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Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

A tagok közös, tartós, ezen alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására, a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján 
létrehozott egyesület egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát az alábbiak szerint határozzák meg. 
 
Az egyesület jogi személy. 

 
Preambulum 
Az alapítók 

- felismerve a térségi összefogás és az erőforrások összehangolásának jelentőségét; 
- hangsúlyozva a gazdasági szereplők, turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok partnerségének 

szükségességét; 
- annak tudatában, hogy a térség természeti, kulturális és ember alkotta értékeinek szélesebb 

körben történő megismertetése a helyi és térségi idegenforgalom mozgatórugója; 
 

a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület alakuló Közgyűlésén az Egyesület alapszabályát 
a következőkben állapították meg: 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1./ Az egyesület elnevezése: Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület 
 
Rövidített név: DBTKE 
 
2./ Az egyesület székhelye: 8695 Buzsák, Fő tér 1. 
 
Az egyesület levelezési címe: 8695 Buzsák, Fő tér 1. 
 
3./ Az egyesület működési területe: Magyarország 
 
4./ Az Egyesület jogállása: az Egyesület önkéntes és szakmai alapon létrejött, az önkormányzatiság 
elvén működő, önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az 
Egyesület jogi személy, mely határozatlan időre jött létre. 
 
5./ Alapítási éve: 2018. 
 
6./ Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, pályázati forrásokból, támogatásokból, adományokból és egyéb 
bevételekből fedezi. 
 
7./ Az Egyesületet jelen alapszabály mellékleteként szereplő jelenléti íven felsorolt tagok, mint 
alapítók hozzák létre. 
 
Az egyesület szakmai kérdésekben együttműködik: 

 az azonos célokra létrejött összes egyesülettel 
 

8./ Az egyesület pecsétje: Körbélyegző, középen logó 
 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI 
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Az egyesület fő céljai és feladatai: A Balaton kiemelt üdülőkörzet és a hozzá tartozó települések 
turisztikai attrakcióinak, szálláshelyeinek bemutatása, programok összehangolása, egységes arculattal 
történő bemutatása. Célja olyan kiadványok, filmek elkészítése, mellyel igyekszik mind szélesebb 
körben terjeszteni, népszerűsíteni a térség értékeit mind belföldön, mind pedig külföldön. 
 
Ösztönzi a térség idegenforgalmi kínálatának feltárását, a látnivalók számbavételét, a 
vendéglátóhelyek feltérképezését, rendezvények szervezését. 
 
Az Egyesület - lehetőségeihez mérten – segítséget nyújt a térség természeti értékeinek megóvásához 
és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős létesítményeinek hasznosításához, 
megőrzéséhez és térségi marketingjéhez. 
 
Közreműködik az országos és helyi szervekkel a térség turizmusfejlesztésének ügyében. Kiemelten 
együttműködik a legfontosabb helyi és térségi idegenforgalmi szervezetekkel. 
 
Ösztönzi a térséget bemutató kiadványok megjelentetését, terjesztését, turisztikai marketingjét. Az 
Egyesület a célok megvalósítása érdekében részben kulturális, részben pedig a kulturális örökség 
megóvása érdekében fejt ki tevékenységet. 
 
Folyamatosan szakmai kapcsolatot tart a turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel a térségi idegenforgalom élénkítése érdekében, összehangolja az érintett gazdasági 
szereplők tevékenységét. 
 
Fontos feladata a térség turisztikai fejlesztése, a vendégéjszakák számának növelése, a turisztikai 
termékfejlesztés ösztönzése, a minőségi és fenntartható turizmus erősítése, továbbá helyi és térségi 
turisztikai csomagok kialakítása, piacra vitele térségi marketingtámogatással. 
 
Kiemelt célja az érdekképviselet ellátása helyi, regionális és országos szinten. 
 
Ösztönzi a tagok szakmai képzését és nyelvtudásának emelését a turisztikai szolgáltatások 
színvonalának emelése érdekében, tanulmányutakat szervezhet. 
 
További cél a külföldi kitekintéshez és megjelenéshez szükséges feltételek és lehetőségek keresése, 
megtalálása és felhasználása. 
 
