gyalogos

Egyesület közhasznú tevékenysége

3.§

(1) Az Egyesület a fentiekben megfogalmazott nyereség- és vagyonszerzési cél nélkül szolgálő tevékenységek folytatását közhasznú egyesület formájában végzi. 2011. ér,i CLXXV, törv,ényrrek nregt:eleló
kőzhasznű tevékenység tudományos tevékenység, kutatás: kérdőír,es kutatás az utazásí szokásokról, a

Mátában t^paszta|t^ktől, ezek kiértékelése.A kétdőíves kutatások gyakorlati megvalósítási módjai: tudsztikai weboldalon kereszttil, kiáütásokon, mátrai kulturáIis rendezvényeken. Tanulmányok készítése.
Szakmai s egíts ég nyűjtás a mátai turisz tikai tárgp s z akdolgoz atokhoz.

(2) Ismerette{esztés, oktatás, mint a 2011. évi CLX)§I, törvényrrek megfelelő közhasznú tevékenység.
Mát:ra vonzető|eltátának elkészítése,karbantartása. A mátrai tutisztikai, természeti étékekbemutatása, népszerűsítésekiadványokban, kiállításokon, intemeten keresztr-il. Turisztikai szolgáltatások információs rendszerének kiépítése,működtetése. Turisztikai szolgáltatók, ezek alkalmazottainak, fa-

Iusi szállásadóknak idegenforgalmi ismeretek bővítéséhezoktatások, tanfolyamok szervezése, bonyolítása. A mátrai turisztikában dolgozók szakmai továbbképzéséheztámogatás nyűjtása. Jelvényszerző mozga7om indítása - a Mátra természeti, kultutáüs értékeinekmegismettetésével. sajátosságok, sajátos szakmák) őrzéséte az egyesületheztartozó településeken. [Jj, hagyományőrző pfogramsoíozat indítása egyazon tematikával a Mátta településein, kiemelt figyelmet fotdítva a sz|ovák, palóc hagyományok megismertetésére (életmód, viselet, gasztronómiai sajátosságok, sajátos, tégi
tekintettel - az egyesülethez tattoző településeken. .I(ulturális szolgá|tatás, előadó-művészeú szefríezet támogatása, kultuíális örökség helyi védelme, a heiyi

szakmák) őrzésére - különös

közművelődési tevékenység támogatása:
a.) Az Egyesület a civil szervezetekkel, lakossággal egnittműködik a város kultutáüs hagyományainak megőrzésében, ezeknek a feltárásában és közreműködik azok feldolgozásában abból a célból, hogy azok átöröklőd|enek az utőkorra.
és teremtó szeíepet tólt be a települések életében.Ennek érdekében a telepűlés
minden kotosztályát és a környező települések lakosait, civil szervezeteit bevonva közösségi ren-

b.) Hagyományőrző

dezvényeket szefvez.
c.) I(ulturilis örökség megóvása érdekébenjavaslatokat íoga\maz meg a települések képviselőtesülete felé, véleményezi a települések kulturális koncepcióját, , '
d.) I(ulturáüs, és közművelődési progtamok szetvezése helyi és térség§zinten.
e,) I(özérdekű előadások §zervezése.
f.)

A már meglévő, működő kózművelődési csopottok rendezvényeit segíti.
A közfeladatok teljesítésétaMagyarotszághe|yi önkormányzatairóI szőIő

201,1,.

évi CDOOilX.

törvény 13.§ (1) 7. ponila ítja e|ő.

(3.) Részvétela máuai kulturális-turisztikai rendezvénynaptár ősszeáütásában, a rendezvények megszervezésében,koordinálásában, népszerűsítésébenés végrehajtásában, ismeretterjesztő turák szervezése és le-

2

bonyolítása, meglévó tematikus útvonalakhoz kapcsolódó kulturális tendezvények szervezése, kultutáüs
örökség megóvásában aktív részvétel ismerettetjesztő anyagok készítésével,népszerűsítésével.
a.) Az Egyesület által tendezett, szeívezett, koordinált, a helyi és kömyezó településekvalamint elszárrrrazottak bevonásával megvalósitott hagyománytetemtő tendezvények idegenforyalmi vonzereje térségiaMátra közelsége miatti üdülóket is figyelembe véve - országos jelentőséggel bít.
b.) I(adványokat készít,pátbeszédeket kezdeményez közérdekű témákban és közösségi rendezvényeket szervez.

A közfeladatok teljesítésétaMagyarországhelyi önkormányzatakőIszőlő201I.

törvény 13.§ (1)

1,3.

pontja iga eIő.

évi CLX)O0X.

(4.) Nemzetiségi ügyek, ahatáron inneni és trili magyarság kulturális értékeinekés kapcsolatainak ápolása,
fejlesz tés e, a rr'agyar-m^gyar kapcs olatok folyamatos fej les z tés e

a.) A településeken éIő nemzeti kisebbségek rendezvényein közteműködik
b.) A határon tuli magyatságnemzea identitásának ápolásáta:hatáton kívüli táts civil

szervezetek ha-

gyományőrző tendezvényein kölcsönös aktív részvétel közösségformálő, nemzeú identitás erősítése, magyaf nyelv, kultura megőnése célrjáből.
Akőzfeladatok teljesítéséta Magyarország helyi önkotmányzatakől szőlő 2011. évi
CI,)oo(Ix. töwény 13.§ (1) 1Ó. pont lrla eIŐ.

