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A CHERNEL IsTvÁN sí ns TURISZTIKAI EGrrEsür,Er

ALApSZAnÁr-ya
Blhatározvaa Chernel István Sí és Turisztikai Egyesület létrehozását, a Polgári Törvénykönyvről
szólő2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, aközhasznűjogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és tamogatásáről szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelve

a tagok

az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:
I.

Az egyesület adatai

1. Az

egyesület neve: Chernel István Sí és Turisztikai Klaszter Egyesület

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: Sí Klaszter Egyesület

3.

Az egyesület székhelye: 1121 Budapesto Eötvös

4.

Az egyesület telephelyei: 3235 Mátraszentimre, Vaskút utca 41.
3561 Nagyvisnyó külterület, 0409/7lC hrsz.

út 50.

5, Az

egyesület a|apitő tagjainak nevét és lakóhelyét ártalmazó tagnévsor az alapszabály 1. számú

6. Az

egyesület honlapjának címe: www.sieljitthon.hu

mellékletétképezi.

n.

Az egyesület célja, tevékenysége

I. Az

egyesület célja:

Az egyesület célja a sport-, és fizikai aktivitás hazai népszerűsítése,a havas sportok kultúrájának és
a biztonságos téli sportolás ismereteinek széles köní terjesztése és erre megfelelően fejlesztett
helyszínek, sípályák biztosítása. Az egyesület célja, hogy a magyar sizők a hazai sípályák felé

forduljanak, ezáltal amagyarországí síéletfejlődjön. A tagok együttműködnek annak érdekében,
hogy téli és nyári turizmushoz kapcsolódó szolgáltatásaikat a szabadidő sportolók és a versenyzők
minél szélesebb köre vehesse igénybe.

Az egyesület célja továbbá, hogy ösztönözze

a belftrldi turizmust a sípályákhoz és a vonzáskörzetájak,
tájegységek,
valamint ismert és kevésbéismert turisztikai
tartoző
magyarországi
tükhöz
látványosságok megismerésének elősegítésével.A fenti célok keretében az érintett területet
szabályoző, illetve döntést hozó állami szervezetekkel kapcsolat kiépítése,normaalkotás beindítása
érdekében kezdeményező tevékenység folytatása, norma-tervezetek készítése,társadalmi
szervezetekkel stratégiai partnerség fenntartása, érdek képviseleti tevékenység fo$atása.

A

magyar ifiúság sporthoz (elsősorban a havas sportokhoz) szoktatásával (ideértve a sportos
életmód szeretetére nevelést, a rendszeres sportolásra szoktatást) és a sportolás lehetőségének
biáosításával a magyar ifiúság egészségeséletmódra nevelése érdekében, a sípályákra, a sísportra,
valamint a belftildi turizmusra vonatkozó szabályozási kömyezet egységesítése,hatékony,
megfelelő szabályozásának biáosítás érdekében. Együthnűködés a sísport, a sípályák, valamint a
sípályákhoz és a vonzáskörzetükhöz tartoző magyarországi tájak, tájegységek és turisztikai
látványosságok fej lesáése érdekében.
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Egységes kommunikációs stratégiák megvalósítása, széles köní egyéb kommunikációs és
marketing együttrnűködés a sísport, valamint szezonon kívül az egyéb turisáikai vonzerő
népszerűsítéseérdekében,a sípályékhoz és a vonzáskörzetiikhöz tartoző magyarországi tájak,
tájegységek, valamint ismert és kevésbéismert turisáikai látványosságokhoz kapcsolódó belfoldi
turizmus ösztönzése érdekében.

A

sísportra vonatkozó statisáikai adatok rendszeres elemzése. A sísportra vonatkozó statisáikai

adatgyűjtési formák, közvélemény-kutatás kérdésköreinek kidolgozása
elemzése, kiénékelése.

2.

és ezek

rendszeres

Az egyesület tevékenysége
együttműködést, a tagok részéreinformációt nyújt, előadásokat,
rendezvényeket, fórumokat szervez szakmai ismeret- és tapasztalatcsere, konzultáció céljából.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében javaslatokat tesz, véleményez, Kapcsolatot tart
fenn, stratégiai partnerséget építki, elősegíti az együttműködést a sísporthoz kapcsolódóan ahazai
és nemzetközi szewezetekkel, az egyesület működését érintő szabá|yozőkkal, döntéshozókkal,
döntés-előkészítőkkel, más klaszterekkel, intéznényekkel, gazdasági szereplőkkel, médiával.
Tagj ai vonatkozásában érdekképviseletitevékenységet folytat.
Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében hazai és közösségi vagy egyéb támogatás
megszerzése céljából a forrásgazdához vagy képviselójéhez páIyánatokat, kérelmeket nyújt be.

