
szENT JAKAB BARÁTI KÖR
ALAPSZABÁLYA

Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II törvény 1z. $ (1) bekezdése a|apján
létrehozták a Szent Jakab Baráti Kort.

Az egyesület tagjai alakuló kÖzgyulésükÖn úgy dÖntÖttek, hogy a társadalmi szervezet a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLYI. tÖrvényben foglaltak szerint kÖzhasznú
szervezetként v égzi tevékenységét.

Figyelemmel a Győri Torvényszék Pk.T.60 190/201112. sorszámú végzésére az egyesület
tagjai az alábbi korrigált Alapszabályt fogadták el.

1.1

1.2
Az egyesÚlet neve:
Az egyesület székhelye:

1.

ÁItalános rendelkezések

Szent Jakab Baráti Kör
9155 Lébény' Fő út 80.

2.
Az EeYesület ioeállása

Az Egyesület Önálló jogi személy.

3.
Az eeYesiilet célia. feladatai:

3.1 Az Egyesület céljai:

3 1 1 Szent Jakab tisáeletének ápolása Magyarországon;
3.I.2 Szent Jakab zarándok|atok szervezése,
3'1 3 Zatándokok magyarországi és spanyolországi Szent Jakab-úton való rószvételének

elősegítése' lnilönös tekintettel a szociálisan, vagy egészségileg hátrányos helyzetben
lévőkre'

3 . I . 4 Együttműködés más hazai zar ándokutakkal és zarándokszervezetekkel,
3 1 5 Az európai kulturális orökség részét képező, Európa több országán átívelő zarándokút,

a Camino de Santiago _ roviden Camino - magyarországi megismertetése.
3'1.6 Az eurőpai Caminóhoz csatlakoző magyarországi Szent Jakab zarínóokűt kiépítése,

jelzéseinek, hálőzati szinten működő szállásainak kialakítása, az iÍ folyámatos
gondozása;

3.I.7 A zarándolcut mentén található természeti értékek - Zsámbéki medence, Gerecse' tatai
Öreg-tó, nagyigmándi gyógyvíz' Sokoró, Hanság, Szigetkoz, Mosoni-sík - és épített
kulturális értékek - zsámbéki romtemplom, vértesszőlősi előembertelep, tatai vét, tápi
skanzen, pannonhalmi foapátság, Győr belvárosa, lébónyi Szent Jakab templom -
megismertetése, népszenisítése,

3.1.8 A magyarországi Szent Jakab zarándokÍltnak a hivatalos európai Caminóhoz torténő
csatlakoáatása, az út hivatalossá tetele, ezzel Magyarország euro_atlanti
integrációj ának elősegítése;



3.1 9 Európai zarándakistbálőzat kialakítása más' Caminóhoz kapcsolódó ktilftldi utakkal;
3 . 1 . 1 0 Egyuttműködés más, Caminóhoz kapcsolódó ktilfu ldi szervezetekkel.
3.z Az Egyesület biztosítja, hogy kozhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kíwl más is

részesülhessen.

3.3 Az Egyesület kozvetlen politikai tevékenységet nem folyat, szervezete pártoktól
fiiggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt' illetve azoktól támogatást nem
kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fovárosi Önkormányzati
képviselőjeloltet nem állít, és nem támogat.

3.4 Az Egyesület vallási felekezetektől fuggetlen.

3'5 Az Egyesület besorolási kategóriája: kÖzhasznú szervezet'

3.6 Az Egyesület által vógzendő közhasznú tevékenység az t997. évi CLVI. tv. 2ó. $ c)
bekezdése alapján:

3.6.1 kulturális tevékenység;
3.6.2 kulturá]is ÖrÖkség megóvása;
3.6.3 euro-atlanti integráció elősegítése

3.7 Az Egyesíilet céljainak elérése érdekében az alábbi feladatokat látja el:
3.7 .I Budapest-Lébény" illetve Lébény-Rajka kÖzött gyalogosan járható utakat felkutatja,

bejárja, a zarándokút jelzéseit hivatalos engedélyeáetés után kihelyezi;
3 7.2 Akiépített út jarhatóságáÍ folyamatosan ellenőrzi, a jelzéseket karbantartja;
3.7 .3 Kapcsolatot tart az érintett települések vezetőivel, infrastrukturális lehetőségek