Az Egyesület feladatai teljesítése érdekében közhasznúsággal kapcsolatos közcélú előírások: 

- kapcsolatot épít ki az Egyesületben tagként nem szereplő, érintett települési 
önkormányzatokkal, 

- együttműködik az idegenforgalmi szervezetekkel, szolgáltatókkal 
- szervezi a tagok közötti kapcsolattartást, rendszeres információgyűjtést és azok továbbítását, 
- kiadványokat jelentet meg, kiállításokon vesz részt, 
- más hasonló célú egyesületekkel kapcsolatot tart és együttműködik a közös feladatok 

szervezésében. 
- A tagság közös érdekeinek érvényesítése, védelme és képviselete. 
- A tagok közreműködésével közös álláspont kialakítása szakmai és gazdasági döntések, 

illetőleg jogszabályok előkészítésében,  
- Állásfoglalások kialakítása szakmai, etikai és versenykérdésekben, 
- A tagok szakmai álláspontjának képviselete a külső szervek és hatóságok, valamint egyéb 

fórumok előtt,  
- A tagok kulturális, turisztikai tevékenységének megismertetése, a valós értékeket képviselő 

programok anyagi-erkölcsi elismertetése.  
-  Tagok kulturális, turisztikai célú tevékenységének segítése, szakmai színvonalának növelése, 

tanácsadás, szakmai, üzleti programok, képzések szervezésévelés segédanyagok 
közzétételével.  

- Tagok tevékenységét népszerűsítő  médiatermékek kiadásának segítése és támogatása,  
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- tagok képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. 
 
A közfeladatok teljesítése során az Egyesület közhasznú társadalmi céljai a következők: 

- kulturális tevékenység az 1991. évi XX. törvény 121.§ a) – b) pontjai alapján, 
- kulturális örökség megóvása a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bek. 7. pontja alapján, 
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés a 2011. évi CXC. törvény 4.§ (1) bek. 

a) –u) pontjai alapján, 
- műemlékvédelem a 2001. évi LXIV. törvény 61/B.§ (3) bek. alapján, 
- természetvédelem a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 11. pontja alapján, 
- környezetvédelem a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bek. 11.,19. pontjai alapján, 
- turizmus, turisztikai szolgáltatások a 2011. évi CLXXXIX. törvény 25.§ (5) bek. 17. pontja 

alapján 
- fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 38.§-a alapján. 

 
Ennek keretén belül különös tekintettel: 
A. Értékek bemutatása és továbbadása a térség iránt érdeklődők felé 
a. Térség kulturális életét, történetét, hagyományait bemutató kiadványok megjelentetése 
b. A térség történetéhez, illetve a térséghez kapcsolódó kulturális rendezvényeknek, konferenciáknak, 
tanácskozásoknak a megszervezése, részbeni vagy teljes finanszírozása 
c. A térség kulturális életének előmozdítása igényes szórakoztató és ismeretterjesztő programok 
szervezésével - annak érdekében, hogy télen-nyáron igényes kulturális programokkal várhassuk az ide 
érkező vendégeket 
d. Az építészeti örökség védelme a következő generációk, illetve az ide érkező turisták érdekében 
e. A kulturális örökség ápolása kiállítások rendezésével, szervezésével, illetve kapcsolódó programok 
és médiakampányok szervezésével 
f. A térség természeti kincseinek népszerűsítése a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, 
betartásával és betartatásával 
g. A térség természeti kincseinek védelme, és annak betartatása a vendégekkel 
 
B. A térség hagyományainak megjelenítése, továbbadása a következő generációk számára 
a. oktatási segédanyagok készítése a térségről 
b. iskolai kiállítások szervezése 
c. iskolai diákpályázatok meghirdetése az építészeti, kulturális és néprajzi tradíciók továbbörökítése 
érdekében. 
 
Az Egyesület céljai elérése érdekében munkaszervezete útján az egyesületi cél megvalósításával 
közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet, alapítványi, állami támogatást vehet 
igénybe, pályázatokon vehet részt, támogatásokban részesülhet, stb. Az Egyesület vállalkozási 
tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt csak az alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordíthatja. 
 
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. Az Egyesület nem zárja ki – sőt kifejezetten kívánja és szorgalmazza - 
hogy tagjain kívül más is, a lakosság széles köre részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból és részt 
vegyen tevékenységében. 
 
Az Egyesület vállalja, hogy a rendelkezésére álló minden jogszerű eszközzel elősegíti a fenti célok 
megvalósítását. 
 
A megfogalmazott célok érdekében az Egyesület együtt kíván működni mindazokkal – elődlegesen a 
térség településeinek önkormányzataival, szakmai szerveivel, vállalkozásaival, civil szervezeteivel, 
helyi lakosaival, külföldi önkormányzatokkal, szakmai szervekkel, vállalkozásokkal, civil 
szervezetekkel, stb. - akik a fenti célokkal egyetértenek, azokat nem utasítják el, így tagjai vagy 
partnerei között üdvözöli azokat a vállalkozásokat, magánszemélyeket, szervezeteket is, akik a 
turizmus terén csak perifériálisan tevékenykednek vagy az Egyesület céljaival egyetértenek. 
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Az Egyesület tevékeny részese kíván lenni a helyi közélet formálásának is, ugyanakkor politikai 
tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független marad, azoktól támogatást nem fogad el, 
illetve nem kap, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, országgyűlési, megyei 
közgyűlési és helyi települési képviselőjelöltet nem állít. 
 