Elősegíti a tagok közötti
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.

Az egyesület

határ ozatlan időtartamra alakult

ilI.

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

4. Az

egyesület közvetlen politikai tevékerrységetnem folytat, szeryezete pártoktól fuggetlen és
azoknak anyagi támogatást neln nyújt, Az egyesület az egyesületi cél megvalósításáva|
közvetlenül összefi,iggő gazdaságí tevékenység végzésérejogosult. Az egyesület vagyonát
céljának megfelelően használhatja. lagyonát nem oszthatja fel tagiai között, és a tagok részére
nyereséget nem juttathat.

Iv.

Tagdíj

5. Az

egyesület tag|ai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 40.000 Ft/év,
amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzésjogerőre emelkedésétől
számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig kell egy összegben,
az egyesülethánipénáárábavagy az egyesület bankszámlájáratörténő átutalás űtjánmegfuetni. A
tagdíj mértékéta tagok évente felülvizsgálják.

6. Az

egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évébena tagdíj idóarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétőlszámított 8

napon belül, ezt követően legkésőbb minden év február 28. napjáig köteles az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájara tör,ténő átutalás útján teljesíteni.

v.

A tagság

'l. Az

egyesület tagia lehet a Magyarország területén működő, az egyesület céljának
megvalósításához kapcsolódó tevékenységet folyató jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, természetes személy, aki az egyesület célkitűzésévelegyetért, továbbá
nyilatkozik belépésiszándékáról, az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja és magára
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nézve kötelezőnek tarja,
rának tám

o

A

belépésinyilatkozat benyujtásrához az egyesületi tagok legalább I0%-

gató nyi latko zatát kell be szerezni.

VI.
A tagságí jogviszony keletkezése

8.

Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételévelkeletkezik. Az egyesület
megalakulását követően a tagság a belépésinyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési
nyi|atkozatot az egyesületi támogató tagok nyilatkozatát mellékelve az elnökséghez kell
benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétőlszámitoíí 30 napon belül, egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazássalhatároz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8
napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára, A

tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

vII.
A tagsági jogviszony megszűnése

9.

A tagsági jogviszony megszűnik:

a.
b.
c.
d.
e.

a tag kilépésével;
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;

atagdíj megfizetésének elmulasáása esetén

atagkizárásával;
ataghalálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,

10.

A

11.

Ha a tag nem felel meg az alapszabály Y.7 , pontjában írt feltételeknek az egyesület a tagsági
jogviszonyt 30 napos haüíridővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése

tagsági jogviszonyát atag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozaának az elnökséghez történő
megérkezése napján szűnik meg.

dönt.
12. Amennyiben a tag tagdíj fizetéséreköteles és tagdíjfizetési kötelezettségének az előirt időpontig

nem tesz eleget, az ügyvezetés 30 napos határidő tűzésévelés a jogkövetkezmények
feltiintetésével írásban, a tag részéreigazolható módon küldött figyelmeztetésben felszólítja a
tagot a tagdíj megfizetésére.

A

30 napos határidő eredménytelen elteltével a tagdíjfizetésikötelezettségét nem teljesítő tag
tagsági jogviszonya a határidő lejáratát követő nappal megszűnik. A tagsági jogviszony
megszűnését azigyvezetésnek a volt taggal igazolhatő módon közölnie kell.
13,

Az

elnökség nyilt szavazással, egyszeni szótöbbséggel kizárhatja az eryesület tagsai közúl azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartást tanúsít.

Akizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
a tagot az elnökség üléséreigazolhatő módon meg kell hívni, azzal
a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerő meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a hatiározathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
védekezésilehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát, A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tónyeket és bizonyítékokat,továbbá a jogorvoslati lehetőségről
valő tájékoztatást, Az elnökség a kizárásről szóló határo zatot a tagkizárási elj árás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon kőzli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi hatítrozat ellen, a kézbesítéstőlszámított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezésétkövetően

kizárási eljárásban
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az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a
rendkívüli közgólést. A közgyúlés nyílt szavazássa|, egyszerű szótöbbséggel dönt, A közgyűlés
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazo|hatő módon is
köz|i az érintett taggal.
VIII.
A tagok jogai
14, Az egyesület tagjait egyenló jogok illetik és egyenlő kötelezettségek terhelik.
15. Az egyesület tag|ajogosult
a) az egyesület tevékenységébenrésá venni
b) az egyesület szolgáltatásait igénybe venni

közgyulésen résá venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyu|és rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d) az egyesület irataiba betekinteni

c) a

e) ara) hogy

az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározottkizátő ok nem áll fenn.