(5) Az Euópai Uniós tagság jegyében nemzetközi kapcsolatok kifejlesztése a Mátta kulturális és természeti
étékeihezhasonló vagy ahhoz kapcsolódó területen, mint a 2011. évi CLX)§/. törvénynek megfeleló
kőzhasznű tevékenység. Rendszeres adatgyijtés - informatikai adatbázis létrehozása és karbantartása.
Konkrét egpittműködés létrehozása Szlovákiában működő rurisztikai tevékenységet folytató - a mátrai, szlovák gyökerű telepúlésekhezkötődóen- civil szervezetekkel, közös megjelenés tutisztikai szakvásátokon, közös
(6.)

kiadványok megjelentetése, határon átlvelő közös

Az Egyesűlet működésének,

szo|gá|tatásainak

ptogramok szervezése.

és beszámolóinak nyilvánosságát

weboldalon közzététel

űyánbiztositja.
(7.)

Az Egyesület mint közhasznű szervezet nem záqa ki, hogy tagaín kívül más is tészesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.

(8.)

Az Egyesület mint közhasznű szervezet váIlalkozási tevékenységet csak közlrasznú céIjainak megvalósítása érdekében,azokat nem veszélyeztetve végez, gazdá|kodása sotán el&t etedményét nem osztja
fel, azt a létesítő okkatában meghatátozott tevékenységétefordítja.

(9.)

Az Egyesület, mint közhasznű szeívezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.

Egyesület tagai
4.§
(1) Az Egyesület tagja lelret az a tetmészetes személy, jogi személyiségű, vagy jogi személyiséggel nem

rendelkező gazdaság1 társaság, civi szewezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadla és tagfelvételi kételmétaz Elnökség jőváhag5la. A felvételt kérőnek kérelmébennyilatkozatot
kell tennje arra vonatkozőan,hogy az Egyesület alapszabá|yát, céljait, szellemiségét, értékrendjétés kialakult szokásait magáta nézve kötelezőnek íogadja el. Az Egyesület tagja vállalja,.hogy az Egyesület
tevékenységével,céllaival összeférhetetlen tevékenységetnem folytat. _

(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatalaaz Elnökség hatáialébe' tattozlk.

AI<t az Egyesület
tagsal<tvánlenni,az atagság típusáta utaló ításbeli tagfelvéteü kérelmet nyujt be az Egyesület általI<tadott Belépésinyilatkozat kitöltésével. A kételmet az Egyesület elnökének kell benyújtani. aki a kérelmet a sofon következő elnökségi ülés elé terjeszti, Jogi személyiségri, vagy jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdaságl társaságok, civil szervezetek képviselő álta| npjthatnak be tagfelvételi kérelmet,
A tagfelvételi kérelemtől a beérkezéstől számított 90 napon belül dönteni kell. A tag felvételének kérdésében az Elnókség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség á|ta| történő elfogadásával !ön létre. A felvételt megtagadó hatá-

íozat ellen a közgliléshez fel|ebbezésnek van helye. A fellebbezést ahatározatkézhezvételétől számított 30 napon kell benyujtani az Elnökségnek cknezve. A közgyilés soron következő ülésén2/3-os
szótöbbséggel bkáIhaqa felriLl az elnökség e tárgyu hatátozatát.

(3) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott hatátozatta| tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan természetes személyeket, akiket arra étdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt áltaü írásbeli elíogadásával jön létre, A tiszteletbeli tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem
keletkeztet azza| a kivétellel, hogy a tiszteletbeli tag is jogosu|t a I{őzgyőlésen részt venni, felszólalni,
véleményétaz adott kétdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

A

jelen AlapszabáIyban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a ,,tag" kifejezés szerepel,
csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokta vonatkoző eltérő rendelkezések
mindig pontosan tartalmazzák a ,,tiszteletbeli tag" kifejezést.

(4)

(5) Az egyesületi tagság megszűnik:

a)

a természetes személy taghaláIával illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli meg-

b)
.)
d)

a kilépésírásbeli bejelentésével

szűnésével,
I<tzárással,

ha az Egyesület megszűnik.

Kilépésiszándékát a tag köteles írásban bejelenteni az Elnökséghez az Egyesület által kiadott l{lépési
nl77atkozat kitöltésével. A kilépésaz Elnökség részétetörtént bejelentéssel egyező idópontban hatá-

(6.)

Iyos.

Az

elnökség jelen lévő tagok 2/3-os többségének szavazatával a tagok sorából hatatozattall<tzáthatja
azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegr; ígl különösen, ha három hónapnál régebben lejátt esedékességri tagűjat írásbeü felszőlitásn
sem fizette be, illetőleg, ha az Egyesület céljával, szellemiségévelvagy az .il|apszabállyal össze nem
egyeztethető magataftást tanúsít.A\<lzárást kimondó hatátozatotígazolható módon kell a tag részéte megküldeni (tétivevényes levélben), mely ellen annak kézhezvéte|étőlszámitott 30 napon
belül halasztőhatá|lyal fellebbezésnek van helye a l{özgyiléshez, melyet az Elnökségnek címezve kell
benyrjtani. Amennyiben az éintett nem él a fellebbezés lehetóségével a megadott hatáÁdőn belül, tag-

(7.)

sága megszűnik.

