Magyar Természetjáró Egyesület
Alapszabály
1. §

Általános rendelkezések

1. Az Egyesület neve: Magyar Természetjáró Egyesület (továbbiakban: Egyesület).
2. Az Egyesület rövidített neve: MATE
3. Az Egyesület székhelye: 2120 Dunakeszi, Csillag u. 10/2.
4. Működési terület, szervezet hatóköre: a MATE az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény 2. § 13. c) alpontjában foglaltak alapján országos hatókörű tevékenységet
végez.
5. Működési kör: természethez kötődő sporttevékenység, természetjárás, teljesítménytúrázás,
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem.
6. Az Egyesület jogállása: önálló jogi személy, tevékenységét és működését az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti
ki.
7. Az Egyesület által végzendő közcélú tevékenység a 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 20.
pontja alapján:
−
−
−
−

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
8. természetvédelem, állatvédelem,
9. környezetvédelem,
14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján
folytatott sporttevékenység kivételével.

8. Az Egyesület biztosítja, hogy közcélú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is
részesülhessen.
9. Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő
tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak a céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre fordítja. Az
Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.
10. Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével –
megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
11. Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében megbízási jogviszonyban, vállalkozási
jogviszonyban, illetve munkaviszonyban magánszemélyeket foglalkoztathat, továbbá
önkénteseket fogadhat.
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12. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap,
továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem
állít, és nem támogat.
2. §
1.

Az Egyesület célja, feladata, tevékenysége
Az Egyesület céljai
a) A magyar felsőoktatásban résztvevő, természetet kedvelő hallgatók, diplomázott
hallgatók és az Egyesület közcélú tevékenysége iránt érdeklődők közösségi
szellemiségének erősítése, Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük
történő megismertetése.
b) A természethez kötődő aktív sporttevékenység népszerűsítése, a természetjárók,
teljesítménytúrázók számának növelése, az ifjúsági és diákkorosztályok számára a
természetjárás, teljesítménytúrázás megismertetése és megszerettetése. Természeti és
környezeti értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése.
c) A környezettudatos nevelés, rendezvényein a környezet védelme, megóvása, a
környezetvédelmi károk helyreállítása kiemelt jelentőséggel bír.

2.

Az Egyesületnek a fenti célok megvalósítása érdekében végzett közcélú tevékenysége
a) Tagjai és a természethez kötődő sportrendezvények iránt érdeklődők számára túrákat,
túlélőtúrákat (MATT túlélőtúra), gyalogtúrákat, kerékpártúrákat, magashegyi túrákat,
barlangtúrákat, vízitúrákat, vándortáborokat, táborokat, expedíciókat szervez.
b) Az Egyesület részt vesz a természethez kötődő sportrendezvények szervezésében és
lebonyolításában, koordinálja a szervezését folytató tagjainak és önkénteseinek ez
irányú tevékenységét; népszerűsíti a természethez kötődő sportrendezvényeket; részt
vesz az országos sportszervezetek tevékenységében; képviseli tagjai érdekeit.
c) Támogatja az ifjúsági és diákkorosztály természethez kötődő sport, szabadidős
tevékenységét.
d) Környezeti nevelésre, természetszeretetre, honismeretre, a természetben való helyes
viselkedési kultúrára nevel.
e) A természethez kötődő sport és szabadidős tevékenységgel kapcsolatban reklám-és
propaganda tevékenységet fejt ki.
f) Előadásokat szervez.
g) Gondoskodik a tagok tagsági jogviszonyának érvényesítéséről és igazolásáról.
h) Kezdeményezi, fenntartja és bővíti tagjai kedvezménykörét.
i) Összefogja, irányítja a keretein belül működő szakágak, szakosztályok tevékenységét,
önálló tevékenységüket felügyeli, segíti.
j) Információt ad minden egyéni érdeklődőnek, hazai újságoknak, információt cserél más
hasonló tevékenységet kifejtő külföldi, országos, regionális és helyi szövetségekkel,
egyesületekkel, társaságokkal és klubokkal, együttműködik hasonló célú
szervezetekkel és egyéb szervekkel.
k) Szorgalmazza nemzetközi szintű kapcsolatok kialakítását, rendezvényeinek
nemzetközi szintre való emelését, az Egyesület nemzetközi rendezvényekbe való
bekapcsolódását.

