
Miskolc 6s T6rs6ge Turisztikai Egyestilet
ALAPSZABALYA

a v iitozitsokkal egys6ges szerkezetben

Az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasmri jog6l16sr6l, valamint a civil szervezetek mtikOddsdrtil 6s tSmogatdsinol sz6l6

20ll.6vi CLXXV. tv., valamint a Polg6ri T0rv6nykdnyw6l sz6l6 2013.6vi V. tv., valamint a hat6lybal6pds6vel

iisszeftigg6 6tmenti ds felhatalmazlrendelkezdsekol sz6l62013.6vi. CLXXVI. tv. felhatalmazdsa alapjdn jelen

alapszabilly melldkelt6ben felsorolt tagok egybelnngz6 akaratnyilatkozatuk alapjdn hozzilk l6tre k0z0s 6s tart6s

- a lentebb meghatfrozott - c6ljaik folyamatos megval6sit6sdra hal|rozatlan id6re az alSbbi egyestiletet 6s

alkotj6k meg alapszabLlydt a k0vetkez6k szerint -

1. Az Egyesiilet neve, sz6khelye, alapit6 tagok neve lak6helye, vezetf tiszts6gvisel6k:

l.l. AzEgyesiilet neve:
Miskolc 6s T6rsdge Turisztikai Egyesiilet (a tov6bbiakban: ,,Egyesiilet")

Az Egyesiilet a tagok k6z0s, tart6s alapszab6lyban meghalilrozott cdljainak folyamatos megval6sit6s5ra l6tesitett,

nyilv6ntartott tags5ggal rendelkez6 jogi szem6ly. Egyesiilet nem alapithat6 gazdasfryi tevdkenysdg c6l16ra. Az
Egyesiilet az egyesiileti cdl megval6sitdsfval k6zvetleniil 0sszeftigg6 gazdasdgi tevdkenys6g vfgzdserejogosult.
Az Egyesiilet vagyondt cdljainak megfelel6en haszniilhatja, vagyonilt nem oszthatja fel tagjai k6z0tt, 6s a tagok
reszdre nyeresdget nem juttathat. Az Egyesiilet politikai tevdkenysdget nem v6gez, v6laszt6sokon jel0ltet nem

6llit, szervezete p6rtokt6l fiiggetlen 6s azoknak anyagi t6mogat5st nem nyijt.

1.2. AzEgyestlet szdkhelye: 3525 Miskolc, Szdchenyi utca 16.

1.3. Az Egtesiitet vezetf tisztsCgviselfii: (befihAfi poz[citi, nev, lakdhelyl

Elniik: Szenderi Mihtily
Anyja neve: Barati Zsuzsunna
Lakcfme: 3530 Miskolc, Kisavus Els6 sor 19. sz

Alelndk: Kdelnd Kovrics Rita
Anyja neve: Kovalik Gizella
Lakcfme: 3508 Miskolc, Dtilia utca 4. szdm

Alelndk: Rejtilnd Kovrics Adrien
Anyja neve: Petfik Mdrta OIga
Lakcfme: 3519 Miskolc, Fenv6 u. 25.

Elndksigi tag: Kovticsnd Drabant Katalin
Anyja neve: Balla llona
Lakc[me: 3516 Miskolc, Tiicsdk utca 5. sL

Elndksdgi tag: Hazadind Szilvdsi Mdriu
Anyja neve: Birinyi Mdria
Lakcfme: 3555 Harsdny, Jdaef A. utcu 15.

2. Az Egyestilet c6ljai

I m6dositva a 4/2020 (06. 18.) sz. valamint az 5/2020 (06. 18.) sz. kiizgyiil6si hatrirozatokkal



2.1. Az Egyesiilet c6lja:
- Miskolc 6s tdrsdge turisztikai pozici6jdnak er<!sit6se, atags6gdrdekdrvdnyesitdsi tevdkenysdg6nek koordiniiLl6sa

ds szakmai kdrddsekben hozott 6ll6sfoglal6s6nak kdpviselete 6ltal.

- A turizmus ter6n drdekelt v6llalkoz6sok, szolgaltat6k, civil szervezetek 6s mag6nszemdlyek tevdkenysdg<inek

6sszehangoliisa, t6mogat6sa, drdek6rvdnyesit6se. - A t6rsdg turisztikai szolg6ltat6i aktivit6s6nak ndveldse a r:ivil

drdek6rv6nyesit6s 6s az egyiittmtikdd6sek kialakit6s6nak teriilet6n.

- A t6rs6g turisztikai szolgiiltat6inak, szervezeteinek, relev6ns szakteriileten tevdkenylled6

mag6nszem6lyeinek az Egyesiiletbe t0rt6n6 beldpds6nek kezdem6nyezdse.

- A turisztikai szolg6ltat6k, szervezetek, mag6nszemdlyek tev6kenysdg6nek dsszehangolSsa, drdekkdpviselete,

r6szvdtel a turisztikai programok, koncepci6k, strat6gi6k ddnt6s-el6kdszit6s6ben.

- Szakmai kdrddsek megvitat5sifurak kezdemdnyezdse,atagsirg kollektiv 6ll6sfoglal6srinak kialakitdsa,, az

6ll6sfoglal6s egysdges k6pviselete.
- Tags6g folyamatos inform6l6sa az Egyesiilet c6lkitiizdseirSl, eredm6nyeir6l.
- Szakmai szervezetekkel val6 egyiittmtik0d6s kezdem6nyez6se.

- OrszSgos 6s nemzetkozi tematikus programokhozt6rt6n6 kapcsol6d6s, pillydzati fon6sok kiakndzhsa.

A szervezet c6ljait kUl0n6sen a k0vetkez6 eszkdzdkkel val6sitja meg

- prom6ci6k, akci6k szervezlse 6s lebonyolit6sa
- kiadv6nyok megielenit6se
- kdpz6sek szervezdse
- konferenciilk szervez{se
- A TDM munkrijiiban val6 aktiv rdszvdtel

3. Az Egyesiilet tagiai, tags6gi jogviszony keletkez6se a tagok jogai 6s ktitelezetts6gei, a tagsdgi jogviszony'

megsziin6se

3.1. Egyesi.ilettagai
Egyestiiet tagja lehet b6rmely termdszetes szemdly, jogi szemdly, jogi szem6lyis6g n6lkiili gazdasdgi t6rsas6g,

vaiamint ezek jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 szervezete, mennyiben az egyesiilet cdljaival 6s mtikOddsi

elveivel egyet6rt ds elfogadja az Alapszab6lyt. Az egyesiilet tagjajogosult az egyes0let tev6kenys6g6ben r6szt

venni. Az egyesiilet tagjait egyenl6 jogok illetik meg 6s egyenl6 kdtelezettsdgek terhelik kivdve, ha az

alapszab1ly kiil6nleges jog6tlSsri tags6got hatdroz meg. (tiszteletbeli tag, p6rtol6 Iag) Az egyesiilet tagja kdteles

az alapszabtrlyban meghatdrozotl tagi k6telezettsdgek teljesit6s6re. Az egyesiilet tagja nem veszelyeztetheti az

egy"riilet cdlj6nak megval6sitiis ifi 6s az egyestilet tev6kenysdg6t. A tag tags6gi jogait szem6lyesen gyakorolhratj a.

A tags6gi jogok forgalomk6ptelenek 6s nem tir0k0lhet6k.

