
PESTKÖRNYÉKI KÁRPÁT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA  
(a jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben, amelyben az új szöveget aláhúzás jelzi)

I. Általános rendelkezések

1. Az egyesület jogállása

(1) Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kárpát Egyesület 

(2) Az egyesület rövidített neve: PKE 

(3) Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a. 

(4) Honlapja: www.karpatok.eu

(5) Működési területe: nemzetközi 

(6) Alapításának éve: 2000. 

(7) Az első elnökség első tagjainak neve, lakcíme:

Vámos László 2142 Nagytarcsa, Múzeumkert u. 17/a. elnök
Csima Mihály 1102 Budapest, Harmat u. 2. VII. em. 5. elnökségi titkár
Horváth Márta 2230 Gyömrő, Rudolf u. 32. elnökségi tag
Victor Mónika 1146 Budapest, Hungária krt. 200/a. elnökségi tag
Pataki János 2142 Nagytarcsa, Kossuth L. u. 16. elnökségi tag

2. Az  egyesület  a  tagok  közös,  tartós,  alapszabályban  meghatározott  céljának  folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, a Polgári Törvénykönyv
és  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő, civil szervezet. 

Egyesület  nem  alapítható  gazdasági  tevékenység  céljára.  Az  egyesület  az  egyesületi  cél
megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.

Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között,
és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

3. Az  egyesület  egyúttal  közhasznú szervezet,  amelyre  a  2011.  évi  CLXXV.  törvény  rendelkezései
irányadók. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki. 

Az alapszabályt az egyesület céljának figyelembevételével kell értelmezni.

Törvény lehetővé teszi a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületnek a közhasznú jogállás a
megszerzését, - illetve megtartását, - ha azt kérelmezi és megfelel a vonatkozó törvényben foglalt
követelményeknek. 

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat
teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös
szükségleteinek kielégítéséhez.

Az  Egyesület  a  létesítő  okiratában  alább  megjelölt  közfeladat  teljesítésére  irányuló  szervezet,
amelynek a szolgáltatásai elsősorban nem a tagjai vagy munkavállalói, illetve önkéntesei, de más,
kívülálló harmadik személyek számára is hozzáférhetőek.

Az Egyesület közfeladat teljesítését közvetve szolgálja, amikor közhasznú tevékenységet folytat. 
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Közhasznú tevékenységei: 

(1) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 

(2) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység; 

(3) sport,  a  munkaviszonyban  és  a  polgári  jogviszony  keretében  folytatott  sporttevékenység
kivételével. 

4. A fenti tevékenységek a következőkben hivatkozott törvényi rendelkezések szerint közhasznúak:

(1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 1. § (2) bekezdése deklarálja, hogy a
köznevelés  közszolgálat,  amely  a  felnövekvő  nemzedék  érdekében  a  magyar  társadalom
hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az
állam  biztosítja.  A  köznevelés  egészét  a  tudás,  az  igazságosság,  a  rend,  a  szabadság,  a
méltányosság,  a  szolidaritás  erkölcsi  és  szellemi  értékei,  az egyenlő  bánásmód,  valamint  a
fenntartható  fejlődésre és az egészséges életmódra nevelés határozzák meg.  A köznevelés
egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait tiszteletben tartó egyéni célokat.

A  köznevelés  törvényben  megfogalmazott  céljait  szolgálja  az  Egyesületnek  a  nevelés  és
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén kifejtett tevékenysége.

(2) Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
preambulumában az Országgyűlés kinyilvánítva azt, hogy az esélyegyenlőség és a társadalmi
felzárkózás előmozdítása elsősorban állami kötelezettség, tekintettel  az Alaptörvény II.  és XV.
cikkére,  valamint  a  Köztársaság  nemzetközi  kötelezettségeire  és  az  európai  közösségi  jog
vívmányaira; a 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat
ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el.

A nevelés és oktatás, képességfejlesztés,  ismeretterjesztés és kulturális, valamint a diák- és
szabadidősportban  való  részvételi  lehetőségre  irányuló  tevékenysége  a  hátrányos  helyzetű
társadalmi  csoportok  társadalmi  felzárkózásának  az  előmozdítását  szolgálja; különösen  a
határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység.