( száll á s, étkezés) felkutatása, fej lesáése érdekében ;
3.7 4 A kiépített Budapest-Lébény-Rajka szakaszon zarándoklatokat, azol<hoz elsősorban

szál l ásl ehetoségeket szeÍv eZ;
3.7 .5 A magyarországi Szent Jakab-útról szóló kiadványokat szerkesá, kiad, weboldalt hoz

létre és műkÖdtet, GPS{érképeket készit;
3.7 .6 A Camino magyar szakaszait népszenisíti belfloldon, illetve külft}ldi Camino

szervezetekkel' belfoldi és nemzetközi találkozókon résá vesz, prezentációkat készít,
valamint média megjelenéseket szervez;

3.7.7 Zarándaktalálkozókat, klubeseményeket' forumokat, élménybeszámolókat,
kiállításokat és kirándulásokat szeÍvez,

3.7.8 Belfloldi és nemzetkőn pá|yínati lehetőségeket megpá|yázása révén, az esetlegesen
megnyert páilyázati Összegeket a Szent Jakab-út folyamatos fejlesztésére fordítja;

3 7.9 onkéntes segítőket von be a zarándokút épitésének, ferrntartásának" vaümint a
zarándoklatok szervezésének munkálataiba;

3. 7. 1 0 Jótékonysá gi rendezvényeket szervez;
3.7.I1 Adományokat gyrijt.

3.8 Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden olyan
belfloldi, nemzetkÖzi szewezeÍtel' jogi személlyel' amely az Egyesület eredményes
műkÖdését és céljainak megvalósítását segíti. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet
csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesÚleti célokban
megfogal mazott tevékenységekre használj a fel.



3 '9 Az Egyesület közhasznú
megteremtése érdekében,
gazdasági tevékenységet
ilyenbe tagként beléphet.
A vállalt célok és feladatok
egyének és szervezetek anyagi

ellátása érdekében az Egyestilet kéri és felhasználja
támogatását.

3.10 Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályazathoz kotheti. A pályázat nem

tartalmazhat olyan feltételeket' amelyekből az eset összes kÖnilményeinek
mérlegelésével _ megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat). Színlelt pályÍuat a cél szerinti juttatás alapjaul nem szolgálhat.

3.11 Az Egyesület Ösztondíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fo- és mellékállású alkalmazot1at is
foglalkoáathat.

3.12 Díjat alapíthat olyan személyek kitüntetése cóljából, akik az Egyesület célját, feladatait
tevékenységukkel segítik" támogatják

4.
Az EgYesüIet tagsága:

4.I Az Egyesület tagja lehet minden természetes személy, aki vállalja a klubtagsággal járó
kÓtelezettségeket, elfogadja és magáévá teszi a jelen Alapszabályban foglaltakat és

vállalja az éves tagdíj megÍizetését.
4.2 Az Egyesületnek rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek.

4.2.1 Rendes tag:
A rendes tagok a közgyr'ílésen szavazati joggal rendelkeznek, bármilyen tisáségre
megválasáhatók és újra választhatők. Atagok kotelesek atagóijat és a közgyűlés által
megállapított egyéb dijakaÍ az Egyesület bankszámlÍfiÍra befizetni. A rendes tag az
Egyesület g1'tílésein jogosult megjelenni, ahol felszólalási és szavazati jog illeti meg.

4.2.2 Tiszteletbeli tag:
A kozg1'tilés egyhangú döntéssel tiszteletbeli tagnak váiaszthat olyan személyt, aki
jelentős szolgálatot tett az Egyesületnek. Atisáeletbeli tag nem köteles tagdíjat {izetni.
Részt vehet a kozgyiiléseken, ahol felszólalási joga van, azonban nem Szavazhat és
nem választható.

4.3 Thgfelvótel:
Rendes tagság csak meghívás alapján keletkezhet. Az Egyesület minden aktív tagja
írásbeli javaslatot tehet az Elnökségnek új tag megválasáására. Lz új tag
megválasztása előtt 3 hónapos jelÖlti időt tolt az Egyestiletben' A jelÖlti idó alatt a
megválasztásra váró uj tag részt vesz az Egyesület rendezvényein, a rendezvényeken a

felszólalási jog megilleti, azonban szavazati jog nem.