16.

tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja, A
képviselő részére adott meghatalmazást teljesbizonyítóerejűmagánokirati formában írásba kell
foglalni és azt a közgyúlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. A meghatalmazott
személykizátőlagegytagmeghatalmazottjalehet.

A

|7. Aközg5ulésen valamennyi

szavazásra jogosult tag egyenlő szavazaltal rendelkezik.

Ix.

A tagok kötelezettségei
18, Az egyesület tagja

a) nem
b)
c)

veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását

és az

egyesület

tevékenységét.

köteles atagdíjat annak esedékességéigmegfizetni.

köteles az egyesület alapszabályának,

a

döntéshozó szeruek határozatainak reá

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

d) köteles a

elnökséghez

lakcímét/székhelyétannak megváltozását követő
bej
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napon belül

az

elenteni.

x.

Az egyesület szervei

19. Az

egyesület szervei:

a) közgyűlés

b) elnökség

c) felügyelőbizottság

Az egyesület szervei üléséntagsági jogait személyes részlételhelyett a tag (egyesületi tag, elnök,
elnökségi tag, felügyelő bizottsági tag) elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével

gyakorolhatja olyan elektronikus hírközlő eszköz igénybevételévelamely a tagok azonosítása és a
tagok közötti kölcsönös éskorlátozásmentes kommunikációt biáosítja. Az elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével tartott ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell
rőgziteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
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A közgyűlés
20,

egyesület döntéshozó szerve. A közgyűlés az egyesület tagjainak
összességéből álló testület. A közgyűlés összehívására, lebonyolításrára és döntéshozatalára
jelen alapszabályban foglalt kiegészítő szabályok mellett a Ptk. rendelkezései szerint kerül sor,

A

2L A

közgyűlés

az

közgytllés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisáségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, atagdlj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének- elfogadása;

í) a vezető tisáségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyarl szerzódés megkötésének jóvráhagyása, amelyet az eryesület saját tagsával, vezető
ti szts é gviselőj ével vagy ezek ho zzátartozój ával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni krártérítésiigények
érvényesítésérőlvaló döntés;
i) döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabály vagy alapszabály ahaüáskörébe utal.

22. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik, A közgyílés a hatáskörébetartoző
ügyekben döntéseit ülés tartása nélkül is hoáatja.
23. Aközgyű|ést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Irásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnekminősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címéretörténő kézbesítésazzal,
hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hílták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
a részvételre jogosultak legalább haromnegyede jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés
megtartásához. Aközgyűlési meghívő tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét,a közgyűlés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögziteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyilés határozatképtelensége
esetére a megismételt kozgyűlés helyszínétés időpontját, és az arra történő felhívást, hogy
a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül batérozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább fél őra és legfeljebb
tizenőt nappal követő időpontra hívják össze. A közgy.tílési meghívót az egyesület székhelyén
és honlapján nyilvánosságra kell hozni. A közgyűlési meghívó kézbesítésétőlvagy
közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a
kérhetik, a kiegészítésindokolásával, A napirend kiegészítésének
napirend kiegészítését
elutasíthatja
tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését
vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi
pontokat minden esetben annak meghozatalátől számitolt legkésőbb 2 napon belül igazolható
módon közli a tagokkal. Ha az elnökség a napirend kiegészítéseiránti kérelemről nem dönt,
yagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésénektárgyában, azzal, hogy
aszabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozhatőhatározat,ha
a részvételrejogosultak legalább háromnegyedejelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
me g!ár gy a|ás áho z

e

gyh an gűan hozzáj ár

ll.

24. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
a) az egyesületvagyona az esedékes tartozásokatnem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólagnem lesz képes a tafiozásokat esedékességkor
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teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehivásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetésérÓl
dönteni.
25.

A

26.