(3) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 7.), 8.), 15.)-16.)
pontja  alapján  a  helyben  biztosítható  közfeladatok  körében  ellátandó  helyi  önkormányzati
feladatok különösen:

a) a kulturális szolgáltatás, különösen a helyi közművelődési tevékenység támogatása, 

b) sport, ifjúsági ügyek. 

Ezen önkormányzati feladatokhoz sorolható tevékenység végzésével az Egyesület közhasznú
feladatot lát el.

5. Az egyesület 

(1) közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet; 

(2) gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott  
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;

(3) gazdálkodása során elért  eredményét nem osztja fel,  azt a létesítő  okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.

(4) közvetlen  politikai  tevékenységet  nem  folytat,  szervezete  pártoktól  független,  azoktól  anyagi
támogatást nem kap és azoknak ilyen támogatást nem nyújt; 

(5) befektetési tevékenységet nem folytat.
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II. Az egyesület célja, tevékenysége és szolgáltatásai 

6. Az egyesület célja a Kárpátok és a Kárpát-medence történetének, tájegységeinek és kultúrájának
megismertetése; a természetben való sportos, aktív túrázás - annak verseny- és szabadidős formái,
valamint ágazatai iránt megnyilvánuló igények komplex kielégítése. 

7. Az egyesület cél szerinti tevékenységei és szolgáltatásai 

7.1. Az egyesület - 3. pontban felsorolt - cél szerinti tevékenységei: 

(1) a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés terén különösen: 

 sportos életmódra és a sportbarátság elmélyítésére való nevelés; 
 természetszeretetre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára nevelés; 
 sportszakemberek (túravezetők, sportszervezők) képzése; 
 honismereti, művelődési ismeretek gyarapítása; hagyományőrzés;
 a Kárpát-medence természeti és kulturális értékeinek megismertetése;
 a természetjárást népszerűsítő cikkek, kiadványok megjelenítése;
 természetvédelmi ismeretterjesztés;
 a szervezett természetjárás tárgyi emlékeinek gyűjtése;
 a szabadidős természetjárás presztízsét ápoló és növelő tevékenység;

(2) a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében különösen: 

 kapcsolattartás határon túli magyar civil szervezetekkel; 
 közös rendezvények, csereprogramok szervezése; 
 nemzetközi  természetjáró  kapcsolatok  építése,  a  nemzetközi  természetjáró  szervezetek

munkájában való részvétel;
 nemzetközi  természetjáró  kapcsolatok  építése,  a  nemzetközi  természetjáró  szervezetek

munkájában való részvétel;

(3) a sport terén különösen: 

 gyalogtúrázás,  hegymászás,  kerékpáros  túrázás,  sítúrázás  és  vízitúrázás  ágazataiban  való
versenyzés elősegítése; 

 sportrendezvények szervezése, illetve rendezése; 
 a természetjárás, vándorlások, túramozgalmak szervezése, illetve rendezése; 
 a gyermek-és ifjúsági korosztályok turisztikai tevékenységének elősegítése; 
 a természetjárással összefüggő propaganda tevékenység;
 a kalandturizmus szervezése; 
 a turista térképek, digitális térképek pontosításának elősegítése;
 közreműködés a jelzett turista úthálózat fenntartásában; valamint 
 a cél szerinti tevékenységekkel és kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő háttér biztosítása. 

7.2. Az egyesület cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódó, ott fel nem sorolt szolgáltatások és ezek
TEÁOR 08’ besorolása: 

9319 Egyéb  sporttevékenység: pályázatok  kiírása,  elbírálása  és  díjazása;  elismerő  címek
alapítása  és  adományozása  (a  sportesemény  elősegítésével,  promóciójával  kapcsolatos
tevékenység,  a  sportesemények  rendezése,  szervezése,  promóciója  (létesítménnyel,  vagy  a
nélkül, a hegyi vezetés, bírók, zsűritagok, időmérők, stb. tevékenysége)
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III. Az egyesület szervezete 

8. Tagság

(1) Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely

a) nyilatkozik a belépési szándékról,
b) elfogadja az egyesület céljait, 
c) aki  egyetért  az  egyesület  szellemiségével  és  célkitűzéseivel,  erkölcsileg  és  anyagilag

támogatja azt, továbbá
d) vállalja az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítését. 