(B.)

tiszteletbeli tagi címet a I(özg1úlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazaú jogal
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban az esetben,
ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjévelvagy az Alapszabállyal össze

A

nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(9) I(ülönleges jogállású tagság

a)Tiszteletbeh tag: Az Egyesűlet tiszteletbeli tagja lehet az a szeméIy, aki az Egyesület érdekében kifejtett kimagaslő munkájáva|, vagy tevékenységévelaz Egyesület támogatásához, céljunak, e[smertségének és fejlódésének megvalósulásához nagymértékben hozzájárult, és az elnökségiavaslatára,'iJ,. az
egyesület bármely tagának javaslatáta a közgyilés e címre megváIasztja. Az Egyesület keretében hoszszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személy tiszteletbeli tisztség'ei: - tiszteletbe]i elnök.
b.) Társult tagok Társadalmi szervezetek, kotmányszervek, intézmé|yek,nem nyefeségodentált szervezetek, illetve mindazofi szervezetek és magánszemélyek, akikkel az Egyesület kétoldalúegnittműködési megállapodást köt, együttműködik ál7andó, ill. ptojekt jelleggel, és az Egyesület Elnöksége javaslatfua aKőzglulés a címte megválaszt.

c.) Pártoló tagz Az Egyesület pártolő tagja lehet az a tetmészetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szewezet, aki az Egyesület tevékenységébencsak vagyoni hozzájfuulássa|
vesz részt és az Egyesület elnöksége javaslatáta a közgyilés a cimre megválaszt.
d.) Az a)-c) pontokban felsoroltak vezető tisztségviselővé nem választhatőak, az Egyesület szerveinek
ülésein tanácskozási joggal vesznek tészt, tagűj flzetésérenem kötelezettek.

e.) Az a)-c) pontokban felsoroltak címet a Közgyűlés minósített többségi hztátozattaI, a jelenlévő, szavazaú joggal rendelkezó tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult megvonni abban
az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, értékrendjévelvagy az .LlapszabálJyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.A közglűlésre a javaslatot azEtikaiBizottság teszi
megsaját,illetve bármely tagiavaslata alapján. A javaslatról az Elnökség előzetesen véleménytnyilvánít.

( 10)Á 4.§. (8) bekezdéseiben megjelölt eljárásban csakazt követően hozhatő meg a tiszteletbeli tagi cím
megvonásárÓl szóló hatátozat, hogy a határozatta| érintett személyt meghallgatták, részéte lehetóséget
biztosítottak védekezésénekelőterjesztésére és az enyhítő vagy mentó körülrnények ismettetéséte,

(1) Az Egyesület tagja jogosult:

a)
b)

Tagsági iogok és kötelezettségek
5.§

részt venni az Egyesület munkáiában, rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselőie űgán akőzg5ű,lésen a többi taggal egyenló szavazaú joggal Észtvenni, felszólalni, véleményétkifejteni, hatátozati javaslatot tenni és szavazni,
a természetes személy tagok választhatnak és válaszüatók, a nem tetmészetes személy tagok pedig
törvényes képviselőik űtjánválaszthatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit,

.)

(2) hz Egyesüiet tagja köteles:
a)
az Egyesület -N|apszabá|yát és belső szabá|yzatatt valamint az Egyesület szervei által hozott hatátozatokat megtartani, az Egyesület céIját és szellemiségét, éttékrendjéttiszteletben tattani
az Egyesület közglÚlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szednt eljátnl,

b)

.)

a

közglŰés által évente meghatátozott mértékűtagűjat tárgyév március 10_éig megfizetni.

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakotollratja és teljesítheti jogait és köte-

lezettségeit. A tennészetes személy tag jogait csak személyesen gyakotolhatja, meghatalmazotú képviseletnek nincs helye.

(4) Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendeikezlk, az Egyesület valamennyi taga egyenlő
jogokkal és kötelezettségekkel tendelkezik.

(5) Harmadik személyek. Bármely hatmadik személy űjrnentesen részesülhet az Egyesület kőzhasznű
szolgáltatásaiból,

Egyesület szefvezete, összeférhetetlenségi szabályok
6.§
(l) Az Egyesület legfőbb szefve a l(özgyilés (7. §), ámely a tagok összessége. Áz Egyesűlet ügyintézó és
képviseleti teendőit, illetve a napi ügywiteü feladatokat az Egyesűlet űgyintéző képviseló szeíve, az
Elnökség (8. §) iránl§a és látja el,

Q) A,

Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökség tagok és az Elnök (9. §).

(3) Az Egyesület igyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyat állampolgár,
Magyatotszáeon letelepedett, illetőleg magyarotszási tartózkodási engedéllyel tendelkező nem magy

ar államp o1gár

leh et.

(4) Nem lehet civil szervezetnek a civil szervezetekről szóló törvényben megjelöltvezető tisztségviselője
az a személ1 aki a Btk. 61. § (2) i, alpontja alapján a közügyektől eltiltás hatálya alatt áX,.

(5) Á

Ptk. 3:22.§-a alapján vezető tisztségviseló az a nagykorő személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenységeellátásához szükséges körben nem kotlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jog személy köteles kijelölni azt a tetmészetes §zemélyt> aki
avezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat
a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek,amiga büntetett elóélethez lűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogetősen eltiltottak, Akit valamely foglalkozástőI jogeús bírói ítéletteleltiltottak, az elttltás hatáIya a|att az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó hatátozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, al<tt e|tiltottak a yezető tisztségviselói tevékenységtől.
(6) Az Egyesület vezető szervének hatátozathozatalában nem vehet tészt az a szernélry, aki vagy akinek
kőzehhozzátaftozőja, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartoző) ahatározat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szednti juttatásai keretében a
bárl<l á|tal megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeh szolgáltatás, illetve az Egyesület áItaI tagá-

nak, a tagsági jogviszony alapján nyujtott, létesító okiratnak megfeleló cél szerinti juttatás.