A

közgyűlés haározatképes, ha azona leadható szavazatok több mint felét képviselő
résá vesz. A határozatképességet minden határozathozatalná| vizsgálni
kell.
szavazásra jogosult

közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a hatátrozatképessóget,
vagyis az al<tvális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok szrámát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgya|ását megelőzően egyszení szótöbbséggel,
nyíltszavazással megválasrtja a levezető elnök szemé|yét,továbbá a jegyzőkönywezető
és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két főt, mint
szavazatszámlálókat.

27.

A közgyűlésen

megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni,amelyen fel kell tiintetni a tag,
ha
az
alapszabály a képviselő útján történő részvételtlehetővé teszi - képviselője
nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és -ha a tagokat nem azonos számú szavazat illeti meg

valamint

a tagot megilletó szavazatok

jegyzőkönyw

számátt,

ezető aláirásával hitelesíti.

A közgyűlésről

je

A jelenléti ívet a

-

közgyűlés levezető elnöke és a

gyzőkönyvet kell készíteni,am ely tartalmazza

a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;

c) a közgyűlés levezető elnökének, ajegyzőkönyvvezetőnek,

ajegyzőkönyv hitelesítőjének a

nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) ahatározatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint
a szavazástől taftózkodók számát.

A jegyzőkönyvet

a

jegyzókönyvvezető

és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és

két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

28.

29.

A tagok határozatukatahatározatképesség nregállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhaí az,
a) akit a határozatkőtelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi szemóly terhére
egyéb előnyben részesít;
b) akivel ahaíározat szerint szerződóst kell kötni;
c) aki ellen ahatározaí alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozőja érdekelt a döntésben , aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
Vagy
aki
egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
0

A

közgyűlés határozatíí. - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában-

egyszerű

szótöbbséggel,

nyílt

szavazással

hozza.

Az egyesület

a|apszabá|yának

módosításáho4 az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlés háromnegyedes
szótöbbséggel hozott hatátrozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az
egyesület megszűnéséről szóló közgytílési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A közgyűlési határozatokat a
levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal ahatározat meghozatalát
követő 8 napon belül írásban, igazo|hatő módon is közli ahatátrozatnak az egyesület honlapján
történő közzétételéve1 e gyidej űle g.

6

Elnökség

30. Az egyesületig7Nezetését az elnökség

látja e|, Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból
állő ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy
alapszabály nem utal a közgyűlés kizarólagos hatáskörébe.
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Az

egyesület elnökét és az elnökség tagjait a közgyűlés választja titkos szavazással 5 év
hatátrozolt időtartamra. Az elnökség tagjait az egyesület tagai közül kell vá|asztani. Az
elnökség legfeljebb egyharmada választható az egyesület tagjain kívüli személyekből

Me gszűnik az elnökség i tagi me gbtzatás:
a. l a megbizás időtartam ának |ejártáv a|;
b./ visszahívással;

c,/ lemondással;
d. l a v ezető tisztségvisel ő haláláv al vagy

j o gutód nélküli me gszűnésével;
e,l avezető tisáségviselő cselekvöképességének atevékenysége ellátásához szükséges körben

történő korlátozásával;

f.l avezető tisztségviselővel szembenikizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,

A vezető tisáségviselő megbízaásáről az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyllatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválaszíásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon
válik hatályossá.
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Yezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
e|látásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisáségviselői feladatokat
nevében ellátja.

vezetó tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a krjelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségvise|ő az, aktt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesáés büntetésre
ítéltek,amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezetőtisztségviselő,akiközügyektőleltiltó ítélethatálya alatl áll (Btk. 61.§
(2) bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerós bírói ítéletteleltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletbenmegjelolt tevékenységet folYató jogi személy vezető tisáségviselője nem lehet, Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

A

33,

Az egyesület törvényes képviseletétaz elnökség elnöke látja

el.

Az egyesület első elnöksége:
Elnök:
Fehér Gyula (lakóhelye: 2083 Solymát,Diő u. 9., anyja neve: Möntör Gizella)
A megbízatás kezdő időpontj a: 2020 .1 0.28.
A megbízatás lej árta: 2025.10.28.
Képviseleti jog gyakorlásanak módja: önálló
Képviseli j o g gyakorlásának terj edelme : általáno s
Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök egy elnökségitaggal együttesen
gyakorolja.

7

Az elnökség tagjai:
dr. Egri Katalin (lakóhelye: l037 Budapest, Folyondár u. 30. B,, anyja neve: Oláh LÍdia)
A megbízatás kezdő időpontj a: 2020.1 0.28.

A megbízatás

lejárta: 2025.10.28.