A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz.

Az egyesület tagja lehet az a személy, aki 

a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

magyar állampolgár, vagy 

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló  törvényben  meghatározottak  szerint  a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával
rendelkezik, vagy 

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik,  és  bevándorolt  vagy  letelepedett  jogállású,  illetve  tartózkodási  engedéllyel
rendelkezik. 

(2) Az egyesület egyéni tagjai a PKE-hez természetes személyként kapcsolódhatnak: 

a) közvetlenül (egyénileg); 

b) családtagként  (család  útján),  ahol  család:  az  egyesület  azon,  közös  háztartásban  élő
legalább 2 tagja, akik így regisztráltatják magukat és családi tagdíjat fizetnek. 

9. Az egyesület közgyűlése: az egyéni tagok összessége. A közgyűlés az egyesület döntéshozó szerve.

10.Az egyesület elnöksége: az egyesület közgyűlése által saját tagjai sorából választott ügyvezető szerv.

11.Vezető tisztségviselők: az egyesület közgyűlése által saját tagjai sorából választott elnök és elnökségi
tagok. 

12.Felügyelő bizottság: az egyesület közgyűlése által a tagok érdekében az ügyvezetés ellenőrzésére
választott testület. 

IV. A tagok jogai és kötelességei 

13.A tagok jogállása

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.

(2) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve, ha az
alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg.

(3) A  tag  tagsági  jogait  személyesen  gyakorolhatja.  A  tag  tagsági  jogait  akkor  gyakorolhatja
képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek
és nem örökölhetők.

(4)       A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
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(5) Az egyesület tagja jogosult  :   

a) az egyesület tevékenységében és rendezvényein személyesen véleményt nyilvánítani, az
egyesület szolgáltatásait igénybe venni; 

b) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően  
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni;

c) az egyesület szerveibe választhat és választható. 

(6)       Az egyesület tagja   köteles 

a) az  egyesületi  célok  megvalósítását,  valamint  az  egyesület  tevékenységét  elősegíteni,
alapszabályt betartani, a tagdíjat előre befizetni.

b) Az  egyesület  tagja  köteles  az  alapszabályban  meghatározott  tagi  kötelezettségek  
teljesítésére.

c) Az  egyesület  tagja  nem  veszélyeztetheti  az  egyesület  céljának  megvalósítását  és  az  
egyesület tevékenységét.

14.A tagsági jogviszony keletkezése

(1) Az egyesületi tagság a törvény rendelkezése szerint az alapításkor az egyesület nyilvántartásba
vételével,  az  alapítást  követően  a  belépési  kérelemnek  a  közgyűlés  általi  elfogadásával
keletkezik. 

(2) A  közgyűlés  az  alapító  okiratba  foglalt  jelen  rendelkezéssel  felhatalmazza  az  Elnökséget  a
belépési kérelmek elbírálását követően, azok elfogadására. 

(3) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
(4) Az  egyesületbe  való  belépés  és  az  abból  való  kilépés  önkéntes.  A  belépési,  illetve  kilépési

nyilatkozatot  az elnökséghez kell  intézni.   Tagsági  jogviszony az elnökség belépést  elfogadó
válaszának a kézhezvételével keletkezik. 

(5) Az egyesület tagja az alapításkor vagy a tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles az  
egyesület  részére  vagyoni  hozzájárulást  teljesíteni.  Az  egyesület  részére  teljesített  vagyoni
hozzájárulást vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni.

15.A tagsági viszony megszűnik: 

a)         a tag kilépésével;  
b)         a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;  
c)         a tag kizárásával;  
d)         a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.  

A taggal egy naptári évnyi időtartamig nem lehet újabb tagsági jogviszonyt létesíteni. 

(1) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás  nélkül  megszüntetheti. A  kilépésről  írásban  kell  nyilatkozni  és  a  kilépésről  szóló
nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni.

A tagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat egyesület általi átvételének napján szűnik meg.