Az egyesi.ilet tagja
l. rendes tag,
2. phrtol6 tag,
3. tiszteletbeli tag lehet.
A rendes tag a 3.4.pontban meghat6rozott jogokkal 6s k0teless6gekkel rendelkezik. A p6rtol6 tag jogai ds

k6telessdgei megegyeznek a rendes tag jogaival 6s k6teless6geivel, kiv6ve, hogy szavazati joggal nem

rendelkezik tisztsdgbe nem v6laszthat6, 6s nem k0teles K6zgyiil6sen r6szt venni. A kiilOnleges jog6ll6sf tag<>k az

egyestileti szervek ddntdshozatal6ban csak tan6cskoz6si joggal vehetnek r6szt. A tiszteletbeli tag jogai ds

k6teless{gei megegyemek a p5rtol6 tag jogaival 6s k0teless6geivel, kiv6ve, hogy tagdijat nem kell fizetnie. A
p6rtot6 tag az egyesiilet tevdkenys6gdben csak vagyoni hozzSjdrulilssal vesz r1srt, a tiszteletbeli tag<>t az

egyesiilet Elndkdnek javaslat6ra az egyesi.ilet tagSai v6lasztj6k meg a K0zgyril6sen.

3.2. T agsSgi jogviszony keletkez6se
A leend6 tag beldpdsi szhndlkdt beldpdsi kdrelem benyrijt5s6val az Elndks6gnek jelentheti be. A k6rele:m

benyujt6s6val egyidejiileg nyilatkoznia kell arra n1zve, hogy az egyesiilet alapszab|lyirt magfira ndzve

k6telezoen elfogadja. A tag nyilv6ntart5sba-vdtel6r6l az Elndksdg egyszeni sz6t0bbs6ggel dOnt. A tagok

szem6lydre vonatkoz6 adatok nem nyilv6nosak. Az Egyesiilet tagiai tagsiigi dijat fizetnek. A tags6g;i dij

mdrtdk6r6l a K0zgytilds dtint.

3.3. A tagokjoga 6s kOtelessdgei

Az Egyesiilet tagja jogosult az egyesolet tev6kenys6geben rdszt venni.



lJavaslattdteli 6s szavazati joggal rendelkeznek az Egyestilet ddntdst igdnylti iigyeiben,

lV6laszthat6k tisztsdgeke ds megvdlasztj6k a tiszls6gviseloket,

lR€szl vesznek ds vdlem6nyt alkothatnak az Egyesiilet rendezvdnyein,

lJogosultak az Egyestilet szolgiilatdsait igdnybe venni
qjogosult a krizgyril6sen r6szt venni, szavazati jog6t gyakorolni, a kOzgytilds rendjdnek megfelel6en felsz6lalni,

kdrddseket feltenni, javaslatokat 6s 6szrevdteleket tenni

lKd'telesek tagdijar fizetni - kiv6ve a tiszteletbeli tag

lK0telesek az egyesiilet 6rdekeit eldsegiteni

lKcitelesek eleget tenni az alapszabillyban meghatitrozott k0telezetts6geknek

3.4.A2 egyesiileti tags6gi jogviszony megsziin6se

A tags6gi jogviszony megsztinik:
l.atag kildpdsdvel
2.a taghaliil6val vagy jogut6d ndlkiili megsziin6s<ivel
3. a tags6gi j ogviszony egyesiilet iiltali felmondiisdrval.
Az egyesiileti jogviszony felmondhat6, ha az egyes0leti tag egy 6vig nem fizet tagdijat 6s tagdij-tartozdsdt itz

Elnoksdg felsz6lit6s6nak kdzhezvdtel6t ktivet6 harminc (30) napon beliil sem egyenliti ki. A felsz6lit6sban a

tagot a fizetdsi kotelezetts6g ismdtelt elmulasztiis6nak jogkdvetkezm6ny6re - nevezetesen a megadott hat6ricl6

eredmdnytelen eltelte eset6n tagsiigi viszony6nak automatikus megsztin6s6re - figyelmeztetni kell.

4. atagkizdrdsixal
(l) A tagnak jogszabillfi, az egyesiilet alapszabiiyffi vagy k6zgyil6si hat6rozat6t srilyosan vagy ismdtelten s6rt6

magatartfsa eset6n a kozgytilds - b6rmely egyestileti tagyagy egyesiileti szerv kezdemenyezesdre - ataggal
szemben kiz6rdsi eljdr6st folytathat le, ha az alapszabdly a tisztessdges elj6r6st biztosit6 szab6lyokat

meghatitrorta.
(2) A tag kiz1rdsSt kimond6 hatdrozatot ir6sba kell foglalni, indokol6ssal kell ell6tni; az indokol6snak

tartaltnazniakell a kiziir6s atapj5ul szolg6l6 tdnyeket 6s bizonyitdkokat, tov6bbS ajogorvoslati lehet6sdgr6l val6

tdjdkctztatilst A kizar6 hatiirozatot ataggal kOzOlni kell. A kiz6r6hatarozat ellen fellebbez6snek helye nincs.

4. Ha a tag bejelenti kil6pt5si szand6k6t- a tag tags6gi jofviszonyiit az Egyestilet eln6kdhez intdzett ir6sbeli

nyilatkozattal biirmikor, indokl6s ndlkiil megsziintetheti.

3 . 5. A tags6gi j ogviszony me gszrinds6r6l az Elntiksd g hatir ozatot hoz.

4. lrz Egyesiilet szervei 6s azok hatisk6re, valamint a vezetil tiszts6gvisel6kre vonatkoz6
iisszef6rhetetlens6gi szab6lyok

4.1. K6zgyfil6s
Az Egyesiilet legfobb d6nteshoz6 szerve a Kdzgyiilds. A K6zgytilds a tagok Osszessdge, amely az Egyesiiletet

6rint6 minden k6rd6sben d0nthet. A Kiizgyril6s nem nyilv5nos, azon a tagokon 6s az iigyvezet6sen kiviil a
k0zgytil6s osszehiv6sSra jogosult 6ltal meghivottak 6s az alapszabilly vagy a kdzgyfilds hatfirozala alapjdn

tan5cskozdsi joggal rendelkez6 szem6lyek vehetnek rdszt.

4.1.2. A K0zgyrilds kiz6r6lagos hat6sk6r6be iartozk:
nAz Alapszab6ly meg6llapitiisa ds m6dositdsa,

5Az r5ves munkaprogram, kOltsdgvetds meghat6roz6sa, elfogad6sa

3Az rives besz6mol6 elfogad6sa

nA vezet6s6g 6s a feliigyel6 bizotts6g dves besz6mol6j6nak elfogaddsa

lAz eln6k, alelnokok, a vezet6sdg ds a feliigyelobizotts6g eln0k6nek tagiainak megv6lasztdsa 6s visszahivi$a, az

esetlerges k0lts6gtdrit6s, tisaeletdij megiillapit6sa.

aA vezet6 tiszts6gvisel6 feletti munk6ltat6i jogok gyakorl6sa, ha a vezetl tiszts6gvisel6 az egyesiilettel

munkaviszonyban 6ll.
nAz olyan szerzodds megktitds6nek j6v6hagy6sa, amelyet az egyesiilet sajSt tagjrival , vezelo tisztsdgvisel6j6vel,

a fe lii gye l6b i zottsdg tagj 6va I v agy e zek ho zzdtarl o z6jrival kdt.
gA jelenlegi 6s kor6bbi egyesiileti tagok vagy m6s egyesiileti szervek taglai elleni kdrtdrit6si ig6nyek

drvdnyesitds6r6l val6 d0nt6s.
gA tagnyilv6ntart6s rendj 6nek meghat6roziisa,

3Az egyestilet megsztin6s6nek, egyesiil6sdnek 6s sz6tv5l6s6nak elhatdroz5sa

nA tags6gi dij dsszegdnek meghat6roziisa,

nGaz:dasiigi, v6llalkoziisi tev6kenysdg elhatiroz{sa



gVdgelszilmo16 krj el6ldse

nAzok a k6rdesek, amelyeket az Alapszabdly vagy bdrmely jogszabiiy K0zgyrilds kiz6r6lagos hat5skdr6be utal.