Kőrösi Péter (lakóhelye'3235 Mátraszentimre, Vaskút v2OlA., anyja neve: Drótos Erika)
A megbízatás kezdő időpontja: 2020.10.28.
A megbizatás lej árta: 2025 .10.28.

34.

Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébetartoző ügyekben
b) a beszámolók előkészítéseés azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

a döntések meghozatala;

c) az éves költségvetés elkészítéseés annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználásálra és befektetésére vonatkozó,

a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) akőzgyűlés összehívása, atagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

h) a tagság nyilvrántartása;
i) az egyesü|ethatározatainako szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megörz§se;

k) az

egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
D atag felvételérőlvaló döntés;
m) döntés mindazon kérdésben,amelyet jogszabály vagy alapszabály ahatáskörébe utal,
35

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi

ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés idópontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az
egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolhatő módon. Irásbeli igazolhatő módon történő
kézbesítésnekminősül: pl. ajánlott vagy térlivevényesküldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címéretörténő kézbesítésazzal, hogy a kézbesítésvisszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az elnökségi ülésre szóló meghívő tartalmazza az egyesűlet nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökség üléseit elektronikus távközlési eszközök segítségévelis megtarthatja,
elnökség határozatátegyszení szótöbbséggel, nyílt szavazássa| hozza. Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazatijogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele
jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárő|ag egyhangúan hoáató határozat.
Ahatélrozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit ahatározat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére egyéb
előnyben részestt;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat a|apján pert kell indítani;
d) akinek olyanhozzátartozőja érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

36. Az

37. Az elnökséghatározatait

az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintetttaggalahatározat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli ahatározatok,nak az
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
8

Felügyelőbizottság

38.

A felügyelőbizottság az egyesület

3 tagból álló felügyelő szerve, amely dönt a hatáskörébe utalt

kérdésekben

39. A felügyelőbizottság

tagait a közgyűlés válasrtja meg titkos szavazással5 év időtartamra.
felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadásával jön létre.

A

Me g szűnik a fe lü gye lőb izottsági me gbizatás :
a) visszahívással;

b) lemondással;
c) a felügyelőbizottsági taghalálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
d) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességéneka tevékenysége ellátásrához szükséges körben
történő korlátozásáv al
f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizátő vagy összeferhetetlenségi ok bekövetkeztéve|.

közgyűlés a megválasztással azonos eljárással bármikor - indokolás nélkül - dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a közgyűlés az általános szabályok
szerint dönt.
A felügyelőbizottsági tag megbizatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület vezető
tisztségvise|őjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat, Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkivánja, a lemondás az űj felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy
megválasúásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik

A

hatályossá.
40

A

felügyelőbizottság tagtra az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátoáák. Nem lehet a felügyelőbizottság
tagja, akivel szemben a vezető tisáségviselőkre vonatkoző kizárő ok ál1 fenn, továbbá, aki vagy
akinek ahozzátartozőja a jogi személy vezető tisáségviselője. [Ptk. 3:26. § (2)l

A felügyelő szerv tagja az egyesületvezető szervének ülésén tanácskozásijoggal részt vehet, A
felügyelő szerv tagjakötelezóen veszrésztavezető szerv ülésén,hajogszabály így rendelkezik,
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó

szervet yagy az igyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni,ha arrő|
szereztudomást, hogy
a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés yagy az egyesület érdekeit egyébként
súlyosan sérlő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elharítása, illetve enyhítése azintézkedésrejogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapoző tény merült fel.
A döntéshoző szewet vaw az üglwezető szervet a felügyelőbizottság indíWrányára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő

eredménltelen eltelte esetén a döntéshoző szew és az ügyvezető szerv összehivására a
felügyelóbizottság is j ogosult,
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekébenszükséges
intézkedéseketnem teszi ffi€g, a felügyelóbizottság köteles haladéktalanul értesítenia
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.

4I.

A felügyelőbizottság tagjai:

A felügyelőbizottság tagai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.
A felügyelőbizottság tagai az egyesület ügyvezetésétől (elnökség) fuggetlenek, tevékenységük
során nem utasíthatóak.
42

A felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik:
- azigyvezetés ellenőrzése az egyesület érdekeinek megóvása céljából;
- az egyesület működésének, gazdálkodásának

ellenőrzése.