(7) A közhasznű szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szefrrezet vezető tisztségvis e|ője az a személy, aki korábban olyan közlrasznű szervezetvezető tisztségviselője volt
- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az á|lami adó- és vámhatóságnáInyivántartott

adó-

és

vámtaftozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fei,
c) amellyel szemben az á|Iami adó- és vámhatóság űzlet]ezátás intézkedéstalkalmazott, vagy üzletlezátást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámátaz ál]amj adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szednt felfiiggesztette vagy tötölte.
Q) A vezető tisztségviseló, illetv,e az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznű szewezetnél is betölt.
(8)

(9)

A

közhasznő szewezet megszűntét követó két évig nem lehet más közhasznű szervezet vezető

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznű szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőzőkétévben legalább egy évig-vezető tisztséget, amdry az adózás tendjéről szóló töwény szerinú kőztattozását nem egyenütette ki,

Avezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni
anól, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más kőzhasznű szewezetnél is betölt.

Közgyűlés
7.§

(1)

Az Egyesüet legfóbb szerve a l(őzgyulél amely a tagok összességégből áll, A közglnilést az Elnök
hívja össze. A l(özgyrrlést évente legalább két alkalommal össze kell hívni. Áz Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a I{ózgyrilést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni,
továbbá köteles azt összehívni,ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri,

()\

A l{özgyilés hatáskötébe tattozlk:

b)
.)
d)
9
9
g)
h)

az éves költségvetés meghaátozása,
az éves pfogíam és rendezvénynaptár elfogadása
az egyesületi tagdíj összegének megállapitása,
az Elnök éves beszámoló|ának és a közhasznúsági jelentésnek az elfogadása,
az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
az Egyesület tagainak sotából történő l<tzfuássd' kapcsolatos fellebbezés elblráIása, illerve a tiszte-

letbeli tagi cím visszavonása,
az Elnökség tagai és azBlnők megváLasztása,

i)
j)
k)
|)
(3)

az Elnökség tagai és az Elnök visszahívása,
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság megválasztása,
a P énzűgyi Ellenőrző Bizottság visszahívása,
az Egyesület feloszlása esetén az egyesületivagyon fe|használásáról való rendelkezés.

A Közgyulést

az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli étesítésével,A meghi
vót a tagoknak a tervezett időpontot megelózően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni. A
meghívónak taftalmaznia kell a közgyilés helyet, ideiét és a tervezett napirendet, valamint határozatképtelenség esetéte a megismételt l{özglilés összehívására vonatkoző rendelkezéseket. A l{özgyílés

ülései nyilvánosak, azokon bárki részt velret.

(a) A Közgyulés akkot hatfuozatképes, ha a szavazásra iogosult tagok 50 száza|éka + egy íő jelen van. A
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban tögzített napirendi pontok
tekintetében a jelenlévők számátő| fliggetlenül hatátozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meglívóban kifejezetten felhívták.
(5)

A

Közgi,ulés hatáskörébe tartoző ügyekben határozatalt a jelenlévő, szavazaú joggal rendelkező tagok

egyszetí szótöbbségévelh,ozza, kivéve az a),l) pontot, ahol a jelenlévő, szavazaújoggal rende|kező tagok minősített többségének Qegalább hátom-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tag\ázátásra
vonatkozó döntés meghozatalakor al<tzárrtt szándékozott tag sz^v^zaú jogát nem gyakotolhatja.

(6) Á Közgyulés az éves beszámolóról és a közhasznűságl jelentés e|fogadásfuő| szőlő hatátozatát az áltajelenlévó, szavazaú joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségévei
lános szabályok szerint,
hozza,

(7)

A

(8)

A Közgyulés

^zaz ^

Kőzgyulést az egyesület Elnöke vezeú. Az elnök akadályoztatása esetén az egyesület alelnökeinek
egyike vezeú a l(özgyilést.

a személyi döntések - h), r), j) k) pontok - kivételéve7határozataitnyntszavazással,a
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazássalhozza. A negholott hatdrolatok - ifu értue a titkos

s7aua7ásvl negho4ott dijntéyket is - kihirdttáse a leuerytő elnökfeladara.

(9)

A

alEján háron

s7auaryfu során a kö7gyűlét a leue7ető elnökjauaslata

slaualatspinhló biiottság tagfai a

leue7,ető

elnök

h kű

tag.

A

tag.i s7auayahryim/áló

bi4ottságot

uáh7t, A
a jebn-

qauayaísvinláló bi3ütúg tagjait a körylűlés

s7aua7atijogal rendtlke7ő tagok egys7ent qűöbbú§uel s4aua77a r7le& A t7aualás erednérytéta t3auayaísryiruláló biryttság e/nöke ismerteti, a leadott slaua7atok s4imának itneftetéséuel, aléraérylu slaua7atok qámának kö7
/étáue/. A tyaua7afuryirnlálő biryttság elnöke a7 erednén1 hrreftetétekor kö{i ualanearyi y/öhre leadott s7aualat
sryin/át. A7arednénjlóljegy7őkörylu kés7ül, raelet aláír a s7aua7ats4irllláló biiottságelnöke ft tagai, -4jegyryő
körgu eredrrérye beue7etésre kedl a Határo7atok könluébe, rneljlet a qaua7atsryinláló biryttrágelnöke ír a/á.
/éuő,

(10)A Közgi,ulés hatátozathozataLában nem vehet tészt az a szeméIy, aki vagy akinek közelthozzátattozója (Ptk. 685.§ b/ pont), ahatátozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként étdekelt.