Az Egyesület munkájával segíti és támogatja a más hasonló célokért dolgozó szervezeteket, 
magánszemélyeket. Együttműködik minden turisztikai területen működő, üzemeltető szervezettel. 
 

III. AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGI KÖREI 
 
1. Az Egyesület nem közhasznú jogállású, de az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 16. 
pontja szerint közcélú tevékenységet végez az alábbiak szerint: 
 
2. Az Egyesület alaptevékenysége:  turisztikai attrakciók, hagyományos értékek 

népszerűsítése 
 
 Az Egyesület egyéb tevékenységei: szállások felkutatása, hirdetése 
      programok összehangolása, népszerűsítése 
      látnivalók népszerűsítése 
      kiadványok készítése 
 
3. Az Egyesület a jogszabályokban meghatározott keretek között vállalkozási tevékenységet végez. 
 
4. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

IV. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI, GAZDÁLKODÁSA 
 

1/ Az egyesület bevételei: 
a) tagsági díj 
b) gazdasági – vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel 
c) költségvetési támogatás 
d) államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellentételeként kapott bevétel 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel 
g) egyéb bevétel 

 
2./ Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület az alapszabályban meghatározott 
céljai érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. 
 
3./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, az alapítók, illetve tagok – a vagyoni 
hozzájárulásukon túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
4./ Az egyesület vagyonát céljainak megfelelően hasznosítja, a gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttat. 
 
5./ Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
végzésére jogosult. 
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Tagdíj 
 

 
Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. 
 
A tagdíj összege vállalkozások és természetes személyek számára havi 1.000,- Ft. 
 
Önkormányzatok számára 
1000 fő lakosságszám alatt havi minimum 1.000,- Ft, 
1000 – 2000 fő lakosságszám között havi 2.000,- Ft, 
2000 – 3000 fő lakosságszám között havi 3.000,- Ft, 
3000 – 4000 fő lakosságszám között havi 4.000,- Ft, 
 
A tagdíjat a tagok legkésőbb minden év január 31. napjáig kötelesek egy összegben, előre esedékesen 
az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 
 
Az alapító tagok az első tagdíjat 2019. év január 31. napjáig kötelesek egy összegben, előre 
esedékesen az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján 
megfizetni. 
 
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 
hónapjától arányosan köteles a tagdíj összegét a jogviszonya keletkezésének hónapja legutolsó 
napjáig, előre esedékesen az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 
átutalás útján megfizetni. 
 

V. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA 
 

1/ Az egyesület rendes tagja: 
 
Az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok az Egyesület működési területén gazdasági érdekeltséggel 
vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
társaságok, egyéni vállalkozók és társadalmi szervezetek, költségvetési szervek, akik az Egyesület 
céljaival egyetértenek, az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el és 
tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek, tevékenyen részt vesznek az egyesület munkájában. 
Az Egyesületbe belépni kívánó tagok felvételéről a Közgyűlés két tagtól beszerzett ajánlás alapján 
határoz. A nem természetes személy tagok jogosultságaikat egy fő képviselőjük útján gyakorolhatják, 
mely képviseleti jogot teljes bizonyító erejű okirattal kell igazolni. 
 
2./ Különleges jogállású tag, a pártoló tag és a tiszteletbeli tag: 
 
 a)  Pártoló tag lehet jogi vagy természetes személy, aki az egyesület tevékenységében csak vagyoni 

hozzájárulással vesz részt. A pártoló tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet, vezető tisztségviselővé nem választható. 

 
 b) Tiszteletbeli tagként az egyesület tagjai választhatnak, az egyesület szerveinek javaslata alapján 

olyan személy érdemei elismeréseként, aki tevékenységével támogatja az egyesületet. A 
tiszteletbeli tag tagdíj fizetése nem kötelező. A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén 
tanácskozási joggal részt vehet, vezető tisztségviselővé nem választható. 

 
3./ A tagsági viszony létrejötte: 
 
Az egyesületbe való belépés önkéntes. A kérelmező a felvételét az egyesület elnökéhez címzett 
írásbeli felvételi kérelemmel kezdeményezheti, miután két tag az ajánlását megadta. Az elnök a 
felvételi kérelmet köteles annak kézhezvételétől számított 30 (Harminc) napon belül a közgyűlés elé 
terjeszteni.  
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A tagsági jogviszony a felvételi kérelem alapján indított eljárást befejező, az egyesület közgyűlésének 
a felvételéről hozott határozat meghozatalának napján jön létre. Az elnökség a közgyűlés határozatáról 
írásban értesíti a felvételt kérőt. A tagsági kérelem elutasítását indokolni kell.  A felvételt megtagadó 
határozat ellen – annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül – keresettel lehet fordulni 
az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéknél. 
 