9

- annak érdekében- a
pedig
tájékoztatást vagy
jelentést,
munkavállalóitól
a szewezet
vezető tisztségviselóktől
azokat
betekinthet,
irataiba
felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyveibe és
megvizsgálhatja,

A

felügyelőbizottság

a hataskörébe tartoző feladatok gyakorlása során

felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerüló előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésénismertetni. A
felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvéntartásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi
személy fizetési szám|áját, pénztárát, értékpapír-és áruálloményát, valamint szerződéseit

43. A

me gvizs gálhatj a

é

s szakértővel me gv izs gált athat1 a,

44. A

felügyelöbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze irásban, igazo|hatő
módon. Írásbeli igazolhatő módon tör,ténő kézbesítésnekminősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesités azza|,
hogy a kézbesítésvisszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A

felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalm azza az egyesület nevét, székhelyét,a
felügyelőbizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggelkell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok
álláspontj ukat kialakíthas sák.

A felügyelőbizottság üléseit elektronikus
45

távközlési eszközök

segítségévelis megtarthatja.

A felügyelőbizottság határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. A felügyelőbizottság hatátrozatképes, ha ülésén
a szavazatijogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van. Két
felügyelóbizottsági tagjelenléte esetén kizarőlag egyhangúan hozhatő határozat.
Ahatározaí meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a

b)
c)
d)
e)
0
46,

jogi személy terhére

másfajta előnyben részesít;
akivel ahaíározat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen ahatározat alapján pert kell indítani;
akinek olyanhozzátaftozőja érdekelt a döntésben, aki a egyesületnek nem tagja;
aki a döntésben érdekelt más szen,ezettel többségi befolyáson a|apuló kapcsolatban

ál1;

vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Afelügyelőbizottság batátrozatait a felügyelőbizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett taggal
a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolhatő módon is közli a
hatétrozatoknak az egyesület honlapján történő kőzzétételévelegyidejűleg.

xI.
zűrő rendelkezések
47,
48,

gnyilatko zatok me g!éte lének mó dj a
Az egyesülettel kapcsolatos jognyilatkozatot - ha a Ptk.-ból más nem következik - írásban lehet
megtenni, és igazolható módon lehet közölni. Ezt a rendelkezést alkalmazni kel'| az egyesület
határozatfua, valamint jognyilatkozatnak és határozatnak a címzettel való közlésére.
Az írásbeli nyilatkozat közlése történhet az irásba foglalt nyilatkozat
a) postai úton történő elküldésével;
b) elekhonikus levélben történő elküldésével;
c) érintett álta|vagy képviselője által történő személyes átvételével.

Jo
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49. Az írásbeli nyilatkozat postai úton történő elküldése esetén igazolható módon történő közlésnek
minősül a küldemény ajánlottan vagy tértivevénnyel történő továbbítása, Ha az írásbeli

jognyilatkozatot postián küldik e|, azt az ellenkező bizonyításáig a tértivevényen feltüntetett
átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetén a feladástól számított ötödik munkanapon a
belfoldi cimzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Az írásbeli nyilatkozat elektronikus levélben történő elküldése esetén igazolbatő módon történő
közlésnek minősül az elektronikus levél kézbesítéseredményének visszaigazolása iránti
kérelemmel történő továbbítása. Ha az írásbeli jognyilatkozatot elektronikus levél útján küldik
el, aú az ellenkező bizonyitásáig az a kézbesítéseredményérőlérkező elektronikus
visszaigazoláson feltiintetett átvételi időpontban a címzetthez megérkezettnek kell tekinteni.
Az írásbeli nyilatkozatnak az érintett által vagy képviselője által történő személyes átvétele
esetén igazolható módon történő közlésnek minősül, ha az ériníett személy vagy képviselője a
jognyilatkozat másodpéldányán aláirásával és az átvétel időpontjának megjelölésével elismeri az
átvétel tényét.

50. Az

szóló 2013. évi V.
egyesülési jogról, a köáasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011, évi CLXXV. törvény (Ectv.)
alapszabályban nem szabályozott kérdésekrea Polgari Törvénykönyvről

törvény (Ptk.)

és az

rendelkezései az irányadóak.

Kelt: Mátraszentistván, 202I.01.25
Záradék:

Jelen Alapszabá|y szövegét az egyesület aMátraszentistvánban 2021. január 25.napjántartoít
közgyűlése fogadta el. Alulírott Fehér Gyula elnök igazolom, hogy az Alapszabály szövege
megegyezik az közgyúlés 112021.07.25. számű határozatával elfo§ádott, módosított alapszabály
szövegével.

Fehér Gyula
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