(11)A b) pont esetében nem minősül előnynek aközhasznű egyesület cél szerinti jvttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbell szolgáItatás, illelve az egyesület által tagának,
a tagság1jogviszony alapján npjtott, létesítő okfuatnak megfeleló cél szerinti. jutt?tás.

( 2)A

.

rög7lti. Ajegqőköryuü
aielrök ft a kögtlilés által erre neguáks7lotí
hiteleítő
íio
két
ts
a/á. A kö?&jűlé§ leuevető elnöke a közglűlés által h0<0tt határo7aíokat kötelet baladéktalanul
biege7ni a Határo7atok Könluába a bl/egy7ést a jeg7őköquet hinlesítő niadkét tag hhehsíti.,4 határo7at nak e7!

Közgyűlél niadcn Ülxtáíétj€gl<őkönluben

köuüően uálik ér,uén7usé.

7

(

j)A

Ka7gűlési határo7atot a4 éintettekkel igarylható nődon kölölni kell. A Halárolatok Kcinjue oll nódnn tartala határo7atokat, bogy abből a Közgűlés dbltésánek tartalma, időportja és hatáfua, illetue a döntésí lánogatók
és elleqők tryirzaráqla n egíllEítbató.

maw

(1) Az Egyesület általános hatáskörű igyntéző

Q) A"

-

Elnökség
8.§
és képviseleti szerve a

6

tag6 Elnökség,

elnökség tagjai:

elnök
alelnökök.

(3) Az Elnökséget

a

I(özglúlés egyszeű szótóbbséggel, titkos szavazássa| 5 év időtattamra vá7asztia.

(4) Két Közgyilés közötti

időben az Elnökség dönt minden olyan kétdésben,amely nem tartozik \<tzárőDöntéseitől, intézkedéseiról a következő közglűlésen az Elnökség köte-

Iag a közgyűlés hatáskötébe.

les beszámolni.

(5) Áz Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tatt ülést. Az Elnökség ülése hatáfozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökség úléseinyilvánosak, azokon bátki részt vehet, illetve bármely döntésben étdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség
szerint külön is meg kell hívni.

(6) Az Elnökség Ltatározatát egyszerű többséggel, nlflt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol
jogszabály minősített többséget k elő. Az elnökség határozathozatalában nem vehet tészt az a személy, aki vagy akinek közeljhozzátartozőja [Ptk. ó85. § b) pont], ahatározat alapján

a)
U

(7)

A

(8)

Az

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bátmilyen más előnyben tészesül, illetve a megkötendó jogügyletben egyébként érdekelt.

b) pont esetében nem minősül elónynek a kőzhasznű egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeh szolgá|tatás, illetve az egyesület á|tal tagának,
a tagságjogviszony alapján nyuitott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével.A
meghívót az elnökségi tagoknak a tefvezett időpontot megelózően legalább nyolc naptári nappal meg
kell küldeni, a napitendi pontok pofito§ megjelölésével. Áz Elnökség ügyrendjét egyebekben maga á1lapí§a meg.

(9) Az
(1,0)

elnökség gyakorolja a munkáltatói jogokat az egyesület

TDM

menedzsere felett.

Az Elnökség hatáskörébe tatozik:

a)
b)
.)
d)
O
9

g)
h)
i)
j)
k)

az Egyesüle t tagjatra kötelez ő hatát ozatok meghozatala,
az ügyrend elfogadása,

az eúku szabályok elfogadása,
tagfelvétel jőváhagyása,
az Elnök utasítása a közgyulés összehívására,
az Egyesület működésévél kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki tes2ámolókb a, a közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyilési hatátozatbkba vdrő betekintés biztosítása
az étde[ődők részére,
akőzhasznűsági jelentés tervezetének elkészítése,jőváhagyás céIjábőI a l{özgűlés elé terjesztése,
az éves progfam és tendezvénynaptár összeállítása, jóváhagyás céljáből a Közgyűlés elé terjesztése,
tagűi összegére javaslattétel, jőváhagyás céLjábő| a Közglulés elé terjesztése,
javaslattétel személyi kérdésekben, Elnök, Elnökség, PénzügyiEllenőrzőBizottságtagaia öt éves
mandátum ideje alatt,
döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tatozik a I{özgyilés kizárólagos hatáskörébe

(1 1)

A Közgyulés

áltaü visszahívás esetén tul megszűnik az elnökségi tagság a tagha|á|ával, ame|y esetben a

I(özgyilés új elnökségi tagotvá|aszt. Az tdőkőzben választott új elnökségi tag megbizatása a mát hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező idópontig szól,

(l2)Az elnökségi tag tisztségétől bármikor lemondhat,

azoí|b^fl ha az Egyesület működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, kivéve,
ha a Kőzg5űIés az űj vezető úsztségviselő megválasztásfuő| már ezt megelőzően gondoskodott, A lemondás hatályossá válásáig az elnökségi tagvezető tisztségviselő aha|aszthatatlan döntések meghoza't]Ietve
talában,
az ilyen intézkedésekmegtételében köteles tészt venni. Az idóközben választott új elnökségi tagmegbízatása a már lrivatalban lévő elnökségi tagok mandárumával egyező időpontig szól.

(1,3)Az Elnökség döntéseire a jelen alapszabályban rőgzitett közlés, nyilvánosságrahozatal
való betekintés rendje szabá|yait énelemszerűen alkalmazni kell.

módja, iratokba

(,!Az

Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkónlwben rögzíti. A jegyzőkönyvet alátrla az Elnökség
Az Elnök köteles az Elnökség által meghozotthatátozatokat a Határozatok
I{ónywébe bejegyezni, A Határozatok l(öny,ve oly módon tattalmazza a határozatokat, hogy abbőL az
Elnökség döntésének tattaLma, időpontja éshatá|ya, illetve a döntést támogatók és ellenzók számatá-

jelenlévő minden tagla.

nya megállapithatő.