A K0zgyril6st az Eln0ks6g dvente legal6bb 2 alkalommal kdteles dsszehivni. A K0zgytilds 0sszehiv6s6r6l, annak

megkezd6se el6tt legaldbb tizencit (15) nappal a napirendi pontok megjelOldsdvel a tagokat ertesiteni kell a

helyben szok6sos m6don. Helyben szok6sos m6dnak min6siil a helyi sajt6ban ( Eszak-Magyarorszirg napilap)

tdrt6n6 megjelends valamirt az egyesiilet szdkhelydn tdrtdn6 kifi.iggesdds. A kdzgytildsi meghiv6nak az

alibbiakat kel I tartalmazn ia:

gk0zgyiildst dsszehiv6 szerv vagy szem6ly neve, szdkhelye

lkOzgyiilds id6pontja

Sktizgytilds helye

lnapirendi pontok

lfigyelemfelhivflshatirozatl<dptelens6gesetdre
!A napirendet a meghiv6ban olyan r6szletessdggel kell feltiintetni, hogy a szavazdsra jogosultak a tfrrgyalni

kiv6nt tdmakdrdkben dll6spontjukat kialakithass6k.

4.1.3.Ha a drintdshoz6 szerrv [1ds6t nem szab6lyszenien hiW6k 6ssze, aziirllst akkor lehet megtartani,ha az

iildsen valamennyi r6szvdtelre jogosult jelen van, ds egyhangrilag hozzhjilrul az iil6s megtartiisiihoz. A
dont6shoz6 szerv iil6s6n a szabillyszerlien kOzOlt napirenden szerepld kdrd6sben hozhat6 hathrozat, kivdve, ha

valamennyi r6szvdtelre jogosult jelen van 6s a napirenden nem szerepl6 k6rd6s megtilrgyalilsdhoz egyhangflttg
hozzfljilrul.
4.1 .4. A k0zgyiil6si meghiv6nak tartalmaznia kell azt a figyelmertetdst, hogy amennyiben az eredeti id6pontra
osszehivott Kilzgyrilds hatiirozatk6ptelen, fgy a meghirdetett id6pontot kdvet6 f6l 6ra mirlva Osszehivott

megism6telt Ktizgyiildst - az eredeti napirendben szerepl6 k6rd6sek vonatkozSs6ban - a megielentek szfimlra
tekintet ndlkiil hat6rozatkdpesnek kell tekinteni. A kiizgyul6si meghiv6 k6zbesitds6t6l vagy k6zzdtdtel6l6l
sz6mitott 5 munkanapon beliil a tagok ds az egyesiilet szervei a k0zgytil6st tisszehiv6 szervtbl vagy szem6lyt6l a

napirend kiegdszitds6t k6rhr:tik, a kiegdszitds indokl6s5val. A napirend kiegdszitdsdnek t5rgy6ban a k6zgyiil(ist
0sszehiv6 szerv vagy szenLdly jogosult ddnteni. Ha a napirend kieg6szitdse ir6nti kdrelemr6l a k0zgytil(ist
6sszehiv6 szerv vagy szem6ly nem ddnt vagy azt elutasida, a k0zgyiil6s a napirend elfogadiisrir6l sz6l6 hat|roz:,at

meghozatalftt megel6z6en kiildn dOnt a napirend kieg6szitdsdnek t5rgyeiban.

4.1.5. A K0zgytil6st cissze kell hivni, ha azt abirSs6g elrendeli, illet6leg, ha legaliibb a tagok l0 Yo-a - az ok es a

cdl ir6sban t0rt6n6 megjel6l6s6vel - kivrinja. A tagok ir6sbeli kdrelme alapjrln az Eln0k a kdrelem be6rkez6s€t

kdvet6 30 napon beliil, a megjelOlt ok megjeltil6sdvel, gondoskodik a K0zgytil6s 0sszehiv6siir6l.

4.1.6. A Kozgyiil6sen szavazatijoggal vehet reszt az Egyesiilet minden tagSa a p6rtol6 6s a tiszteletbeli tag

kiv6teldvel. Minden I 8. dletrjvdt betOltOtt rendes tagot egy szavazat illet meg.

4.1.7. A Kdzgyiilds akkor hatiiLrozatkdpes, haazon a tagok legal6bb 50%o-a plusz I f6 szemdlyesen, illetve a jogi
szem6ly tagok igazolt k6prisel6je ritjSn megjelent. Hatfirozatkdptelens6g esetdn fgy a meghirdetett id6ponlot
kovet6 f6l 6ra mrilva 6sszehivott megismdtelt K6zgyiil6s, amely ekkor a megjelentek szdmdt6l fiiggetlen0l az

eredeti napirendi k6rd6sekbt:n hat6rozatkdpes.

4. 1 .8. A Kozgyiilds lefolytat6s6h ozlevezetl elndktit, jegyz6kdnywezet6t ds kett6 hitelesit6t kell v6lasztani.

4.1 .9. A Kozgyriles hatbrozt$ait nyilt szavazils ritj6n, egyszeri sz6tObbsdggel hozza. A hatilrozat meghozatalakor
nem szavazhat az,
a) akit a hatdrozat k6telezr:ttsdg vagy felel6sseg al6l mentesit vagy az egyes0let terhdre m5sfajta elonyben
r6szesit:
b) akivel ahalSrozat szerint szerz6d6st kell kdtni:
c) aki ellen ahatdrozat alapjdn pert kell inditani;
d) akinek olyanhozzittartoz5ja 6rdekelt a d0ntdstren, aki az egyesiiletnek nem tagja vagy alapit6ja;

e) aki a d0nt6sben drdekelt rn6s szervezettel tObbs6gi befoly6son alapul6 kapcsolatban iil;vagy
f) aki egydbkdnt szem6lyesen drdekelt a dOntdsben.

A tagok vagy az alapit6k hat6rozatukat ahatSrozatk1,pess6g meg6llapit6s6n5l
fi gye lemb e v ett szav azato k t0 bb s d gdv el ho zz6k me g.

4.1.10. A Kdzgyiilds az 6yes besz6mol6t a fentiekben megjeldlt 6ltal6nos szab6lyok szerint - azaz egyszerti

sz6t6bbs6ggel hozott hatdrozattal - foga{ia el.



4.1.11. A K0zgyiil6s titkos szavaz6s rid6n ddnt a szem6lyi kdrd6sek6l. A K6zgyril6s titkos szavaz|s ird6n drint

tov6bb6 b6rmely m6s k6rc[6sben, ha an a szayazdsra jogosultak ll3-a inditvdnyozza. A titkos szavazds

inditvSnyozis6t sz6ban egysrzeni kdzfeltartiissal l<ell jelezni a Kdzgyiil6st levezet6 elndk fel6. A levezet6 elniik
hatdrozata ut6n a K0zgyil6s az inditviinyozott kdrd6s tekintet6ben megtartja a titkos szavazilst.

4.1.12. Az egyestilet alapszabiiyfinak m6dosit6strhoz ajelen levci tagok h6romnegyedes sz6tObbsdggel hozott

hatdrozata sziiks6ges. Az egyesiilet cdlj6nak m6dositiis6hoz es az egyes0let megsziindsdr6l sz6l6 k0zgyiilesi
dont6shez a szavazati joggal rendelkez6 tagok h6romnegyedes sz6t0bbs6ggel hozott hatdrozata sziiksdges.

4.2. Az Elnciksdg, Eln0k, a vezetds mffkOddsi rendje

4.2.1.A2 egyesi.ilet iigyvezetdsdt az eln0ksdg l6tja el. Az egyestiletvezetl tisztsdgvisel6i eln0ks6g tagtrai. /\z
eln6ksdg h6t tagb6l 6ll. Az elntiksdg elndkdt a k0zgytil6s v|lasztja,az alelndkOket az elnOksdg v|lasztla ta$ai
sor6b61. Az elnoksdg tagjai kOtelesek a k0zglil6sen r6szt venni, a kOzgytil6sen az egyesiilettel kapcsolatos

k6rddsekre v6laszolni, az egyesiilet tev6kenys6g6r6l ds gazdasilgi helyzetdr6l besz6molni. Az eln0ks6g

hat6r ozatait a j elenl6v6k egy szeni sz6t0bbsdgdv el hozza.