A jelölti idót követően az t$ tag felvételéről a Közgyűlés titkos szavazással dont. A
tagsági viszony akkor keletkezik' ha a kozgytilés az új tag felvételét egyhangúan
megszavazza.

céljainak megvalósításához sztikséges anyagi feltételek
azokat nem veszélyeáetve' a jogszabály előírásai szerint
folytathat, gazdasági társaságot, alapítványt hozhat létre,



4.4 A Tagok jogai:
4.4.1 Rendes tag jogai:

Részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, a Közgyilés
hatír o zatainak m egho zataláb an,
Az Egyesület működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt
nyilváníthat,
Ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések megtárgyalásában,
Felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről' amely kérelemre az Egyesület
elnÖksége 30 napon belül koteles válasá adni,

Indítványt tehet a Kozgyílés napirendi pontjaira,
Betekinthet az Egyesület tagnyilvántartásába' múkodésével kapcsolatos iratokba"

Yéiaszthat, illetve választhatő az Egyesúlet ügyintézó és képviseleti szerveibe, illetve
tisáségeire, amennyiben

büntetlen előéletű" kÖzugyek gyakorlásától nincs eltiltva, cselekvőképes;
magyar állampolgár; a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező
személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak
szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik; vagy a harmadik
országbeli állampolgárok beutazásáról es tartózkodásáról szóló tÖrvóny hatálya
alá tartozlk' és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási
engedéllyel rendelkezik.

A tagok egyharmada írásban kezdeményezheti - az ok és a cél meg|elölésével -
rendkívrili KÖzgyiilés Összehívását,
Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határazatÍú' _ a tudomásra jutástól
számított 30 napon beltil a biróság előtt megtámadhatja.

4.4.2 Tiszteletbeli tag jogai:
Tanácskozási joggal részt vehet a Kozgyűlésen,
Igénybe veheti az Egyesület szolgéiltatásait,
Tisáségre nem választhatő, szavazati joga nincs.

Egyebekben jogai megegyeznek a teljes jogu tagok jogaival.

4.5 A Thgok kötelességei:
4'5.1 az Alapszabály és egyéb egyesületi szabéúyzatok rendelkezéseinek, Llletőleg az

E gye sü l et szerveinek hatítr o zatainak me gt artása,
4.5.2 az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt, illetve az ElnÖkség' vagy

a Közgyrílés határozataiban előírt feladataik teljesítése, és tőlük elvárható módon az
Egyesület célkitűzéseinek megvalósításának elősegítése;

4.5'3 a tagdíj késedelem nélküli befizetése;

4.6 Az éves tagdíj mértékét az Elnokség javaslatára aKözgyiilés állapítja meg.

4.7 Az egyesületi tagság megszűnik:
4.7.1 a tag halálával;
4.7.2 tagságról történő lemondással;
4 7.3 kizárással;
4.7.4 az Egyesület megszűnésével.



4.8 Bármely tag tagsági viszonyáról lemondhat, lemondását közölnie ke|| az Elnökséggel.
A tagsági viszonyról lemondott tag köteles a lemondásáig esedékes tagdijat
megfizetni.

4.g Kizárással szüntethető meg azon tag tagsági viszonya, aki tagsági viszonyából
származő kÓtelezettségét vétkesen megszegt, az A7apszabályban foglaltaknak nem tesz

eleget, vagy az Egyesület jó hírét veszélyezteti, illetve akit biróság a kozugyek
gyakorlásától eltiltou, jogerős és végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt. A
kizírásró|, az Elnök előterjesxése alapján' első fokon az Elnökség dont' A kizárás
elrendeléséltez az Elnökség 2l3-os szótöbbségÍí batározata sztikséges. Az ElnÓkség
döntése ellen a tag a KÖzgyűléshez fordulhat jogorvoslatért, a másodfoku eljárás a

KÓzgy'rilés hatáskÖre, ahol a kizárás elrendeléséh:ez a Kozgyrilés 2/3-os szótobbségű
határozata szükséges.

4.10 Az Elnökség kizáró határozata ellen a tag 30 napon beltil a KÖzgyiíléshez fellebbezhet.
A KÖzgyulés soron kovetkező ülésén köteles megtárgyalni és dontóst hozni a

fellebbezés kérdésében. AKözgyu|éshatírazata ellen atag3a napon belül bírósághoz
fordulhat j ogorvo slatért.

4.1i Tisztségviselők visszahívása: Atisztségviselők visszahívásáról a Kozgyrílés dont.

4.i1.1 \'isszahívásÍa az Egyesület célját, Alapszabályát, az Egyesület jó hírnevót sértő

magatartás esetén kenilhet sor.