3. §

A tagsági viszony

1. Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár, aki a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja.
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2. Teljes jogú tag lehet minden természetes és jogi személy, akit az Ügyvezető szerv
jóváhagy.
3. Tiszteletbeli tag lehet minden természetes és jogi személy, aki kimagasló tevékenységével
jelentős mértékben hozzájárult az Egyesület céljainak megvalósításához. A tiszteletbeli
tagot az Egyesület tagjai választja meg.
4. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar és nem magyar magán- és jogi személy,
aki erkölcsileg vagy anyagilag támogatja az Egyesületet, illetve önkéntes munkával segíti
az Egyesület tevékenységét vagy regisztráltan részt vesz az Egyesület által szervezett
sportrendezvényeken.
5. A teljes jogú tag, pártoló tag, illetve tiszteletbeli tag felvételéről, - amelyhez két teljes jogú
tag ajánlata szükséges - minden esetben az Ügyvezető szerv dönt. Az Ügyvezető szerv
elutasító határozata ellen 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.
6. A tagság megszűnik:
− kilépéssel,
− kizárással,
− törléssel,
− a tag halálával,
− jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
− az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
a) Kilépés: Ha a tag kilépési szándékát az Ügyvezető szervhez írásban bejelenti.
b) Kizárás: Az Egyesületből kizárható az a tag, aki megsérti az alapszabályban
foglaltakat, az Egyesület céljaival össze nem férő tevékenységet folytat, az
Egyesület működését veszélyezteti. Az Ügyvezető szerv határoz a kizárásról,
azonban a kizáró határozat ellen a tag 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat
jogorvoslatért. A kizárási eljárás megindulásáról a tagot értesíteni kell. A kizárás
alá vont tagnak lehetőséget kell biztosítani a védelmében felhozható tények és
bizonyítékok előadására. A kizáró határozatot írásban, az átvételt igazolható
módon közölni kell a taggal, és tájékoztatni kell a jogorvoslat lehetőségeiről.
c) Törlés: Ha a teljes jogú tag tagdíjfizetési kötelezettségének az esedékességétől
számított 3 hónapon belül a tagdíj hátralék befizetésére irányuló, törlés
jogkövetkezményt tartalmazó írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget, akkor az
Ügyvezető szerv hatáskörébe tartozik a törlése. A tag az Ügyvezető szerv
határozata ellen 15 napon belül a Közgyűléshez fordulhat jogorvoslatért.
4. §

Az Egyesület tagjainak jogai és kötelezettségei

1) A teljes jogú tag:
a) választhat és választható az Egyesület különböző tisztségeire, a Közgyűlésen szavazati
joggal rendelkezik,
b) köteles a tagdíjat előírásszerűen befizetni,
c) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket.
2) Minden tag joga, hogy
a) a Közgyűléseken megjelenhessen,
b) részt vegyen az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
c) javaslatot tegyen az Egyesület működésére, tevékenységére.
3) Minden tag kötelessége, hogy
a) az Alapszabályt betartsa,
b) vállalt feladatait lelkiismeretesen teljesítse,
c) a rábízott vagy kezéhez került vagyonnak, értéknek gondját viselje,
d) alkotó módon segítse az Egyesület céljának elérését,
e) a tagnyilvántartásban rögzített személyes adatait, postai és elektronikus elérhetőségét
érintő változásokat bejelentse,
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4) A pártoló és tiszteletbeli tag jogai:
a) a pártoló és a tiszteletbeli tag a Közgyűlésen csak tanácskozási joggal vehet részt,
tisztségre nem választhat, és nem választható,
b) az Ügyvezető szerv ülésein tanácskozási joggal bírnak, szavazati joguk nincsen,
c) az Ügyvezető szerv felkérésére segíti az Ügyvezető szerv munkáját.
5) A pártoló tag köteles a vállalt támogatást fenntartani. A tiszteletbeli tag tagdíjfizetési
kötelezettséggel nem rendelkezik. Az Alapszabály rendelkezéseit mind a tiszteletbeli
mind a pártoló tag kötelesek betartani.
6) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg
határozataikat. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére
másfajta előnyben részesít,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy
alapítója,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll,
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
7) Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során-figyelmen kívül kell hagyni.
5. §

Az Egyesület szervezete és tisztségviselői

1) Az Egyesület szervei:
a) Közgyűlés,
b) Ügyvezető szerv
2) Az Ügyvezető szerv tagjait a Közgyűlés titkos szavazással választja meg.
6. §

Közgyűlés

1.