4.2.2. Az Eln\ksdg tagiai: ue Elnhk vslamint 2 '4.lelniik ds 2 elnAksigi tag.2

4.2.3. Az Elnoksdg tagait a K0zgytilds vfilaszfija, titkos szavaz6ssal, kett6 (2) 6ves id6tartamra. A vezetb

tiszts{gvisel6ket az egyesiik:t rendes tagjai kdziil kell v6lasztani. Jogi szem6lyisdggel rendelkez6 tag eset6n a tag

k6pvisel6je l6da el a tisztsdg;visel6 feladatait.

4.2.4. Amand6tum bSrmely okb6l t0rt6n6 megsziindsekor a Kdzgyiilds rij tagot v6laszt.

4.2.5. Az iigyvezetds feladatk0rdbe hartozk
a) az egyesiilet napi iigyeinek vitele, az iigyvezett5s hatSskdr6be tartozl iigyekben a dont6sek meghozatala;

b) a besz6mol6k el6k6szit6sr: ds azoknak a k0zgy[l6s eld terjesztdse;

c) az 6ves kdlts6gvet6s elk6s,zitdse ds annak a kdzgyiil6s eld terjeszt6se;

d) az egyesuleti vagyon kezeldse, a vagyon felhaszn6l6s6ra ds befektet6s6re vonatkoz6, akdzgyiilds hat6sk0r6be

nem tartozo d0nt6sek meghozatala 6s vdgrehajt6sa;

e) az egyesiilet jogszabdly ds az alapszabilly szerinti szervei megalakit6s5nak 6s a tisztsdgvisel6k

me gv illasztattis 6nak e l6k6 s z it6 se ;

f) akozgyiills 6sszehiv6sa, rt tagsdg 6s az egyesiilet szerveinek 6rtesit6se;

g) azigyvezet6 szerv iiltal c,sszehivott kdzgytil6s napirendi pontjainak meghatdrozdsa],

h) r6szvdtel a kozgytildsen 6s v6laszadiis az egyesiilettel kapcsolatos k6rd6sekre;

i) a tags6g nyilv5ntart6sa;
j) az egyesulethatfurozatainak, szervezeti okiratainak 6s egydb kdnyveinek vezetdse;

k) az egyesiilet miik0ddsdvel kapcsolatos iratok meg6rzdse;

1) az egyesiiletet 6rint6 megsziin6si ok fenn6ll6s6nak mindenkori vizsgSlata ds annak bekOvetkezte esetdn az e

tOrvdnyben el6irt int6zkeddsek megtdtele; 6s

m) az alapszab6ly felhatalm azisa alapjSn a tag felvdtel6r6l val6 diint6s.

n) a mrikod6kdpessdg fenntart6sa, 6s a fbnyeget6 fizet6skdptelens6g esetdn a hitelez6k drdekeinek szem el6tt
tarthsdval a sztiksdges int6zkeddsek meghozatala., illetve kezdemdnyezdse.

A kOzgyrilds 6sszehiv6sa
Azigyvezeto szew kdteles a ktizgyiildst <jsszehivni a sztksdges int6zked6sek megt6tele c6lj6b6l, ha

a) az egyesiilet vagyona az t:seddkes tartoziisokat nem fedezi;

b) az egyesulet el6rel6that6lag nem lesz k6pes a l.artoz6sokat eseddkessdgkor teljesiteni; vagy

c) az egyesiilet c6ljainak el6r6se vesz6lybe keriilt.
A fentiek alapj6n osszehivott kdzgyrildsen a tagok kdtelesek az dsszehiv6sra okot ad6 kOri.ilmdny megsziintettise

6rdekdben intdzked6st tenni vagy az egyesiilet megsziintet6sdr6l dtinteni.

4.2.6. Az Egyestiletet a bir6s6g, miis hat6sdgok 6s hivatalos szervek el6tt, valamint m6s szervezetekkel 6s

harmadik szemdlyekkel s;zemben az Elndk kdpviseli. Akad|lyortat6sa esetdn ezzel bilrmely Alelntik0t
meghatalmazhatja.

2 m6dositva a312020 (06. 18.) sz. kiizgyiil6si hatrirozattal



4.2.7. Ugyanakkor az Egyesiilet bankszftmldja feletti rendelkezdsre az Elnlk egyedul vagy a szdmlavezet1

pdnzintdzet elotti elj6r6sra meghatalmazottkdt Alelndk egyUttes al6ir6sa sztiks6ges.

4.2.8. Az Elnoksdg sztiks6g szerint, de legal6bb negyeddvente til6sezik. Az iil6st a napirend k0zl6s6vel az Eln0k

hivja 6ssze, legalSbb nyolc (8) nappal megel6ziien. Az Elndks6g 6sszehiv6s6t - a napirend megiel6l6s6vel -
brlrmely Elntiksdgi tag kezdem6nyezheti. Amennyiben az Eln0k nyolc (8) napon beliil az ilsszehivdsr6l nem

intdzkedik, tigy a kezdemdnyezo tag, vagy a tagok jogosultak az Eln0ksdgi iil6s dsszehiv6s6ra. Ha az iilds nern

szabfulyszeriien lett Osszehilva, az Elndks6g hathrozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van 6s a

hatfrozathozatal ellen senki sem tiltakozik. Az Eln0ks6g iildse nyilv6nos. Az Feliigyel6 Bizotts6g elncike a

vezetbsdg iildsein meghivottl<dnt, tan6cskoz6si jo1;gal vesz rdsrt.

4.2.9. Az Elndksdg a hatil'ozatait a jelenl6v6 tagok egyszerti sz6t6bbsdgdvel, nyilt szavazdssal hozza. Az
Eln0ks6g az iigyrendjdben meghat6rozott kerd6sekben titkos szavaz6sr6l 6s min6sitett, k6tharmados

sz6tiibbs6ghez kdtdtt hatfroz:athozatalr6l is rendelkezhet. Az Eln0ksdg akkor hattrozatklpes, ha legal6bb kdt tttg

j elen van. Szav azategy enl6sti g esetdn a j avaslat elvetettnek tekintend6.

4.2.10. Az Elndks6g hatfurozalhozatalSban nem vehet reszl- az a szem6ly, aki vagy akinek kdzelihozzdtattoz6ja,

dlettilrsa a hatftr o zat alapj 6n :

a) kO,telezetts69vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy
b) bSrmely m5s el6nyben r6s,zesiil, illetve megkdtendo jog0gyletben egydbkdnt 6rdekelt.

Nem min6siil el6nynek az Egyesiilet c61 szerinti juttat6sai keret6ben a b6rki 6ltal megkOtds n6lkiil ig6nybe

vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6s, illetve az egyesiilet tagjainak a tagsilgi jogviszony alapj6n nyijtott, itz

Alapszab6lynak megfelel6 c 5l szerinti juttatds.

4.2.11. Az Eln0ks6g 6vente egyszer a rendes ktizgyiildsen besz6mol a K0zgyiil6snek, ds elkdsziti az Egyestilet

6ves besz6mol6j5t.

4.2.12. Az Egyestilet minderr tagja javaslattal, 6szrev6tellel fordulhat azBlnok'hlz, illetve az Elndksdghez.

4.2.13.A vezet6 tiszts6gvisel6k megbizat6s a a negbizks idejdnek lej6rt6val, visszahiv6ssal, lemonddssal vagy

elhal6loz6s esetdn sziiLnik nreg. Amennyiben az Elndk megbizatSsa megszrinik, illetve az Elndksdg tagiain:rk

szilmabitrmely ok miatt egy,narmaddal csiikken, a KOzgyiilds fj Eln0ksdgelv6laszt.