4./ Az egyesület a rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjairól nyilvántartást vezet. A tagok személyére 
vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 
5./ A rendes tag jogai: 
 
 a) részt vehet a közgyűlésen szavazati és tanácskozási joggal 

b) az egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, részt vehet az egyesület 
működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában 

c) a szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja 
d) részt vehet az egyesület vezetőszerveinek megválasztásában, és tisztségviselőként 

megválasztható, kivéve a kiskorú tag képviseleti joggal járó tisztségre történő megválasztásának 
tilalmát 

e) részt vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűléseken, előadásokon, klub- és egyesületi 
napokon, stb. 

f) részesül az egyesület tagjai részére biztosított kedvezményekben és juttatásokban  
g) az egyesület összejövetelein felszólalhat, javaslatokat és indítványokat tehet, továbbá panasszal 

élhet az egyesület vezetőségénél, a közgyűlésnél, illetőleg a felügyeleti szervnél. Az egyesület, a 
vezetőség, a tisztségviselők tevékenységéről véleményt nyilváníthat. 

 
6./ Az egyesületi pártoló tag jogai: 
 
 a) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban 
 b) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben 
 c) részt vehet az egyesület közgyűlésén és ott javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület 

működésével kapcsolatosan 
 
7./ A tiszteletbeli tag jogai: 
 
 a) részt vehet az egyesület közgyűlésén 
 b) véleményt nyilváníthat, javaslatokat tehet az egyesületet érintő kérdésekben 
 c) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben 
 
8. A rendes tag kötelességei: 
 

 a) aláveti magát az alapszabály rendelkezéseinek és a szervezeti fegyelem követelményeinek 
 b) lakó- és munkahelyén, közösségi és magánéletben tevékenységével és magatartásával szerezzen 

érvényt, illetőleg óvja meg az egyesület tekintélyét 
 c) tevékenyen vegyen részt az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában, feladatainak 

végrehajtásában, lássa el a vezetőségtől kapott feladatokat 
 d) a tagsági díj, illetőleg a vállalt támogatás összegének fizetése, az egyesületi vagyon megóvása 
 
9. A rendes tag kötelességei: 
 

a) kötelesek megtartani az alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az 
egyesület szerveinek határozatait, 
b) kötelesek teljesíteni az egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és 
tőlük elvárható módon elősegíteni az egyesület célkitűzéseinek megvalósítását, 
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni, 
d) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét 
 



8 
 

8/17 

12./ Az egyesületi pártoló tag kötelességei: 
 
 a) az alapszabály betartása 
 b) az egyesület célkitűzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása 
 
13./ A tiszteletbeli tag kötelességei: 
 
 a) az alapszabály betartása 
 b) az egyesület támogatása 
 
14./ A tagság megszűnik: 
 
 a) a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével 
 b) kilépéssel 
 c) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával 
 d) kizárással 
 e) az egyesület megszűnésével. 
 
Kilépés: A tag bármikor, indokolás nélkül kiléphet az egyesületből. A kilépési szándékot írásban kell 
közölni az egyesület elnökével. A tagsági jogviszony a közlés napján szűnik meg. 
 
A tagsági jogviszony felmondása: Ha a tag az alapszabályban meghatározott feltételeknek nem felel 
meg, az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 (harminc) napos határidővel írásban felmondhatja. A 
felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. Ilyen eset például, ha a tag tagdíjfizetési kötelezettségének 
önhibájából, írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. A felmondást kimondó határozat ellen – 
annak kézhezvételétől számított 30 (harminc) napon belül -, az egyesület székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt lehet keresettel élni. 
 
Kizárás: A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan sértő 
magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a 
taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 
 
A tag kizárására bármely tag írásban, indokolással ellátott indítványt tehet az elnökségnek. Az 
elnökség a kizárással érintett tagot köteles az eljárás megindításáról értesíteni, kézbesíteni részére a 
kizárásra irányuló indítványt és tájékoztatni arról, hogy a közgyűlésen személyesen, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratban, ill. közokiratban foglalt meghatalmazással igazolt képviselője útján, 
előadhatja az ügyre vonatkozó álláspontját, illetve védekezését. Az értesítést a közgyűlést megelőzően 
legalább 15 (tizenöt) nappal postára kell adni a kizárással érintett tag részére. A tag kizárása 
közgyűlési határozattal történik, melyet írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az 
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá 
jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást. A tag kizárásához a határozatképes közgyűlésen 
jelenlévők ¾-edes többséggel hozott határozata szükséges. A határozatot a kizárt taggal közölni kell. 
A közgyűlés által hozott, a tag kizárását kimondó határozatot az egyesület székhelye szerint illetékes 
törvényszék előtt lehet keresettel megtámadni. A megtámadási határidő a tudomásszerzéstől számított 
30 (harminc) nap. 
 