(1)

Az Elnök a l{özgyu|és

Elnök
9.§

álta| egyszeű szótöbbséggel, titkos sz.avazással 5 év időtattamta választott
vezető tisztségviselő, aá az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. Az elnök
taga az egyesület igylntéző és képviseleti szervének.

Q) A, Elnök

a)
b)
.)
d)
O
D
g)
h)

hatásköre és feladatai:
az Egyesület adminisztratív szemezetének kialakítása és vezetése,
a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,

közglűlés és az elnökséghatátozatok végtehajtásának ellenőrzése,
az elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
a

közgyűléseklevezetése,
a baíároiaíok kihirdltése,

az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
az Egyesület közgyrllésének és az Elnökség határozatafuől olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a

vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatáirya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarány a m egállapíth ató,

I

pá|yázatokkal kapcsolatos dokumentáciő kezelése (páIyázatok előkészítése, benyu|tása, elszámolások elkészítése,projektdossziék órzése)
j) a Közgrulés és az Elnökség hatátozatunak az -L|apszabályban megjelölt módon az érintettekkel
történő közlése,
k) amennyiben ez mások v^gy Egyesület 1ogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszélyezteú, a
^z
I(ozgyúlés és az Elnökség által meghozott hatátozatokat valamint az Egyesület beszámolőit az
Egyesület internetes honlapján nyilvánossága hozza,
1) az Egyesület 'tratait, bevéteü és kiadási bizonyIatait kezeli.
m) utalvány ozási jogga| rendelkezik,

AIelnökök
10.§
(1) Az alelnökök
v ez

ető tisz

ts

(2) Az alelnökök

a)

b)
.)

a

közgyrlés által egyszeű szótöbbséggel, titkos szavazássa| 5 éves időtartamtavá|asztott

égviselők,

feladat és hatásköte
segítségetnyíjtanak az egyesület adminisztatív szeívezetének kialakításában és működtetésében az elnöknek
közreműködnek a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásában
összehangolják az egyesűlet munkáját

d)

részt ve§znek a tendezvények lebonyoűtásában

TDM menedzser
(1) A TDM menedzser az egyesület
(2) Hatásköre és feladata:

a)
b)
.)
d)

9
0
g)
h)
i)

11.§
áIIandő munkaviszonnyal rendelkezó munkavállalőla.

az egyesület munkaszervezetének kányitása,
a közgyűlés és az elnökséghatározatainak végrebajtása,
éves beszámoló és közhasznúsági jelentés tervezetének készítéseElnökség tészére.
pályázatolá<al kapcsolatos dokumentáció kezelése Qlá|yázatok előkészítése, benyujtása, elszámolá-

sok elkészítése,projektdossziék őrzése)
amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy veszé7yezteú,
I(özglúlés és az Elnökség által meghozott hatátozatokat valamint az Egyesúlet beszámo|őit az^
Egyesület internetes honlapján nyilvánossága ltozza,
lta|ványozási joggal tendelkezik,
egyesület tagságárőlnaprakész nytlvántar.tást vezet,
rendezvényn aptárban meghatározott kiemelt rendezvények szewezése,
marketingfeladatok ellátása.

Pénzügyi ellenőtző bizo

tts

ág

12.§

(1) A közgyrllés által 5 éves időtattamra közvetlenül megválasztott három tagú bizottság, amelynek feladata az egyesüleú alapszabály és a mindenkori gazdaságl szabályozők szerinú gazdálkodás ellenórzése. Á
bizottság elnökét és két tagját a közglnilés váIasztla meg. A bizottság tevékenysége során jogosult az
egyesület teljes pénzügyi és anyagi n,lJvántartásaiba betekinteni, ertől abizottság évente egyszer beszámol a közgyilésnek. A bizottság ellenőrzését előzetes terv nélkül, de évente legalább egy alkalommal tartja.

(2)

A

Az

el],enőuésról, a feltárt észrevételekről abizottság jegyzőkönlwet vesz fel.

A

bizottság ülésétannak elnöke hívja össze, az ilést legalább 8
A bizottság ülése akkor hatátozatképes, ha azon
minden tag megjelent. A bizottság üléseit annak elnöke vezeti. A bizottság hatátozatait egyszetű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléseiről jegyzőköny,vet kell vezetni, melyet minden bizottságs tag aláir.
bizottság üléseit félévente tattja.

nappal megelőzően megküIdött meghívó alapján.

(3) Az egyesület Elnöke köteles a bizottság álta| meghozott hatátozatokat a Hatátozatok l(önywébe bejegyezn, A Határozatok I{öny,ve oly módon tarta|rnazza a határozatokat, hogy abból a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntésének tattalma, időpontja és hatá7ya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
s

zámat ány a megállapítható.
a pénzügyi ellenőuőbizottság elnöke vagy tag1a, illetve könywizsgáIőja az a személy aLá
az egyesület elnökségének elnöke vagy tagla,gazdaságsvezetőie,
az egyesrilette| megbizatásán kívüli más tevékenységkifejtésérefuányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre itánytrló egyéb jogviszoayban áX,,ha jogszabály másként nem rendelkezik
az egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeü,szolgáItatásokat, és a társadalmi szervezetálrtalatagsának a tagsági jogviszony alapján nyujtott jelen okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - , illetve

(4) Nem lehet

4
b)
.)
d)

(1)