A Közgyűlés az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve. Összetételét az Egyesület tagjai
alkotják. A Közgyűlés bármely olyan kérdésben jogosult dönteni, amely nem tartozik az
Ügyvezető szerv hatáskörébe.

2.

A Közgyűlésen minden szavazásra jogosult egy szavazattal rendelkezik.

3.

A Sportegyesület Közgyűlését (küldöttgyűlését) évente legalább egyszer össze kell hívni,
amelyen meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv
teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló törvény rendelkezései szerint készített
beszámolót.

4.

Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha
a) a bíróság elrendeli,
b) az Ügyvezető szerv így dönt,
c) a tagok több mint fele az ok és a cél megjelölésével írásban kéri,
d) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
e) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni,
f) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
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A 4. pont d), e), f) bekezdései alapján összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az
Egyesület megszüntetéséről dönteni.
5.

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
a) az Alapszabály módosítása,
b) az éves beszámoló - ezen belül az Ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása,
c) az éves költségvetés elfogadása,
d) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása,
e) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása,
f) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt,
g) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők vagy más egyesületi
szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
h) a közcélú szolgáltatás igénybevétel módjának meghatározása, a legfontosabb adatok
nyilvánosságra hozása,
i) éves tagdíj mértékének meghatározása,
j) az Egyesület közcélú tevékenységével kapcsolatos a tagok által önkéntesen vállalt
feladatokhoz kötődő tagi kedvezményjogosultságok meghatározása.

6.

A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza, minden
jelenlévő tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének
szavazata dönt. Az (5) a) és e) pontja esetén a döntéshez a jelenlévők kétharmados
szavazattöbbsége szükséges.

7.

A szabályszerűen összehívott Közgyűlés határozatképes, ha a teljes jogú tagok több mint
50 %-a jelen van. Amennyiben a Közgyűlés nem volt határozatképes, úgy azt változatlan
napirenddel az eredetileg meghirdetett időponttól számított fél órával később ismételten
meg kell tartani. Határozatképtelensége miatt megismételt Közgyűlés a jelenlévők
számától függetlenül határozatképes, amennyiben erre az eredeti meghívóban a tagok
tájékoztatva lettek.

8.

A Közgyűlést az Egyesület elnöke, vagy az elnök kérésére az Egyesület titkára hívja
össze. A tagokat a Közgyűlés helyéről, idejéről és a napirendről szóló tájékoztatással,
elektronikus levél formájában legalább 14 nappal korábban kell értesíteni. A
Közgyűlésről szóló meghívó elküldését az Egyesület hivatalos e-mail címéről kell
kezdeményezni. A tagok a meghívó átvételét e-tértivevény visszaküldésével kötelesek
igazolni. Az e-tértivevény visszaküldésének elmulasztása esetén a kézbesítési vélelem 8
nap után beáll.

9.

Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét,
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését,
c) az ülés napirendjét.

10. Napirend kiegészítésének szabályai:
a) A Közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon belül a
tagok és az Egyesület szervei a Közgyűlést összehívó Ügyvezető szervtől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával,
b) A napirend kiegészítésének tárgyában a Közgyűlést összehívó Ügyvezető szerv
jogosult dönteni.
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Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a Közgyűlést összehívó Ügyvezető szerv
nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
11. A szakágak, szakosztályok létrehozásának joga a Közgyűlés hatásköre.
12. A közcélú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közcélú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közcélú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
13. A Közgyűlés, Ügyvezető szerv üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás
készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és
a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és
sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület
titkára látja el.
14. A Közgyűlés minden esetben nyilvános. A Közgyűlésen készült jegyzőkönyv az
Egyesület székhelyén bárki számára hozzáférhető.
15. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közcélú tevékenységet végző szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve
a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
16. A Közgyűlés az Ügyvezető szerv éves beszámolóját nyílt szavazással fogadja el.
17. A Közgyűlés döntéseit az érintettekkel a Közgyűlésről készült jegyzőkönyv digitális
másolatának elektronikus levél formájában történő megküldésével vagy az eredeti
jegyzőkönyv az Egyesület székhelyén történő megtekintésének biztosításával kell
közölni.
7. §

Az Ügyvezető szerv

Az Ügyvezető szerv tagjai (4 fő):
a) Elnök
b) Társadalmi alelnök
c) Titkár
d) Gazdasági felelős
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1.