4.2.14. Az Elntik feladatai 6ti hat6sk0re:

- aKbzgy:d.lls, valamint az I)ln0ks6g 0l6seinek el6kdszitdse 6s 0sszehiv6sa,

- az Egyestilet k6pviselete,
- az Alapszab iiy, a Kbzgyil 5 s 6 s Eln0k s 6 g hatdr o zatai v6 grehaj t6s 6nak fe I ii gye I ete,

- irilnyitja az Egyesiilet tevdlcenysdg6t 6s gazd6lkodds6t,

- gondoskodik a jegyz6kiinyvek vezet6s6r6l,
- mindazon feladatokat eIl6tia, amelyeket jogszal>iiy, az Alapszabdly, illet6leg a K0zgyiil6s Yagy az Elndksdg a

hatdskordbe utal.

4.2.15. Az Aleln0k0k feladatai ds hatiiskOre:

! az Elndk t6voll6te vagy akadrilyoztatilsa esetdn az Eln0k helyett, az Elndk feladatait l6tja el az Elni5k

felhatalmazftsa alapj rln.

! gondoskodnak az Egyesiilet nyilv6ntartdsainak vezetds6r6l,

I biztositj 6k az iratokba vali betekintd si j og gyakorl6s6t,

n vdgzik az Egyestilet levek:zdsdt.

3 az Egyesiilet iigyviteli feladatainak elliitiisa;

n a Ktizgyrildsek el6kdszitdse, 0sszehiv6sa, kdzremrikddds annak lebonyolitiisiiban;

! az Elndksdg Oldseinek el6keszit6se, risszehiviisil, tildseinek lebonyolit6s6ban val6 k0zremiikiidds;

3 ell6tja mindazokat az egy(:b feladatokat, amelyekkel a K0zgytilds, az Eln0ks6g vagy az Elncik megbizza.

1 nyilv6ntartj a a v ezeto szer vek hat6r ozalait

3 Az Egyesiiletvezet6 szerv,sinek hatdrozatair6l, d<int6seir6l az 6rintetteket drtesiti,

I biztositja az Egyesiilet iralaiba va16 betekintdst

n az Egyesiilet miikodesdnek, szolgiiltat6sai ig6nybe vdteldnek, besz6mol6inak kdzzdtdtellr6l gondoskodik

4.3. Feliigyel6 Bizottsiig
A Feli.igyel6 Bizotts6g a Egyesiilet feliigyel6 szerve. A Feliigyel6 Bizotts6g 3 tagb6l 6ll. A tagokat a K6zgytiles

az Egyesiilet rendes tagjai scrrlb6l ill. a jogi szerrrdly rendes tag 6ltal jelOlt szemdlyek k0zi.il viilasztja meg 3 dves



id6tartamra. A tagok rijrar'6laszthat6k. A Feltigyel6 Bizotts6g eln0kdt maga v6lasztja meg. A Feliigyel6
Bizottsfrg, mint az Egyesiiler; Feltigyel6 szeryq foliigyeli az Egyestilet alapszabfiyszerti miikoddsdt, kul0n0sen a

vagyoni eszkiizdknek jop;szabrilyokban meghatiirozott m6don tort6n6 felhasm6lis6t. Eszrev6teleit a

Ktizgyrildssel, az Elndksdggel ktizli. Mrikdddsd6rt kizin6lag a Kdzgyiilesnek felelSs. Ugyrendj6t - az Elndkstlg

vdlem6nydt meghallgatva -, valamint munkam6dszerdt 6s programj6t maga hat6rozza meg. A Feltigyel6

Bizotts6g rendszeresen kOleles ellen6rizri az Egyesiilet gazdfikodfts6t, pdnziigyi helyzetdt, az Egyesiilet

Alapszab6ly szerinti miikod,5sdt, valamint az Alapszabalyban foglaltak betart6s6t, valamint az alapszab6ly 6s itz

egyesiileti hatSrozatok v6grt:hajt6srinak, betart6sanak ellenSrz6se. A feliigyel6 bizotts6g kOteles az intdzkeddsre

val6 jogosults6g6nak meg:lelel6en a kdzgytilest yagy az elnOksdget tdjlkoztatni 6s annak Osszehiviis6t

kezdemdnyezni, ha arr6l szerez tudomiist, hogy
a) az egyesilet mtikoddse sor6n olyan jogszabiilysdrtds vagy a szervezet drdekeit egydbkdnt srilyosan sdrt6

esem6ny (mulaszt6s) tdrtdnt, amelynek megszthtetdse vagy kcivetkezm6nyeinek elh6rit6sa, illetve enyhitdse az

int6zkeddsre jogosult vezeto szerv d0nt6s6t teszi sziiks6gessd;

b) a vezet6 tisztsdgvisel6k ftrlel6ss6g6t megalapoz6 t6ny meriilt fel.

A kiizgyrildst vagy az elndksdget a feliigyel6 bizotts6g inditvrinydra - annak megtdteldt6l szimitott harminc

napon beltl - intdzkedds cdlj6b6l Ossze kell hivni. E hatSrid6 eredm6nl'telen eltelte eset6n a kOzgytilds ds az

elndks6g osszehiv6siira a lbliigyel6 bizotts6g is jogosult. Ha az arra jogosult szerv a tdrv6nyes mtik0d6s

helyre6llit6sa drdekdben szti,ksdges
intdzkeddseket nem teszi mr:g, a feliigyel6 bizollsitg k0teles haladdktalanul drtesiteni a t0rvdnyess6gi ellen6rzdst

elliit6 szervet.

4.4. Y ezeto tisztsdgvisel6kre, vonatkoz6 egy6b rendelkez6sek

Megsziinik a tisztsdgvisel6i megbiz6s:

a) a me gbizfts iddtartam6nak. lej 6rtiival,
b) visszahiv6ssal,
c)tOrvdnybenszabillyozottk:izir6okbekOvetkezt6vel,
d) lemondSssal,
e) elhal6lozdssal,
f) az egyesoleti tags6g megsziin6s6vel.

Avezeto tiszts6gvisel6vel szrembeni kdvetelm6nyek 6s kiz6r6 okok

J Yezetb tiszts6gvisel6 az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6kdpess6gdt a tev6kenysdge elliltilsiltaz

sziiksdges kdrben nem korl6tozt6k.

! Ha a vezetl tisztsdgvisel6 jogi szemdly, a jogi szem6ly koteles kijel0lni azt a term1szetes szem6lyt, aki a

vezeto tiszts6gvisel6i feladatokat nev6ben ell6tja. A vezet6 tisztsdgvisel6kre vonatkoz6 szab6lyokat a kijelOlt

szem6lyre is alkalmazni kell.
! A vezet6 tisztsdgvisel6 ogyvezetdsi feladatait s:zem6lyesen kdteles ell6tni.

! Nem lehet vezet6 tisztsdgvisel6 az, akit brincselekmdny elkOvetdse miatt joger6sen szabads6gvesztds

biintet6sre it6ltek, amig a biintetett el6dlethez fu26d6 hiitrSnyos kdvetkezm6nyek a16l nem mentestilt.

! Nem lehet vezet6 tiszts6l3visel6 az, akit e foglalkozrist6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkoz6sl6l

joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, azeltiltilshat6lyttalattaz itdletben megjel0lt tevdkenys6get folytat6 jogi szemd,ly

vezeto tisztsdgvisel6je nem lehet. Az eltiltrlst kimond6 hatarozatban megszabott idotartamig nem lehet veze:Io

tiszts6gvisel6 az,akiteltiltottak avezetotiszts6gvisel6itev6kenysdgt6l.