5l

5.2

\
Az EeYesülJt szervezete:

Az Egyesület szervei, tisztségviselői:
A.) Az Egyesíilet szervei:

a.) Közgyűlés,
b.) ElnÖkség

B') Az Egyesíilet tisztségviselői:
a.) ElnÖk
b.) AlelnÖk
c ) Titkár
d.) Elnökségi tagok

Közgyűlés:
Az Egyesület legfiőbb szerve a közgyulés, amely a tagok Összességéből áll. A
kozgyulés ülései nyilvánosak.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköróbe tartozó kórdések:
megál lapítj a, il letőleg módo sítj a az Alap szabályt ;

dönt a tagdij mértékéről;
meghatároz za az év es kÖltségvetést;
megállapítj a az e|óző évi zárszámadást;

dont a tagfelvétel kérdésében;
megválasája az Egyesület tisztségviselőit' ugyintéző és képviseleti szerveit, annak
tagjait;
dont a Tisxségviselők visszahívásáról;

5.2.1
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elbírálj a a T ag h,lztr ásár ől szóló Elnökségi dontés fellebbezését ;
dÖnt más táLrsadalmi szerv ezettel való egyesülés kérdésében;

dönt az Egyesület érdekkorébe tartozó szövetséghez, nemzetközi szervezethez
torténő csatlakozás tárgy áb an-

őÓnt az E gye sül et éve s b e számo l ój a el fo g ad ása tilr gy áb an;

elfogadja a kÖzhasznúsági jelentést;

pályázat kiírása esetén megállapítj a apályínati feltételeket;

elfogadja az Elnokség éves beszámolóját;
kimondj a az Egyesiilet feloszlását;
meghatározott feladat ellátására adott tag megbízása, illetve ad hoc bizottság
létrehozása, adott feladat e|látására, az Egyesület tagsága köréből;

dont minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy a jelen Alapszabály a

KÖzgyiílés hatáskorébe utal.

Kiizgyűlés összehívásának szabályai:

A Közgyilést évente egyszer kotelező összehívni (rendes közgyulés)' Az éves rendes

kÖzg1'tílés minden év február 1. és április 30. közÖtti időszakban tartandó.

A tagok egyharmada írásban kezdeményezheti - az ok és a cél megjelölésével _

rendkíwli Kozgyilés összehívását.
A Közgytilés osszehívását elrendelheti a felügyeleti szerv.
Az Elnök kezdeményezheti -amennyiben a KÖzgyűlés összehívását szükségesnek
tartja - rendkívtili Közgyulés összehívását.
A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére meghívót kell ktildeni a Közgyűlés
helyszínének, időpontjának és napirendi pontjainak kozlésével oly módon, hogy a

meghívót a tagok részére tegalább 15 nappal a Közgyulés tervezett időpontja előtt el
kell küldeni.
Amennyiben a tagok egyharmada az ok és cél megjelolésével kérte a rendkívúli
KÖzgiltilés Összehívását, úgy az Elnök 30 napon beltil koteles azt Összehívni.
Az eredeti Közgytilés meghívójában mgg kell jelÖlni a határozatképtelenség miatt
megismételt Kozgyílés idopontját, és a tagokat figyelmeztetni kell a
határozatképtelenség következményeire is.
A KÖzgyrílés összehívása az ElnÖk feladata, a meghívók határidőben történő
kiküldéséért a Titkár felel.

Határozatképesség:

A KÖzgy.tílés határozatképes, ha azon az Egyesület tagjainak több mint fele jelen van.

Amennyiben a kozgyűlés határozatképtelen, váttazatlan napirenddel 5 napon belül
ismételten Össze kell hívni, ez esetben a kozgyűlés batérozatképes, ha az eredeti
kÖzgyilési meghívóban eá a tén1't - azaz hogy határozatképtelenség esetén a
megismételt kozgyulés a jelenlévők számára tekintet nélkül határozatképes - a
tagokkal írásban kozolték. A határazatképtelenség esetén új időpontra történő
Összehívás szerepelhet az eredeti taggyíilési meghívóban is. A megismételt
meghívóban a tagot a mulasáás következményeire figyelmeztetni kell.
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5.5 Határozathozztal:

a.) Főszabályként a kÓzgyulés határozatait nyílt szavazással, egyszeru szótobbséggel

Itozza.
b') Minősített szótobbség, a jelenlévo tagok 2l3-os szótobbsége szükséges az

esetekben:
_ Alapszabály elfogadása, módosítása;
- DÖntés az Egyesület feloszlatásáról' más Egyesülettel tÖrténő egyesülésről;
_ Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása;
- T ag kizárásáról szóló Elnökségi dontés fel l ebbezésének elb írál ása;
_ Tisáségviselő megválasáásáról, visszahívásáról dontés.