Az Ügyvezető szerv az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó testülete, valamint
ügyintéző és képviseleti szerve, amely felelősséggel és beszámolási kötelességgel tartozik
a Közgyűlésnek.

2.

Az Ügyvezető szerv hatásköre:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala,
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása,
e) az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése,
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése,
g) az Ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre,
i) a tagság nyilvántartása,
j) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése,
k) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése,
l) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele, és
m) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

3.

Az Ügyvezető szerv üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja.
Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a
kérdést elvetettnek kell tekinteni és a következő alkalommal ismét szavazásra kell
bocsátani. Ülései nyilvánosak.

4.

Az Ügyvezető szerv határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.

5.

Kötelező az Ügyvezető szervet összehívni, ha az ügyvezető szervi tagoknak, vagy az
Egyesület tagjainak több mint fele írásban indítványozza az ok és a cél megjelölésével.

6.

Az Ügyvezető szervi tagok megválasztásakor az tekinthető megválasztottnak, aki több
szavazatot kapott, feltéve, hogy rendelkezik a szavazatok több mint felével. Megismételt
szavazáskor a szavazatok többségi sorrendje dönt. A tisztségek megválasztásának
sorrendje: elnök, társadalmi alelnök, titkár, gazdasági felelős.

7.

Az Ügyvezető szerv tagjainak megbízatása megszűnik:
a) a választási ciklus leteltével (5 év),
b) visszahívással,
c) a Közgyűléshez eljuttatott írásbeli lemondó nyilatkozattal,
d) az Ügyvezető szervi tag halála esetén,
e) az egyesületi tagsági viszony megszűnésével,
f) az Egyesület megszűnésével.

8.

Az Ügyvezető szerv üléseire tanácskozási joggal bárki meghívható, ezt bármely
ügyvezető szervi tag javasolhatja. Az Ügyvezető szerv ülésein bármely egyesületi tag
részt vehet, szándékáról előre kell tájékoztatnia az Egyesület vezetését.

9.

A közcélú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közcélú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közcélú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig 7

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
10. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült,
c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet,
d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
11. Az Ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közcélú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél
szerinti juttatás.
12. Az Ügyvezető szerv döntéseit az érintettekkel az ügyvezető szervi ülésekről készült
jegyzőkönyv digitális másolatának elektronikus levél formájában történő megküldésével
vagy az eredeti jegyzőkönyv az Egyesület székhelyén történő megtekintésének
biztosításával kell közölni.
8. §

A tisztségviselők feladatai és hatásköre

1.

A tisztségviselők az Ügyvezető szervnek és a Közgyűlésnek is felelősséggel tartoznak.

2.

Az elnök:
a) vezeti és szervezi az Ügyvezető szerv munkáját, törvényes képviselőként általános
terjedelmű és önállóan gyakorolható képviseleti joggal rendelkezik, ennek
megfelelően ellátja az Egyesület képviseletét,
b) irányítja és ellenőrzi az Egyesület tevékenységét, gazdálkodását. A bankszámla felett
önállóan rendelkezik,
c) intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Ügyvezető szerv által a hatáskörébe utalt
ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket,
d) összehívja az ügyvezető szervi üléseket és a Közgyűlést, és a napirendet is tartalmazó
meghívót a meghívóról készült digitális másolatban, elektronikus levél formájában az
Egyesület hivatalos e-mail címéről megküldi az érintetteknek.
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e) akadályoztatása esetén képviseleti jogát bármely ügyvezető szervi tag helyettesítési
jogkörben gyakorolhatja, vagy egyes konkrét esetben meghatalmazást adhat az
ügyvezető szervi tagoknak.
3.