A vezetl tisztsdgvisel6vel s;zembeni cisszefdrhetetlensdgi okok

A kdzgyrilds, valamint az elnciks6g hatdrozathoz,ataldban nem vehet rdsztaz a szemdly, aki vagy akinek kdzeli
ho zzirtarto zoj a a hatdr o zat alapjdn
a) kdtelezetts6g vagy felel6s stlg al61 mentesol, vagy

b) bdrmilyen m6s el6nybe.n r6szesiil, illetve a megk0tend6 jogiigyletben egy6bkdnt drdekelt. Nem min6stil
elonynek a szervezet cdl szerinti juttatiisai kereteben a b6rki iiltal megkOtds n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli

szolgdltatiis, illetve az egyes,iilet 6ltal tagj6nak,
a tags6gi jogviszony alapjdn nyrijtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttat6s. Nem lehet a feliigyel6

szerv elnOke vagy taga, illetve k0nyvvizsgril6ja az a szemely, aki
a) a k6zgyijl6s, illetve az elnciksdg eln<ike vagy tagia (ide nem ertve az egyesiilet ddntdshoz6 szervdnek azon

tagjait, akik tisztsdget nem tdltenek be),
b) a szervezetlel e megbi'zatdsiln kiviili mas tevdkenysdg kifejtdsdre ir6nyul6 munkaviszonyban vagy

munkav6gzdsre irrlnyul6 egvdb jogviszonyban 5l[, ha jogszabiily miisk6pp nem rendelkezik,



c) a szervezet cdl szerinti .juttatris6b6l rdszesiil - kivdve a b6rki riltal megkd,tds n6lkiil ig6nybe vehet6 nem

pdnzbeli szolg6ltat6sokat, e,s az egyesiilet 6ltal tagJinak a tags6gi jogviszony alapjfrn a l6tesit6 okiratban

foglaltaknak megfeleloen nyfjtott cdl szerinti juttat6st, illetve
d) az a)-c) pontban meghatifu 'ozott szemdlyek klzeli hozziltartoz6ja.

A civil szervezetek mrik6dds6r6l ds t6mogat6shr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tcirvdny 39. $ (l) bekezddse

frtelmdben a szervezet meg;sziinds6t k0vet6 h6rom 6vig nem lehet mils szervezetvezetb tisztsdgvisel6je aza
szemdly, aki kor6bban olyan szervezet vezet6 tisztsdgvisel6je volt - annak megsziiLn6sdt megel6z6 kdt dvbtln

legal6bb egy €vig -,

a) amely jogut6d ndlkiil szrirrt meg rigy, hogy az illlami ad6- ds v6mhat6s6gn5l nyilvdntartott
ad6- 6s vhmtartozbsdt nem e,gyenlitette ki,
b) amellyel szemben azillani ad6- 6s viimhat6siig jelent6s 0sszegri ad6hi6nyt ffrrtfel,
c) amellyel szemben az lllami ad6- 6s vSmhat6s5g :dLzletlezhrds int6zked6st alkalmazott vagy izletlezfur4.st

helyettesit6 birsdgot szabott ki,
d) amelynek adlszhmdt az itllami ad6- 6s v6mhat6s6g az ad6zds rendjdr6l sz6l6 tOrv6ny szerint felfiiggesztette
vagy tdrdlte.
A vezeto tisztsdgvisel6, illetve az ennek jelOlt szemely k0teles valamennyi drintett szervezetet el6zetesen

tiljekozi';aIrri arr6l, hogy ilyerr tisztsdget egyidejiileg m5s szervezetn6l is betdlt.

4.5. A tisztsdgvisel<! visszahiv6s6t az egyesiilt tagjainak legal6bb l0 Yo-a lslvagy a feliigyel6 bizottsSg indokolt
ir6sbelijavaslaltalazelnOksr5g kezdem6nyezheti. A visszahivSsr6l titkos szavazdssal dOnt a k0zgytil6s.

4.6. A tisztsdgvisel6 tisztsdgdr6l brirmikor lemondhat, azonban ha az egyesiilet mrikdd6kdpess6ge ezt

megkiv6nja, a lemond6s csrlk annak bejelent6sdt6l szdmitolt hatvanadik napon v6lik hat6lyossii, kivdve, ha a
kdzgyiil6s az itj tisztslgvisel6 megv6laszt6s6r6l mdr ert megel6z6en gondoskodott. A lemond6s hatdlyoss6

v6l6sdig a tisztsdgvisel6 a halaszthatatlan d0nt6sek meghozatalfiban, illetve az llyen intdzkeddsek megtdteldbrln

ktiteles r6szt venni.

5. A vfllaszths szab6lyai

5. l. Az egyesiilet tagjai kOziil a tisztsdgvisel6ket 2 6ves id6tartamraviiasrtja.

5 . 2. A tisztsd gvisel6ket titkos szav azilssal ke ll me gv6lasztani.

5.3. A tisztftjitdshozkapcsol6d6 el6zetes jelOldsek m6dozatffiazEgyesilet elndks6ge hatdrozzameg.

5.5. A jelol6st a jeldltnek szriban vagy iriisban el kell fogadni.

5.6. Jeltilds
Valamennyi egyesiileti tag jelOltet 6llithat azalilbbi tisztsdgvisel6re (egy eln0k, k6t alelnok, hiirom feli.igyel6

bizotts6gi tag, egy eln6ks6;3i p6ttag, egy feliigyel6 bizotts6gi p6ttag) a jelOl6bizottsiig tagiain6l sz6ban vagy

ir5sban.

5.7. Av6las^6s menete:
a) a jel6l6lista v6glegesitdse utiin kezd6dik avhlasztSs
b) a v5laszt5s kezdetdn 5 f6:t Szavazatszftml|l6 Bizottsdgot kell v6lasztani

c) a v6laszt5s kdtfordul6s (eln0k-v6laszt6s, eln0ks6gi ds feliigyel6 bizotts6gi tagok-p6ttagok v6lasztSsa) 6s titkos,

a szav azatok lead6sa az arr a e lk6szitett szavaz6lapon t0rt6nik,
d) az els6 fordul6 ut6n a 1<ies6 elnOk-jekjltek automatikusan felker0lnek az elntiks6gi tagok- p6ttag - jelcilt

listrij iira, amennyiben a j elol 6st elfogadj 6k.

e) valamennyi egyesiileti tagegy szavazati jog illeti meg.

il a szavazatok lead6sa ut6n a szavazatszdml|l6 bizotts6g dsszesz6molja a leadott voksokat
g) a tiszts6gvisel6k koziil azok a jelOltek keriilnek megv6lasztiisra, akik a legtObb szavazatot kapt6k
h) szavazategyenl6sdg esettin a szavazdst meg kell ismdtelni, de m6r csak azon jelOltek vonatkoziisiiban, akik
egyenl6 szftmtr szavazatot s;zereztek.

6. Ahat|rozatokra 6s az Egyesiilet riltal nyrijtott szolgiltatisokra vonatkoz6 szabilyok

6.1. A Kozgyiilds 6s az Eln(lksdg hatirozatait az Elnok 6ltal megbizott Alelntik aHatirozatok Konyvdben vezet|
A hatilrozatokat iigysz6mrnal kell ell6tni, amelynek els6 r6sze l-ttil indul6 n6vekv6 sorsz6m, tdrve a



hal1rozathozatal d6tum6val ,(dv, h6, nap), valamint megjeltilve, hogy ktizgyril6si hat6rozat (Kgy. hat.) vagy az

Eln0ks6g hatdrozata (E. hat.). A Hat6rozatok K0nyv6be be kell vezetni ahathrozat teljes tartalmift,hatflylta
ldpdsdnek napjSt, illetve id6tartam6t, valamint azt is, hogy milyen ar6nyban szavad|k meg a hatdrozatot.