VI. AZ EGYESÜLET SZERVEZETÉNEK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 
 

1./ Az egyesület tevékenységét és ügyeit állandó és ideiglenes testületi szervek, valamint a választott 
tisztségviselők útján intézi. 
 
Állandó testületi szervek: közgyűlés és elnökség 
 
Vezető tisztségviselők: elnök, elnökségi tagok (együtt: elnökség) 
 
Ellenőrzésre jogosult szerv: felügyelőbizottság 
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2./ A közgyűlés vagy az elnökség meghatározott cél elérésére ad hoc jelleggel bizottságokat hozhat 
létre. Az ad hoc (ideiglenes) bizottság a cél megvalósulásával automatikusan megszűnik. 
 

VII. KÖZGYŰLÉS 
 

1./ Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 
 
A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
 
2./ A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik (rendes közgyűlés).  
 
Rendkívüli közgyűlést akkor kell összehívni, 

 ha azt a bíróság elrendeli 
 ha azt a tagok egyharmada, az ok és a cél megjelölésével kéri 
 ha az elnökség összehívja 

 
3./ A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására 
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal 
rendelkező személyek vehetnek részt. 
 
4./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
 a) az alapszabály módosítása 
 b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása 
 c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
 d) az éves költségvetés elfogadása 
 e) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása 
 f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll 
 g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt 
 h)  a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés 
 i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása 
 j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása 
 k) a végelszámoló kijelölése 
 l) a tagsági díj megállapítása 
 
5./ Az ülés összehívásának rendje: 
 
A közgyűlés előkészítéséről és összehívásáról az Elnökség meghívó küldésével, vagy közzétételével 
gondoskodik. A meghívót a tagoknak a közgyűlés előtt 15 nappal meg kell küldeni. 
A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
A közgyűlés az ülését az Egyesület székhelyén tartja. 
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Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen 
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. 
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, 
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 
egyhangúlag hozzájárul. 
 
A közgyűlés megkezdése a jelenléti ív aláírása után kezdődhet meg. A jelenléti ívnek tartalmaznia 
kell: a megjelent tagok nevét lakcímét, meghívottak nevét lakcímét és aláírásukat.  
Az aláírásokat követően az  elnök mint levezető elnök,  megnyitja a közgyűlést. 
-   megállapítja a határozat képességet. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak 
legalább 50 %-a és egy fő jelen van. 
- megválasztják a jegyzőkönyvvezetőt. A megválasztáshoz a jelenlévők többségi 50% + 1 fő) 
szavazata szükséges. 
- megválasztják a két fő jegyzőkönyv hitelesítőt. A megválasztáshoz a jelenlévők többségi 50% + 1 fő) 
szavazata szükséges. 
- elfogadják a napirendi pontokat, vagy újabb kiegészítő napirendi pontokat vesznek fel. 
 
Határozatképesség (Ptk. 3:18. §): a közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők 50 
százaléka +1 szavazat jelen van, Ha a határozatképesség hiánya miatt a közgyűlést el kell halasztani, 
a 30 napon belül másodízben összehívott közgyűlés az eredeti napirendben, szereplő kérdésekben a 
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A minősített többséget igénylő kérdésekben a 
megismételt közgyűlés csak akkor dönthet, ha egyébként is határozatképes. 
A határozathozatalhoz – a külön megjelölt esetek kivételével – egyszerű szótöbbség szükséges. A 
taggyűlés határozatait – az alapszabályban meghatározott kivételekkel – nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen. Ilyen esetben fontos döntést igénylő ügyben a 
szavazás ugyanazon a Közgyűlésen egy alkalommal megismételhető. 
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.  
Ha a szabályszerűen összehívott Közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez 
szükséges számban, a határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlésen kizárólag az eredeti 
meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg. A megismételt közgyűlésen a napirend 
kiegészítésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. A megismételt Közgyűlést az eredeti 
Közgyűlési meghívóban az eredeti Közgyűlés napjára is össze lehet hívni. A megismételt közgyűlés a 
megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, feltéve, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit 
és a megismételt Közgyűlés, tárgyát, időpontját és helyét a meghívó tartalmazza. A megismételt 
Közgyűlés Tag felvételéről, kizárásáról, Alapszabály, Fegyelmi Szabályzat és a Házi Szabályzat 
módosításáról, az egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról csak akkor határozhat, 
ha azon a Tagok több mint fele részt vesz. A megismételt Közgyűlés az egyesület céljának 
módosításáról, és a megszűnéséről csak akkor határozhat, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok 
legalább 3/4-e részt vesz. 
 