A kozgyílés határozathozatalátban nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek kozeli
hozzatartozója iPtk. 685 $ b.) pontl' élettársa a hatétrazat alapján kÖtelezettség vagy
felelósség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkotendo
jogügyletben egyébként érdekelt

A kÖzgyílé s határ ozatait évente folyamatosan sorszámozva kell megj elölni.

Közgyűlési j egyzőktin1w:
A kÖzgplés üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A jegyzőkÖnyvben rögzíteni kell az ülés helyét, idejét' napirendjét, a kozgyiilés
határozatait és rÓviden a kozg5úlésen elhangzottakat. A közgytílés jegyzőkönyvét az
Egyesület elnöke és két hitelesítésre felkért tagir1a a|á.

Az Elnökség:
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 6 tagu Elnokség látja el.

Az elnÖkséget a közgyíilés választja 3 éves időtartamra.

Az Elnökség tagiai:

Az elnÖkség létszáma 6 fo, tagiai: Elnök, AlelnÖk, Titkár, ElnÖkségi tagok.
Az elnÖkség tagjai tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el.
Az elnökségi rilésre _ annak tárgykörére figyelemmel - esetenként további tagok
hívhatók meg'

Az Elnokség hatátozathozatalában nem vehet résú. az a személy, aki, vagy akinek
kozeli bozzátartozbja [Ptk. 685. $ b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt:
hozzátartazó) a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentestil' vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben

egyébként érdekelt

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretóben a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által
tagjának' a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti
juttatás.
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Valamely kozhasznu szeweze't megsántét kÓvető két évig nem lehet az Elnökség
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan köáasznú szervezetnél toltott be -
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezetó tisáséget, amely az

adőzás rendjéről szóló torvény szerinti koztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelolt személy köteles valamennyi érintett
kozhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról' hogy ilyen tisáséget egyidejűleg
más kozhasznú szervezetnél is betölt.

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakoriságga| tartja, de évente legalább három
alkalommal ülésezik. Az ElnÓkség üléseit az elnök a titkar itján, írásban hívja Össze'

Szabályszenínek az Összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az
ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek' és az ülés tárgysorozatáról leírást
kapnak. Az elnökségi ulés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak
több mint a fele jelen van. }Jatátrozatait nyílt szavazással, foszabályként egyszení
szótöbbséggelhozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Hatírozatképtelenség esetén - legkésőbb 15 iapon belül - az Elnökséget ismételten
Össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott tilések is csak
akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tag|ainak tÖbb mint a fele jelen van.

Az ElnÖkség dont minden olyan kérdésben" amelyet az Llapszabály nem utal a

Közgytilés kizárólago s hatáskorébe.

5.9.2 az Elniikség feladatai,, hatásköre:
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) gondoskodik a Közgytíléshatározatainak végrehajtásáról;
c) az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesú"és fogalmaz

meg a Kozgyűlés számára;
d) KÖzgyulés elé terjesái és javaslatot tesz tagfelvétel kórdésében;
e) a KÖzgytilés e1é terjeszti atag(<tzárási határozat fellebbezését;

0 javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasáásara;
g) szervezi az Egyesület nemzetközi kapcsolatait;
h) évente az éves kÖzgyilés napjáig éves beszámolót, illetve kÖzhasznúsági

jelentést koteles készíteni az EgyesÚlet gazdálkodásáról, működéséről, amelyet
aközgytilés hagy jóvá;

i) minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály az
Elnokség hatáskÖrébe utal.

Az Elnokség a két Közgytilés kozotti időszakban végzetttevékenységéről a KÖzgytilés
előtt beszámol, és intézkedéseit aKazgy(1lés hagyja jővá. Az Elnokség döntéseiről két
kÖzgyulós kozott tájékoztatja az Egyesület tagjait.