Az Egyestilet mtikctddsdr6l, vagyoni, pdnziigyi 6s jOvedelmi helyzetdr6l azlJrzleti dv (napt6ri 6v) utols6 napjival
koteles besz6mol6t, valaminr: kozhasznrisiigi melltikletet k6sziteni.

- A besziimol6 tartahnazza a mdrleget, az eredmdnykimutat6st ds a kiegdszit6 melldkletet.
- A besziimol6 osszerillitrisiiLr6l az Elncik koteles gondoskodni. Az Ehdk a besz6mol6t - az adott Ozleti dv

mdrlegfordul6-napjfi kOvet(i Ot0dik h6nap utols6 napjiiig - a Kdzgytilds e16 terjeszti, amelyet a K0zgytilSs

e gyszerii s z6tiibb s 6 gri hat6r o zattal fo gad e l.

6.2. AK6zgyril6s, illetve az Eln0ksdg dOntdseirol az drintetteket az Elndksdg haladdktalanul drtesiti. Az 6rtesitds

t0rtenhet telefaxon, e-mail-b en vagy aj iinlott kiildem6nyk6nt.

6.3. Az Egyesiilet biztositjzL, hogy a Hatdrozatok Kdnyv6be 6s az Egyesiilet egydb, nyilviinos irataiba biirki
betekinthessen, 6s a megtekintett iratokr6l - sajSt kdlts6g6re - m6solatot kdszithessen.

6.4. Az iratokba val6 betekintdst el6zetesen, irdsban kell k6rni, a megtekintett iratkOr megleldldsdvel. Az
Egyesi.ilet a betekintdst - el6;zetes id6pont egyeztet6st kdvet6en a legrOvidebb id6n beliil az EgyesUlet sz6khelydn

biztositja.

6.5. Az Egyesulet Elndke megtagadhatja az tatok meghatarozott kdr6be val6 betekintdsl az Egyesiilettel

jogvit6ban 6116, vagy egydbkdnt ellen6rdekii fel szdmfLra, tov5bb6, ha az adott iratokba va16 betekint6s az

EgyesUlet erdekeit sdrti.

6.6. AzEgyesulet nyilv6nosan, a jelen Alapszabrilyban meghat6rozottakszerint mrik0dik.

6.7. AzEgyesiilet enged6lyezheti, hogy tagiain kiviil mds is r6szesiilhessen szolg6ltat6saib6l.

6.8. Az Egyesiilet 6ltal n;rujtott cdl szerinti luttat6sok ds szolg6ltatilsok a tagok sziim6ra hozzifdthetlk,
megismerhet6k.

6.9. AzEgyesiilet szolg6ltatiisai megismerhet6k:

n Az Egyesiilet sz6khelydn lcifiiggesztett hirdetm€nyekb6l, t6j6koztat6 fizetekbill,

n Az Egyesiilet 5ltal kiadott prospektusokb6l, felvil6gosit6 kiadv5nyokb6l, sz6r6lapokb6l,

3 Az Egyestlet iital kifejtett egy6b propaganda- 6s kamp6ny-tev6kenysdg titj6n.

6.10. Az Egyesiilet szolg6ltat6sai igdnybevdteldnek m6dja az Eln0ksdg 6ltal az Egyes0let szdkhely6n

kifiiggesztett hirdetmdnyekb6l, valamint az Egyesiilet illtal kiadott informrici6s ftizetekb6l, sz6r6lapokb6l

ismerhet6 meg.

6.11. Az Egyesiilet k6teles a Kdzgytilds 6ltal elfogadott besz6mol6j6t az adott 0zleti 6v m6rlegfordul6-nap"i6t

kij,vet6 6t6dik h6nap utols6 napj6ig letdtbe helyezni ds k0zz6tenni, mely kdtelezetts6gdnekaz Egyesiilet a civil
szervezetek bir6s6gi nyihr5ntart6s6r6l ds az ezzel 0sszefiigg6 elj6r6si szabdlyokr6l s2616 tdrv6nyben

meghat6rozott m6don tesz eleget. Az Egyesiilet a besz6mol6tjelent6seket elhelyezi az Egyesiilet szdkhelydn l6v6

hirdet6t5bl6n, melyen kdz:zdtett adatok folyamatos megtekinthet6sdgdt az Egyesiilet legaldbb a kdzzdtllelt
kdvet6 m6sodik iizleti dvre 'ronatkoz6 adatok kdz.zdt5telfig biztositja.

Az Egyesiilet beszrimol6j6ba b6rki betekinthet, ds abb6l saj6t k6lts6gdre m6solatot kdszithet.

Az Egyes1let mtikoddsdvel kapcsolatban keletkezett iratokba (ktilOnOsen az Egyesiilet besz5mol6jriba t6rtdn6)

val6 betekint6s ds azokb6l saj6t kOltsdgre tdrt6n6 m6solat k6szit6sdnek rendje: az Egyesiilet sz6khelydn

munkanapokon 9.00-16.00 kdzdtt, melyhez az Elndkh0z val6 el6zetes bejelent6s vagy vele tdrtdn6 id6pont-

egyeztetds sziiksdges.

7. Az Egyestilet gazd6lkodfsa
7 .1. Az Egyestilet bevdtelei:

a) egyesiilet eset6ben tagdij
b) gazdas6gi-v6llalkozdsi tevdkenysdgb6l (szolghltat6s nyrijt6sdb6l) szitrmaz6 bev6tel;
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c) a kdltsdgvetdsi t6mogatiis:
ca) apSlySzat ftj5n, valamirLt egyedi dontdssel kapott kolts6gvetdsi t6mogat6s;
cb) az Eur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l, illetve a Koh6zi6s Alapb6l sz6rmaz6, a k0ltsdgvetdsbol juttatott
tdmogatds;
cc) azEur6pai Uni6 kdltsdg.ret6sdb6l vagy m6s 6[amt6l, nemzetkcizi szervezelt6l szirmazo tdmogat6s;
cd) a szem6lyi jOvedelemadri meghat6rozottreszenekazadoz6 rendelkezdse szerint kiutalt Osszege;

d) az f:Jlamhitztartds alrendsirereibflklzszolg|ltal.fisi szerzodds ellen6rtdkekdnt szerzett bev6tel;
e) m6s szervezeltfl, illetve nrag6nszemdlyt6l kapott adom6ny;
f) befektet6si tevdkenysdgb 6l szdrmaz6 bev6tel;
g) aza)-f) pontok alii nem tartozS egydb bevdtel.

Az egyesiilet kOltsdgei, rSfordit5sai (kiad6sai):

a) alapc6l szerinti tevdkenys6ghez kdzvetlenol kapcsol6d6 k6lts6gek;
b) gazdasdgi v6llalkoz6si tevdkenysdghez (szoIg|ItatSs nyfjtSsrihoz) kOzvetleniil kapcsol6d6 kiiltsdgek;
c) az egyesiilet szerveinek, :;zewezet6nek miikdddsi k6lts6gei (ide6rtve az adminisrtrSci6 kdlts6geit 6s az egydb
felmeriilt kdzvetett k6lts6geket), valamint a tdbb tev6kenysdghez haszndlt immateri6lis javak ds t6rgyi eszk6zbk
drtdkcsdkkendsi leir6sa;
d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egydb k0lts6g. Az egyesijlet a gazdas6gi-v6llalkoz6si tevdkenysdgg;el

0sszefiigg6 immateri6lis javak ds a tirrgyi eszkOzOk 6rtdkcsOkkendsi leir6s6t t6rsas6gi ad6 alapjiinak
meghatfurozilsakor a tSrsas6g;i ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tdrvdny szerint veheti figyelembe.