6./ Napirend kiegészítésének szabályai: 
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 (három) napon belül a tagok és 
az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó 
szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést 
összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló 
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
7./ Határozathozatal módja (Ptk. 3:19. §): a közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a napirendet újra kell tárgyalni, s e napirendről új szavazást kell tartani. Ha 
a megismételt szavazás újra szavazategyenlőséget eredményez, az elnök szavazata dönt. 
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A Közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van, melyet személyesen gyakorolhat. Ha egy tag 
valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
A határozathozatalban nem vehetnek részt a Ptk. 3:19. § (2) bekezdésében felsoroltak, így: 
-akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az         
- egyesület terhére másfajta előnyben részesít; 
-akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
-aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
-akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben; 
-aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
-aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással – az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában egyszerű 
szótöbbséggel hozza. 
 
Jelen lévő tagok ¾-es többsége szükséges: 
 

 az alapszabály módosításához 
 tag kizárásához 

 
A szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es többsége szükséges: 
 

 az egyesület céljainak megváltoztatásához 
 az egyesület jogutód nélküli megszűnéséhez, más egyesülettel való egyesülésének vagy 

egyesületekre történő szétválásának kimondásához 
 
8./ Tisztségviselő-választás: 
 
Az alapszabály úgy rendelkezik, hogy a vezető tisztségviselők és egyéb tisztségviselők megválasztása 
nyílt szavazással történik. Megválasztottnak azt a személyt kell tekinteni, aki az érvényes szavazatok 
több, mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek közül senki nem kapja meg az érvényes 
szavazatok több mint a felét, abban az esetben a tisztségre jelölt két legtöbb szavazatot szerzett 
személy között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás győztese a legtöbb szavazatot 
kapott személy lesz. 
 
9./ Jegyzőkönyv: 
 
A közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza: 
 
 a) az ülés helyét és időpontját 
 b) a jelenlévők nevét 
 c) az előterjesztés rövid ismertetését 
 d) az elfogadott határozatot 
 e) a határozat ellen szavazók nevét, kérésükre a határozat indokolását 
 f) szükség szerint az ülésen elhangzott hozzászólásokat, döntéseket, javaslatokat 
 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a megjelenteket legalább a jelenléti ívre 
történő utalással, a határozatképességre vonatkozó megállapítást, az ülés menetét napirendi pontonként 
(előterjesztés, tanácskozás lényege, szavazás eredménye számszerűsítve, a taggyűlésen jelenlévő 
hozzászólók nevét és hozzászólások tartalmát, arra adott válaszokat és külön kiemelve a hozott 
határozatokat is, valamint a szavazásnak, valamint a határozatok kihirdetésének szabályait.  
A Közgyűlés döntéseit évenként egyes sorszámmal induló számozással ellátott határozat formájában. 
A jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelenléti ív amely, tartalmazza a megjelent tagok, és meghívottak 
nevét, lakóhelyét (székhelyét), aláírását.  
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A Közgyűlés határozatait a határozatok tárában nyilván kell tartani. A határozat érvényességének, 
hatályba lépésének kezdő  időpontját  a közgyűlés  határozza meg. 
Az egyesület az aktuális határozatokat – a tag személyét érintő határozat kivételével – az egyesület 
Elnöksége köteles annak meghozatalától számított 15 napon belül az egyesület székhelyén lévő 
hirdetőtáblára kifüggeszteni.  
A tag személyét érintő határozatot a taggal postai kézbesítés útján ajánlott küldeményként kell közölni. 
 
A jegyzőkönyvet és a határozatokat az ülést követő 8 (nyolc) napon belül kell feljegyezni a 
határozatok könyvében, melynek tartalmaznia kell a döntés tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát. A közgyűlés határozatait az ülésen részt nem vett, de a döntéssel 
érintettek részére meg kell küldeni. 
 

VIII. ELNÖKSÉG 
 

1./ Az egyesület ügyvezetését a közgyűlés által választott 3 (három) tagból álló elnökség látja el. Az 
elnökségi tagok vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az elnökség tagjait az egyesület tagjai közül 
kell választani. 
 
Az egyesület tagjai: 

 elnök 
 elnökségi tag 
 elnökségi tag 

 
Az elnökség tagjait a közgyűlés határozott időre, de legfeljebb 5 (öt) évre választja meg. Ha a vezető 
tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok nem rendelkeznek, a tisztségviselőt 2 (kettő) évre 
megválasztottnak kell tekinteni. 
 
2./ Az elnökség szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Az elnökséget az elnök írásban 
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 5 (öt) nappal 
az ülés időpontja előtt írásban (postai úton, faxon, elektronikus levélben) értesültek, és az ülés 
napirendjéről leírást kaptak. A nem szabályszerűen összehívott elnökségi ülést szabályszerűen 
összehívottnak kell tekinteni, ha azon minden tag jelen van és az ülés megtartása ellen senki sem emel 
kifogást. 
 