5.10 Elnök:
Az Egyestilet elnÖkét a Közgyiílés választ1a 3 éves időtartamra. Az Elnok
újraválasáható és a KÖzgyulés által visszahívható.
Az Elnök irányítja az Egyesület munkáját, képviseli az Egyesületet.
Az Elnök tevékenysége tekintetében a Közgyűlésnek felelős.



5.1 1 Az Elnök feladatai, hatásköre:
a) szervezi és irányítja az Egyesület munkáját,
b) évente beszámol a Közgyílósnek a végzett tevékenységről;

c) jóváhagyja a gazdasági és társadalmi szervezetekkel kotendő megállapodásokat;

d) előkészíti és benyujtja az állami önkormányzati és egyéb szervek áIta|

meghirdetettpá\yázatak'raapályi:a:atianyagokat,
képviseli az Egyesületet a hatóságok és harmadik személyek felé;

gondoskodik az egyesületi nyilvántartások vezetéséről;
szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét;
munkáltatói jogokat gyakorol az Egyesület nevében;

minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály az

Elnok hatáskÖrébe utal.

5.I2 Alelnök
Az alelnokÖt a Közgyűlés választja 3 éves idótartama, az AlelnÓk újraválasztható és a

Közgytílés által visszahívható.
Az alelnök feladata, hogy az ElnÓk távollétében az ElnÖk hatáskÖrébe tartózó

feladatokat ellássa, illetve munkamegosztás szerint az elnÖki feladatokat részben

átvál1alja.
Az Elnök irányítása alapján végzi a munkát, kezeli az Egyesület pénzeszkÖzeit. Vezeti
a szükséges kimutatásokat és nyilvántartásokat, amelyeket a jogszabály kÖtelezően

előír. Éves koltségvetést és mérleget készít.

Az AlelnÖk tevékenysége tekintetében a KÖzgyrilésnek felelős.

5.13 Titkár

A titkár feladatát az Elnok és a 
'Kozgyűlés 

határozza meg. A titkárt a Közgyűlés
válasája meg 3 éves időtartaÍffa. Ujraválasztható és visszahívható.

A Titkár tevékenysége tekintetében a Közgytílésnek és az Elnökségnek felelős.

5.14 A Titkár feladataio hatáskiire:
a) lebonyolítja a Kozgyűlés, illetve az ElnÖkség Összehívását,
b) elvégzi a Közgyűlés és az ElnÖkségi határozatok nyilvántartását, biztosítja

azok nyilvánosságát;
c) koordinálja az Egyesület tagjai által végzett tevékenységeket;
d) az Egyesületbe jelentkező ut tagokat tájékoxatja, regisarálja,
e) bonyolítja az Egyesület gazdasági területet érintő ügyeit;

0 kÖzreműkÖdtk az Egyesúlet éves koltsógvetésének, éves beszámolójának
Összeállításában;

g) minden olyan feladatot ellát, amelyet jogszabály, vagy a jelen Alapszabály a
Titkár hatáSkorébe utal.

e)

0
s)
h)
i)
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6.

Az Egvesíileti iratok nyilvántartása.
a vezető szerv döntéseinek közlési módia

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület
székhelyén - az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki
betekinthet. Az Egyesületi iratokról a kérelmező saját kÖltségére másolatot kérhet. A
betekintési jogot az Egyesület Elnöke kÖteles biztosítani oly módon, hogy az
egyesületi iratok el ne vesszenek, illetőleg azokban kár, sénilés ne keletkezhessen' A
betekintési jog gyakorlása során a személyes adatok védelméről és a kozérdekű adatok
nyilvánosságáről szőlo 1992. évi LKII' törvényben foglalt rendelkezések betartása,
illetőleg betartatása kötelező.

A Kozgyílés' illetve az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és
nyilvántartás késziil, amelyből megállapítható dontéseinek tartalma, időpontja és
hatá|ya, a végrehajtásért felelős személy neve, tisztsége' valamint a végrehajtás
határideie' illetve a dÖntést támogatók és ellenzok számaránya (ha lehetséges
személye)' A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást' mint a határozatok nyilvántartását
szolgáló okiratot, lefiizve és sorszámozva kell az Egyesület iratai kozott megőrizni. A
nyilvántartás folyamatos kezelését az Egyesület Titkára látja el.

A Közgytilés, illetve az Elnökség dontéseit a döntés időpontját követő két héten belül
írásban - igazolható módon -kazli az érintettekkel, valamint az Egyestilet honlapján
nyilvánosságrahozza.