A

az a)-c.) pontokban meghatározott személyek hozzátattozőia

tl§

közgiltlés által egyszerű szótöbbséggel titkos szavazással 5 ér,es időtartamta megválasztott három
tagú bizottság, amelynek feladata az Egyesület Etikai kódexének megfogaknazott magatartásl normák,
elvárások és tilalmak feletti ellenőués, A l(ódexben megfogalmazott elvárások nem jeleníük meg^z
etikus magatatások tételes, teljes felsotolását,ugyaniay a l{ódexben szerepló tilalmazott magatartások
összessége nem medti lá az etlkát]an magatattás minden fotmáját,.A kódex személyi batálya kiterjed
az egyesület valamennyi tagjfua. A kódex tárgyi tfugyi hatáIya kite{ed valamennyr, az egyesület által
szervezett eseményre, rcndezvényte, az egyesület nyilvános megjelenéseite, az egyesülettel kapcsolatos
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események kommunikációlára,
tási szabályokra.

Q) A bizottság elnökét

az egyesület tagjainak tudsztikai tevékenységévelkapcsolatos magatar-

és két tagsát a közgyulés választla meg.

A

bizottság munkáját előzetes terv nélkül

targa,

(3) A bizottság üléseit igény szerint, meghatározott feladatok alapján tartla. A bizottság ülésétannak elnöke hívja össze, az ülést legalább 8 nappal mege|őzően megküldött meghívó alapján. A bizottság ülése
akkot határozatképes, ha azon minden tag megjelent. A bizottság üléseit annak elnöke vezeti. A bizottsáB határ,ozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság üléseiról jegyzőköny,vet kell vezetni,
melyet minden bizottság1 tag alátt.

@ Az

egyesület Elnöke köteles abizottságá|talmeghozotthatátozatokat a Határozatok Könlwébe bejeA Határozatok I{önlwe oly módon tattaknazza a hatátozatokat, hogy abből az Elnökség döntésének tattalma, időpontja éshatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számatánya megállapítható.
gyezni.

az a személy alá
az egyesület elnökségének elnöke vagy taga, gazdaságsvezetője,
az egyesülette| megbizatásán kívüli más tevékenység kifejtésétekányu|ő munkaviszonyban vagy munkavégzésrefuánirrló egyéb jogviszonyban áI7,ha jogszabály másként nem tendelkezik
az egyesület cél szerinti juttatásáből részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetó nem
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szetvezet á|ta| a tagának a tagságjogviszony alapján nyrrjtott
jelen okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - , illetve
az a) - c.) pontokban meghatatozott személyek bozzátatozőja

(5) Nem lehet

a a etikai bizottság elnöke vagy taga, illetve kön},v,vizsgálőja

Az Egyesület működése és gazdálkodása
14§

(1) Az Egyesület mint tátsadalmi szervezet tevékenységéta nyilvántartásba vételről szőlő hatátozat iogerőre emelkedése napján kezdhed meg.

(2) Az egyesület önálló jogi személy , amely gazdaság1 eszközeivel szabadon gazdálkodik az egyesületekre
valamint akőzhasznű szetvezetekte vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.
(3) Az Egyesület tagdíjaiból, tészéteiuttatott támogatő befizetésekből és esetleges egyéb jövedelmekből
gazdálkodik.

(4)

A

tagok tagűj-befizetéseiről az Elnökség a tagrytlvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.

A

tagok a tagűj megfizetésén tul az Egyesűlet tattozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

(5) Az Egyesület avagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiéft sajátvagyonával feiel.
(6) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
zott tevékenységérefotűtja.

íeL, azt az ,L|apszabá|yban meghatáto-

(7) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetésiúábályzat-készítésikötelezettsége
nincsen.

(8) Az Egyesület az á|lamháztartás alrendszereitől'

- a normatív támogatás kivételével- csak írásbeü szerszetződésben meg kell hatátozni a támogatással való elszámo|ás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékétés feltételeit
a saltó útján nyilvánosságta kell hozni. Az Egyesület mint közhasznű szervezet áIta| nyrrjtott cél szerinti juttatások bárl<t által megismerhetók.
ződés alapján részesülhet támogatásban.

A
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(9) Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyljtés nem járhat az adományozők, illetőleg más
személyek zaWatásával, a személyhez íűződő jogok és az emberi méltóság sételmével. Az egyesület
nevében vagy iaváta történő adománygyűjtés csak akőzhasznű szet\rezet írásbeli meg}tata|mazása

Az egyesület részéte nyujtott adományokat a könyv szerinti, ennek híányában
szokásos piaci áron kell nyilvántanásba venni.
a|apján végezhető.

(10)

Az Egyesület a felelős szeméIyt, a támogatőt, valamint e személyek hozzá-tartozőját

-

a

abárl<t á|tal'

megkötés nélkül igénybe vehető szo|gáltatások, illetve a társadalmi szetvezet á|tal tagának a tagság1
jogviszony alapján nyujtott, létesítőokilatnak megfelelő juttatások kivételével-cél szerinti juttatásban
nem részesítheti.
(l1) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem bocsáthat ki.

(1,2)Az Egyesület vál7alkozásának fejlesztéséhezközhasznú tevékenységétveszélyeztető mértékűhitelt
nem vehet íell. az államháztanás abendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve lritel tötlesztésétenem használhatja fel.