3./ Az elnökség a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnökség akkor 
határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. Határozatképtelenség esetén legkésőbb 15 (tizenöt) 
napon belül az elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten 
összehívott elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 2 (kettő) elnökségi tag jelen van, ez 
esetben azonban érvényesen kizárólag egyhangú határozat hozható. 
 
Az elnök köteles az elnökség által hozott döntésekről nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a 
döntés tartalma, időpontja és hatálya, a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, 
személye is). 
 
Az elnökség minden döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az elnökség jelenlévő 
minden tagja. 
 
Az elnök köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott olyan határozatokat, amelyek bármely tagra 
vonatkozóan jogokat és kötelezettségeket állapít meg, illetve harmadik személyt (beleértve a 
hatóságokat is) érinthet a döntés meghozatalától számított 5 napon belül, írásban, ajánlott postai 
küldeményként feladva az érintettnek is megküldeni. 
 
Az elnökség valamely tagjának lemondása vagy elhalálozása esetén a tisztség betöltéséről a 
legközelebbi közgyűlés határoz. 
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4./ Az elnökség feladat- és hatáskörébe tartozik: 
 
 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 

megválasztásának 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 
 m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés 
 n) a jogszabályokban, az alapszabályban és szabályzatokban, az egyesület közgyűlése, által 

meghatározott szakmai feladatok megszervezése és végrehajtása 
 o) a helyi társadalmi szervezetekkel, illetőleg a környező községek önkormányzataival, 

szervezetekkel történő kapcsolattartás 
 p) rendszeres beszámolás a helyi önkormányzat képviselő testületének az egyesület 

tevékenységéről  
 q) a rendelkezésre bocsátott ingatlanok, helyiségek, eszközök, állagmegóvásának, rendeltetésszerű 

használatának, karbantartásának, időszerű ellenőrzésének, javíttatásának biztosítása 
 
5./ Az egyesület elnöke: 
 
 a) vezeti és szervezi az elnökség munkáját, képviseli az egyesületet 
 b) irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gazdálkodását 
 c) intézkedik és dönt a közgyűlés és az elnökség által hatáskörébe utalt ügyekben 
 
6./ Az elnökség tagjai: 
 
Az egyesület első elnöke: Kara Lajos 
 
 anyja neve: Reich Mária 
 szül. hely, idő: Osztopán 1956.11.04. 
 lakóhely: 8695 Buzsák, Kossuth L. u. 78/b. 
 
Az egyesület első elnökségi tagja: Schnitchen László 
 
 anyja neve: Begella Erzsébet 
 szül. hely, idő: Debrecen, 1969. 09. 09. 
 lakóhely: 8699 Somogyvámos, Fő u. 132. 
 
Az egyesület első elnökségi tagja: Erdei Norbert 
 
 anyja neve: Zsótér Valéria 
 szül. hely, idő: Békés, 1981.04.11. 
 lakóhely: 7439 Bodrog, Kossuth L. u. 1. 
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7./ Az elnök akadályoztatása esetén az elnökségi tagok együttesen jogosultak teljes körű 
helyettesítésére. 

 
8./ A vezető tisztségviselők felelőssége: 
 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenység során a jogi személynek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel szemben. 
 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az 
egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy éven 
belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, 
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna 
vagyon, át kellett volna adni. Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen 
követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben 
a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette 
figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
 
9./ Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 
 

 a megbízás határozott időtartamának lejártával 
 visszahívással 
 törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével 
 lemondással 
 vezető tisztségviselő halálával 
 vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával 
 vezető tisztségviselővel szembeni kizáró ok vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 

 
A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik hatályossá, 
kivéve, ha a legfőbb szerv az új vezető tisztségviselő megválasztásáról már ezt megelőzően 
gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések 
meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni. 
 
Ptk. 3:21. § [Az ügyvezetés fogalma és a vezető tisztségviselői megbízatás keletkezése] 
(1) A jogi személy irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a 
tagok vagy az alapítók hatáskörébe, egy vagy több vezető tisztségviselő vagy a vezető 
tisztségviselőkből álló testület jogosult. 
(2) A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles 
ellátni. 
(3) A jogi személy első vezető tisztségviselőit a jogi személy létesítő okiratában kell kijelölni. A jogi 
személy létrejöttét követően a vezető tisztségviselőket a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi 
személyek esetén a jogi személy alapítói választják meg, nevezik ki vagy hívják vissza. A vezető 
tisztségviselői megbízás a tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő 
elfogadásával jön létre. 
 