A társadalmi alelnök:
a) aktívan részt vesz az Ügyvezető szerv munkájában,
b) képviseli az Egyesületet, ha az elnök erre meghatalmazza,
c) intézkedik és dönt a Közgyűlés vagy az Ügyvezető szerv által a hatáskörébe utalt
ügyekben, kivéve a kizárólagos hatásköröket,
d) az elnök akadályoztatása esetén jogosult az elnök helyett minden ügyben és teljes
terjedelemben eljárni.

4.

A titkár:
a) aktívan részt vesz az Ügyvezető szerv munkájában,
b) intézi az Egyesület ügyeit, levelezéseit, ellátja az adminisztrációs és irattárazási
feladatokat.
c) szervezi, irányítja és felügyeli az Egyesület által megrendezésre kerülő tréning konferenciákat, egyéb rendezvényeket,
d) vezeti az ügyvezető szervi ülések és Közgyűlések jegyzőkönyveit.
e) jogosult és köteles az Egyesületet érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal
kapcsolatban javaslatait, észrevételeit az Ügyvezető szerv elé terjeszteni.
f) munkája felett az elnök ellenőrzési jogot gyakorol.

5.

A gazdasági felelős:
a) aktívan részt vesz az Ügyvezető szerv munkájában,
b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, nyilvántartást vezet a bevételekről és
kiadásokról, az Egyesület vagyonáról,
c) nyilvántartja az Egyesület működéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat,
d) évente egy alkalommal köteles beszámolni az Egyesület gazdasági helyzetéről és
tevékenységéről,
e) folyamatos kapcsolatot tart fenn az Egyesület könyvelését végző személlyel,
f) munkája felett az elnök ellenőrzési jogot gyakorol.

11. § Az Egyesület anyagi forrásai és gazdálkodása
1.

Az Egyesület bevételei:
a) a teljes jogú tagok által befizetett tagdíjak,
b) más természetes és jogi személyek befizetései és támogatásai, amelyek az Alapszabály
szerinti tevékenységet segítik elő,
c) az Egyesület rendezvényeinek bevételei,
d) reklám tevékenységből származó bevételek,
e) pályázatok elnyeréséből származó bevételek,
f) állami, megyei, városi, intézményi támogatások,
g) vállalkozási tevékenységből származó bevételek.

2.
3.

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl - az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Egyesületi tagdíjfizetés módja: egy összegben, minden év január 31-ig, pénzintézeti
átutalással.

4.

5.

Sporttal össze nem függő tevékenységet, valamint sporttevékenységével összefüggő
kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat.
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A sportlétesítmények használata, illetve működtetése – e rendelkezés alkalmazásában – a
sportegyesület alaptevékenységének minősül. (2004. évi I. tv. - Stv. 17. § (1) bekezdés b)
pontja szerint).
12. § Az Egyesület megszűnése
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett,
b) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését,
c) az arra jogosult szerv megszünteti,
feltéve, mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg,
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával
megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az
Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem
szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A
vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett
minisztérium költségvetésében az utánpótlás-nevelés támogatására kell fordítani.

13. §

Vegyes rendelkezések

1. Az Egyesület jelenleg felügyelő bizottságot nem választ. Amennyiben az Egyesület
bevétele meghaladja az évi 50.000.000 Ft-ot, a Közgyűlés köteles – az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 40. § (1) bekezdése alapján – a vezető szervtől elkülönült
felügyelő szervet létrehozni.
2. Az Egyesület működését, szolgáltatási igénybevétele módját az Egyesület honlapján
nyilvánosságra kell hozni.
3. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet. A betekintésnél
figyelemmel kell lenni a személyiségi jogokra, illetve az adatvédelemre.
4. Az Egyesület működése felett az ügyészség - a 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a
Ptk.-ban meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként
bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), a 2011. évi
CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
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Záradék:
Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 2015.
szeptember 29-én megtartott Közgyűlésen a közgyűlési határozattal elfogadott az Alapszabály
módosításait tartalmazó hatályos tartalmának. Az Alapszabály módosításait félkövér betűvel
jelöltük.

Budapest, 2015. szeptember 29.

Értékes László
Magyar Természetjáró Egyesület
elnök
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