(I3).Az Egyesületre kányadő beszámolási és nyilvántartási szabályokta a 2011,. évi CLXXV. töwény az
trányadők. Az Egyesület köteles közhasznűsá*i jelentéséta tátgyévet követó évben legkésóbb június
30. napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámáta elérhetó módon kőzzétenni. A kö z has z nú s ági j elen té nek tartaknaznia kell:
s

a) a számviteli beszámolót,

b) a költségvetési támogatás felhaszná|ását,
c) a vagyon íelhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptőI, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányz attől, a települési önkormányzatok társulás átőI, az egészségbiztosítási

önkormányzattól

és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,

í) akőzbasznű szetvezetvezető tisztségviselőinek nyrjtott juttatások értékét,ill. összegét,
g) aközhasznú tevékenységól szóló tövid tartalmi beszámolót.
(1,3)Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasáei tevékenységcéIjáta alapították, és az Egyesület
gazdaságválLalkozási tevékenységetl<tzárőlagmásodlagos jelleggel, a céliainak elérésételősegítendő és
közhasznú tevékenységétnem veszélyeztető módon folytathat.

(,| Az

Egyesület működése felett az ügyészséggyakorol törvényességi felügyeletet.

(15)Az Egyesület működése sotán keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosiqa az érdeklődő tészétemunkanapokon elózetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén,
felügyelet mellett, Az iratokba való betekintés iránti igényt ftételrnet) írásban kell az elnök részéte
megkűldeni.

Az Egyesület elfogadott közhasznúsági jelentései nyilvánosan hozzáférhetőek az egyesület internetes
honlapján

a

www.mattaiovoje.hu oldalakon a tárgyévet kovető öt évig.

Az Elnök köteles az tratbetekjntésről külön nyih,ántartást vezetni, melyból megállapíthatő akéteknező
neve, a kért jtat megnevezése, a kérelem és teljesítésénekideje.

15§
(1)

Q)

Az

Egyesületet az Elnök önállóan képviseü, a (3) pontban foglalt kivétellel. Tartós távolléte esetén
képviseleti jogosultságát bármelyik elnökségi taga átruházhatla.
Az egyesület képviseletérea közgyilés álta| megváIasztott elnökség elnöke önállóan jogosult oly módon, hogy az előfut, előnyomott vagy nyomtatott egyesületi elnevezés a|á őnállÓan trja sajátkezű alátását,

(3) Az Egyesület bankszám|ája felett az Elnök és egy további elnökségi tagőnállőan logosult rendelkezni.
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Az EgyesÜlet vagyona
16.§
(1)

A

1. §-ban felsorolt célok megvalósításának anyag1 alapjátképezik:
természetes és jogi személyek, társadalmi szervek felajánlásat,hozzájánllásat

a)
b)
.)
d)
.)
0
g)
h)
i)

egyéb szervek céltámogatásai
az induló y^gyon és bevételek hozadéka,kamata
az Egyesületnek adományozottingatlan, ingó vagyon, végrendeleti juttatás

tendezvényekbevételei
a nem válla|kozási tevékenységbő| szátmaző bevételek
a vá||alkozási tevékenységből befolyó bevételek
céltámogatás

tagűj

Az Egyesület megszűnése
17.§

(1) Az Egyesület megszűnik, ha
ü a közgnílés kimondja az egyesüiet felosziását,

b)
.)
d)

arra jogosult szefv megszűnését megállapítja,
az egyesület más egyesülettel vagy társadalmi szelvezettel egyesül,
ha a tagok száma a törvény álta| előkt minimumot tartósan nem éri el.

(2) Az Egyesület megszűnésénekesetén vagyonát más hasonló célt folytató közhasznú szefvezet részéte
kell felajánlani az Elnöks ég javaslata a|apján a I{ózgűlés rendelkezése szerint.

Politikai tevékenység
18.§
(1) Az Egyesület köiuetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagl támogatást nem nyujt, tőlük támogatást nem fogad el, továbbá országgyilési, fővárosi, megyei,
önkormányz aú v á|asztásokon képviselőj elöltet nem állít, és nem támogat.

Pályázatikiítás
19.§

Q)

A, Egyesület jogosult pályázaú űton támogatást ny,rrjtani. A páIyázatnak az Egyesület céljaival összhangban kell lennie és a pályázati kiírás o|yan pályázatok készítésérevonatkozhat, amely az a|apszabályban megjelölt bármely célkitűzésselkapcsolatos. A pályázatnak minden esetben nyíltnak, illetve a
pá|yázai eljárásnak szabáIyozottnak kell lennie, továbbá biztosítania kell a páIyázatban kiítt feltételek
Úsztaságát.

(3) A páIyázat nem tartaknazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes könilrnényeinek métlegelésével - megáIapithatő, hogy a pá|yázatnak elóre meghatátozott nyeftese van (színlelt páIyázat). Az

kiítt páIyázatoLútoz kapcsolódí páIyáztatási szabályokat (a pá|yázat benyrjtásának hatáddejét, elbirálásának hatáidejét, a pályázaú úton elnyerhetó támogatás mértékét,stb.) minden esetben az adott pá|yázati kifuás kell, hogy taftalrnazza.
egyes esetekben

$) Az

Egyesület nevében vagy javáta töténő adományglújtés csak az Egyesület, mint közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása a|apján végezhető, az adománygfijtés nem járhai az aáományoző, illetve
más személyekzailatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 1néltóság megsértésével.

(1)

Á

zátő tendelkezések
20.§

jelen Alapszabályban nem szabá|yozott kétdésekbena Magyar Kőztársaság Polgári Törvénykönyvétől szőlő 201,3. évi V. töryény, valamint 2011. évi CIXXV. tőnétry. illetőleg a további vonatkoző hatáIy os i ogszabályok tendelkezés ei megfelelően irányadók.
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