Az Egyesület internetes honlapján keresáül nyilvánosságra bazza az Egyesület
szalgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, működés módját,
illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a műkodésről késztilt szakmai-pénzügyi
beszámolót' Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.

Az Egyesület elnÖke, a Titkárral egytittműkÖdve kÖteles az Egyesület tagjairól
nyilvántartást vezetni. A tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell a tag.

nevét;
édesanyja nevét;
lakcímét;
igazolvány számát;
e-mail címét;
telefonszámát;
a tagfelvétel időpontj át.

Az Alelnok és a Titkár köteles gondoskodni a tagdíj befizetések nyilvántartásáról és a
tagdij befizetéssel elmaradt tagok felszólításáról' a kovetkezményekre való
figyelmeáetés mellett.

Az éves beszámolóba bárki betekinthet, illetőleg bárki kérelmére, saját koltségére
másolatot kérhet.

6,7
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7.r

Az Egyesület működésével kapcsolatos valamennyi iratot az Egyesület székhelyen

tárolni.

7.

Az Egvesület vagYona és gazdálkodása:

Az Egyesü|el pénzeszközeinek célszení felhasználására éves koltségvetést készít" A
kÓvetkező évre szóló kÖltségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az

ElnÖk terjesái a KÖzgyűlés elé jóváhagyás végett.

Az Egyesület bevételei:
a) atagóijak, melyet minden naptári évre vonatkozőanaz éves közgyrílés állapít meg.

b) jogi és magánszemélyek pénzbeli és tárgyi felajánlásai, hozzájárulásai;

c) pályazatokon elnyert pénzeszkÖzÖk;

d) az Egyesület gazdasági tevékenységéből származő bevétel;

e) rendezvény-bevétel;
Ü egyéb bevételek.

Az Egyesiilet gazdátkodása:
Az Egyesület gazdálkodása során kÓteles a vonatkozó pénzügyi, adó és

társadalombiztosítási jogszabályok előírásait betartani'
Az Egyesület bevételeivel onállóan gazdálkodik" tartozásaiért saját vagyonával felel.

Az Egyesület tag|ai az Egyesület tartozásaiért a befizetett tagdíjakon felül nem
felelnek.
Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származő bevételének megállapítását a

társadalmi szervezetek gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok

alapjánvégzi.
Az egyesület bevételei kizárolag az egyesületi célok, feladatok megvalósítására
fordíthatóak.

Egyesület tisztségviselői feladatatkat dijazás nélkril látják el, indokolt készkiadásaik
megtórítésére azonban igényt tarthatnak.

Az Egyesület pénzeszkozeit bankszámlán kezeli.
Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Elnökség bármelyik tagja együttesen
rendelkezni jogosult.

Az Egyesület várható éves bevétele ötmillió forintot nem haladja meg'

8.

Az Egvesíilet felíigYelete. képviselete:

Az Egyesúlet felett az IJgyészség a reá irányadó szabályok szerint tÖrvényességi
feliigyeletet gyakorol.

Az Egyesü|etet az Elnok Önállóan, míg az elnÖkség további bármely két
egyúttesen jogosult képviselni" és a nevében aláirni.
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9.1

9.2

9.
Az EgyesÍilet megszűnése:

Az Egyesület megszűnik:
ha a KÖzgyiilés e|határozza azEgyestilet feloszlását;
ha az F;gy esületet feloszlatj ák ;

ha más szervezettel egyesül;
ha megállapítj ák megsánését.

Az Egyesület megsziínése esetén vagyonáról a Kozgyiilés rendelkezik' Az Egyesület
megsánik, amennyiben a Közgyűlés 2l3-os többséggel kimondja a feloszlást vagy
más társadalmi szervezettel valÓ egyesülést. Az Egyesület megszűnik akkor is, ha a
Bíróság feloszlatja, Yagy a megszíinését megállapítja.

10.
Záró rendelkezések:

10.1 A jelen Alapszabályban nem szabályozott lárdésekben a Polgári Törvénykö nW, az
1989. óvi II. tÖrvény, a koáasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLYI. tÖrvény és az
egyesületek gazdálkodétsára vonatk oző hatáúyos jogszabályok az irányadóak'

10.2 A jelen Alapszabályt az Egyesület 2012. április 23. napján tartott Közgyulése fogadta
el.

Budapest, 2a12. április 23. napjÍnt
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