7.2. Az Egyesiilet v6llalkoz6si tevdkenys6get kizhr6lag m6sodlagos jelleggel, csak cdljainak megval6sit6sa

6rdek6ben, azokat nem vesz6lyertetve vdgez. A gazd6lkodiis soriin el6rt eredmdny a tagok kOzOtt nem keriil
fe lo szt6sra, ad. az E gy esilet kizdr 6lag a c 6ljai me gva 16 s it6s 5r a f or dilj a.

1 .3 . Az egyesiilet gazd6lkod6s6r a v onalkozf kiilOn0s szab6lyok
A gazd6lkod6sa sor6n el6rt eredm6nydt nem oszthatja fel, azt ldtesit6 okirat6ban meghat6rozoft tev6kenys6gdre

kell forditania. A vezetl tisztsdgvisel6t, atdmogatbt, az <inkdntest, valamint e szem6lyek kilzelihozzdtartoz6jilt -

a b6rki 6ltal megk0t6s n6lkiil ig6nybe vehet6 szolg6ltatiisok, illetve az egyesiilet 6ltal tagjrlnak a tagsd.gi

jogviszony alapj6n nyfjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 juttat6sok kivdteldvel - c6l szerinti juttat6sban nem

rdszesitheti. Az egyesulet b6rmely c6l szerinti juttat6s6t pfiyilzathoz kdtheti. Ebben az esetben a pflydzitti
felhiv6s nem tartalmazhat olyan feltdteleket, amelyekb6l - az eset dsszes kdrtilm6nyeinek mdrlegel6s6vel -

meg6llapithat6, hogy apdly|zatnak el6re meghatfirozott nyertese van (szinlelt piiy6zat). Szinlelt pfiyLzatar:61
szerinti juttat6s alapj6ul nern szolg6lhat. Az egyesiilet v5lt6t, illetve miis hitelviszony megtestesit6 drt6kpapirt
nem bocs6thatki. Az egyesiilet gazdasdgt-vdllalkoz6si tev6kenysdgdnek fejlesztdsdhezkilzhasmri tevdkenysdgdt

veszllyertetl mdrtdkri hitelt nem vehet fel. Az egyesiilet besz6mol6j6ba b6rki betekinthet, ds abb6l sa.i6t

k0ltsdg6re m6solatot kdszith et.

8. Az Egyesiilet megsziin6se

8.1. Az Egyesiilet megszrinik, haaKdzgyijlds a feloszl6s6t vagy miis egyesiilettel val6 egyesiil6sdt kimondla,
vagy a bir6sdg feloszlatja, illet6leg megsztindset megiillapitja. Egyesiilet csak egyes0lettel egyesiilhet ds csak

egyesiiletekre vdlhat sz6t. .\, jogi szemdly jogut6d n6lkiili megsziinds6nek 6ltal6nos esetein tril az egyesiilet
jogut6d ndlkiil megsziinik, tLa

a) az egyesiilet megval6sitotla cdljht vagy az egyes0let cdlj6nak megval6sit6sa lehetetlennd v6lt, 6s rij cdlt nem

hatilroztak meg; vagy
b) az egyestilet tagjainak szitma hat h6napon keresztiil nem dri el a tiz fot.

8.2.A2 dves tagdij mdrtdkdt, fizetdsdnek rendjdt a K0zgyiilds dvente a k0lts6gvet6s elfogad6srival egyidejtileg

hathrozza meg. A befizetds tdrt6nhet szem6lyesen k6szp6nzben vagy kdzvetleniil az Egyesiilet batkszhml6jiira

tdrtdn6 dtutaliissal.

8.3. Az egyesiilet jogut6d nLdlkiili megsztinese eset6n a hitelezok kdveteldseinek kiegyenlitdse ut6n fennmarad6

vagyont az alapszab|lyban meghatfrozott - ennek hi6ny6ban a nyilvSntart6 bir6s6g 6ltal kijeltilt -, az egyes0let

cdljdval megegyezl vagy hasonl6 c6l megval6sitisfura l6trej0tt szervezetnek kell 6tadni. A fennmarad6 vagyon

sorsiir6l a nyilvdntart6 birris6g a tOrldst kimond6 hatirozatitban rendelkezik, a vagyoniltruhdz6s teljesit6stlre

sziiksdg eseten iigygondnok:ot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezdsi jog az egyes0let t0rl6s6vel szill it az ti
jogosultra.
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8.4. A vezeto tisztsdgvisel,5k felel6ssdge jogul6d ndlkiili megszrinds eset6n. Az egyesi.ilet jogut6d ndlkiili
megsziindse ut6n a vezeto tiszts6gvisel6kkel szemben e min6sdgi.ikben az egyesiiletnek okozott k6rok miatti
k6rt6rit6si igdnyt - a joger6s bir6s6gi tdrl6stol sz|mitotl egy 6ven beliil - az egyestilet tdrl6s6nek idopontj6ban
tagsiigi jogviszonyban 6116 lag vagy az drvdnyesitheti, akinek a rdszere a megsztindskor fennmarad6 egyesiiloti
vagyont 6t kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, 6t kellett volna adni. Az egyesiilet megsziinds6t megeltiz6 kdt
6vben a vezetT tisztsdgvisel6k az egyesiilet rnegsziindslt6l szilmitott k6t 6vig egyetemlegesen kiitelesck
helytrillni az egyesiilet hitelez6ivel szemben mindazon tartoziisokdrt, amelyeket az egyesiilet vagyona vagy a
vagyoni hozzbjilrulilst nem szolg6ltat6 egyestileti tagoknak a jogi szemdly 6ltal6nos szab|lyai szerinti hely't6ll5si

kdtelezettsdge nem fedezett.

9. Egy6b rendelkez6sek

9.1. Jelen Alapszab6lyban nem szabSlyozoll k6rddsekben a hat5lyos Polg6ri Tdrvdnykdnyv valamint az

egyestildsi jogr6l, a kozhas:znri jog6ll5sr6l, valamint A civil szewezetek mrik0d6s6r6l 6s t6mogat6s5r6l sz6l6

201 l. dvi CLXXV. tdrvdny rendelkezdsei az irinyad6ak.

Az alapszabdly m6dositfs6ra 6s egys6ges szerkezetbe foglal6s6ra a Miskolc 6s T6rs6ge Turisztikai
Egyesiilet 102/2020 (IV.10.) Korm. rendeletben rlgzitett szabrilyok szerint 2020.06.02. napjdt6l kezd6d6en

2020.06.17. napjdig meglartott,iil6s 0sszehiv6sa n6lkiili (on-line) kiizgyiil6se 312020 (06. 18.) sz. valamint

412020 (06. 1S.) sz. tov6bbf 512020 (06. 18.) sz. kdzgyfilfisi hat6rozataival keriilt sor. A civil szervezetek

bir6srigi nyilv6ntart6s6r6l dsr azezzeldsszefiigg6 elj6r6si szab6lyokr6l sz6l620ll. dvi CLXXXI. tv. 38. $ (2)

bekezd6se szerint igazoljuk, hogy a l6tesit6 okirat egyseges szerkezetbe foglalt szOvege megfelel a l6tesit6 okirat
m6dosit6sok alapjdn hat6l1,ss tartalmrinak. A jelen egysdges szerkezeti okiratban egy6rtelmtivd tettiik a

v6ltozdsokat azzal, hogy az egys6ges szerkezeti okirat elkdszitdsdre a l6tesit6 okirat mely pontj6nak v|llozina
adott okot. Ezenvilltozirsoka.t vastagon szedett, diilt betiis sz0veggel emeltiik ki.

Miskolc, 2020. jflius 01.

/

A Miskolc 6s T6rs6ge Turisztikai Egyesiilet
10212020 (IV.10.) Korm. rendeletben rdgzitett szabdlyok szerint

20211. 06. 02. napjSt6l kezd6d6en 2020. 06. 17. napjiig megtartoll
iil6s 0sszehiv6sa n6lkiili (on-line) kiizgyiilds levezetf eln0ke
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