Ptk. 3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok) 
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
(2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, 
aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó 
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
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(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 
(5) 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. 
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Ptk. 3:23. § [Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség] 
(1) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy 
alapítói részére köteles a jogi személyre vonatkozóan felvilágosítást adni, és számukra a jogi 
személyre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az 
iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez 
kötheti. 
(2) A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a jogi 
személy üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy 
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 
megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a 
felvilágosítás megadására. 
 
Ptk. 3:24. § [A vezető tisztségviselő felelőssége] 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
 
Ptk. 3:25. § [A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése] 
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
(2) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
(3) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
(4) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 
 

IX. EGYÉB TISZTSÉGVISELŐK 
 

1./ Az egyesület felügyelőbizottsága: 
Ellenőrzi az egyesület gazdálkodását. 
 
2./ Az egyesület felügyelőbizottsága első elnöke: Gadányi Albert 
 
     anyja neve:  Vincze Anna  
     szül. hely, idő: Kaposvár, 1979.09.03. 
     lakóhely: 8700 Marcali Jókai u. 19.  
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Az egyesület felügyelőbizottság első tagja: Molnár Balázs 
  
 anyja neve: Kuti Irén 
 szül. hely, idő: Marcali 1979. 07. 08. 
 lakóhely: 8713 Kéthely, Hegyalja út 9. 
 
Az egyesület felügyelőbizottság első tagja: Gyurákovics László 
  
 anyja neve: Kristóf Julianna 
 szül. hely, idő: Lengyeltóti 1975.03.26. 
 lakóhely: 8698 Somogyvár Május 1. u. 51. 
 
 

X. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 
 

Az egyesület képviseletére Kara Lajos elnök önállóan jogosult. Akadályoztatása esetén képviseletére 
az elnökség tagjai együttesen jogosultak. Az önálló képviseleti jog kiterjed a bankszámla feletti 
rendelkezésre is. 
 
 

XI. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAI, 
TOVÁBBÁ A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK TITOKTARTÁSI ÉS 

FELVILÁGOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉGE 
 
 

1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
2./ A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
 
3./ Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. 
 
4./ 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. 
 
5./ Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
6./ A vezető tisztségviselő az egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra az iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási 
nyilatkozat tételéhez kötheti. A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba 
való betekintést, ha ez az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást érő a jogát 
visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a 
felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól 
kérheti az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 
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XII. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

1./ Az egyesület megszűnik, ha 
a) a közgyűlés kimondja megszűnését
b) az arra jogosult szerv megszünteti
c) a közgyűlés kimondja más egyesülettel történő egyesülését, vagy egyesületekre történő szétválását
d) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg 
e) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt,

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló eljárás 
lefolytatását követően a bíróság az egyesületet törli a nyilvántartásból. 

2./ Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról legfelsőbb szervének, 
a közgyűlésnek a döntése szerint kell rendelkezni. Amennyiben a vagyon hovafordításáról nem történt 
rendelkezés, úgy azt közérdekű célra kell fordítani. A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra 
kell hozni. 

XIII. 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Alapszabály elfogadása és az alapszabály hatálybalépése: 2018. november 29. 

A Ptk 3:71.§ (1) bekezdésre figyelemmel és szabályozva a tisztségviselők nem állhatnak egymással 
közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1 §. (1) bekezdés 1 pont) kapcsolatban. 

Ptk. 8:1 §. (1) bekezdés 
    3.1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a 
nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 
    3.2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 

Az egyesület szervei által hozott jog - vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely 
tag - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén - a határozat tudomására jutásától számított 
harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, 
a bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 

1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény,  
3. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó, valamint
4. a civil szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló
350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

Az alapszabályt 2018. november 29. napján az Alakuló Közgyűlés 4/2018.11.29. számú határozatával 
elfogadta. 

3./ Ezen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseit, az egyesületekre vonatkozó speciális 
szabályait, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, rendelkezései az irányadók. 

Kelt, Somogyvámos, 2018. november 29. 

Kara Lajos 
 elnök 



BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

Alulírott Molnár Balázs polgármester által képviselt Kéthely Község Önkormányzata kinyilvánítja 
abbéli szándékát, hogy a Dél-Balatoni Turisztikai és Kulturális Egyesület tagja kíván lenni. 

Kijelentjük, hogy az Egyesület Alapszabályát megismertem, egyetértünk az abban foglalt célokkal. Az 
Alapszabály rendelkezéseit magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el, vállaljuk, hogy az Egyesület 
működése során tevékenyen részt veszünk, a tagdíjat megfizetjük. 

Kérem, hogy az egyesület az alábbi elérhetőségeket tartsa nyilván: 

Tel: e-mail: 

A legfőbb döntéshozó szerv határozatának a száma: 

Kelt, Kéthely, 2018. december 14. 

……………………………………….. 

Molnár Balázs 

polgármester 