(2) A tagsági jogviszony egyesület általi  felmondása (Ptk. 3:69. §):  ha az alapszabály a tagságot
feltételekhez köti [III./8. pont (1) bekezdése vagy IV. /13. pont (5) bekezdése], és a tag nem felel
meg  ezeknek  a  feltételeknek,  az  egyesület  a  tagsági  jogviszonyt  harmincnapos  határidővel
írásban felmondhatja (pl. az éves tagdíjfizetés elmulasztása miatt). 

A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. 

Tagdíjhátralék miatt akkor lehet felmondani, ha az elnökség  - rendszerint az éves beszámoló
elfogadására összehívott közgyűlést megelőzően - írásban, igazolható módon felhívta a tagot a
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
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A közgyűlésnek a felmondást elrendelő határozatát az elnökség ajánlott levélben közli a taggal,
aki azt   – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.   

(3) A tag kizárása: a tagnak jogszabályt,  az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy
egyesületi  szerv kezdeményezésére – a taggal  szemben kizárási  eljárást  folytathat  le,  ha az
alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta. 

16.Kizárásra az előző pontban idézett, a Ptk. 3:70. §-ában meghatározott esetekben vagy az egyesület
céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás [Ptk. 3:71. § (1) bek. c.) pontja] alapján kerülhet sor  a
következő eljárás keretében: 

(1) A tag kizárására vonatkozó jogkört a közgyűlés gyakorolja.

(2) Az elnökség az első figyelmeztetés után, - az esetben, ha a szabálysértés megismétlődik vagy
egyébként olyan súlyos, - haladéktalanul kezdeményezi a kizárási eljárást, azzal, hogy az érintett
tagot – legalább 15 nappal korábban kitűzött időpontra - írásban felhívja szóbeli meghallgatásra,
amely lehetővé teszi a védekezése előadását. Az ajánlott levélben szabályszerűen megidézett
tag távollétében is meghozható az a döntés, amellyel a tag kizárásának az ügyét az Elnökség a
közgyűlés elé terjeszti.

(3) A tag kizárását kimondó közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell , aki azt    a  
tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja  .  

17.Az egyesület valamely szervének határozatát bármely tag vagy   az   egyesület   vezető tisztségviselője  
és  felügyelőbizottsági  tagja     -  a  tudomására  jutástól  számított  30  napon  belül  -  a  bíróság  előtt
megtámadhatja és kérheti a bíróságtól a határozat hatályon kívül helyezését, ha az jogszabálysértő
vagy az alapszabályba ütközik.

A  határozat  megtámadása  a  határozat  végrehajtását  nem  gátolja,  a  bíróság  azonban  indokolt
esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

18.    Tiszteletbeli tagság  

(1)          Az egyesület alapszabálya - e jogállás tartalmának meghatározásával  -  különleges jogállású  
tagságról is rendelkezik. 

(2)       Az egyesület alapszabálya tiszteletbeli tagságot hoz létre úgy, hogy az ilyen tagot az egyesület  
tagjai közgyűlésen választják meg e tagságra. A tiszteletbeli tag tagdíjat nem fizet; az egyesület
szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető tisztségviselővé nem választható.

(3)       A  tiszteletbeli  tag  jogosult  ebbéli  minőségét  feltüntetni,  az  egyesület  tevékenységében  és  
rendezvényein  részt  venni,  valamint  a  számára  mindenkor  megállapított  juttatásokat  igénybe
venni. 

(4)       A tiszteletbeli tag tartozik az egyesületi célok megvalósítását elősegíteni.  

(5)       A tiszteletbeli tagsági viszony megszűnik az arról való lemondással, a felkérés visszavonásával,  
illetve a tiszteletbeli tag halálával.

V. Az egyesület működése 

A közgyűlés 

19.Az egyesület legfőbb döntéshozó szervének megnevezése  közgyűlés.  A közgyűlés az egyesület
tagjaiból áll.
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A  tagok  a  törvény  vagy  az  alapszabály  alapján  őket  megillető  döntési  jogköröket  a  tagok
összességéből álló testületben gyakorolják.

A   közgyűlés   a döntéseit ülés tartásával hozza.  

20.Az egyesület évente egy alkalommal közgyűlést tart. 

A  közhasznú  jogállású  egyesület  közgyűlése  és  az  ügyvezető  szerv  ülései  nyilvánosak,  amely
nyilvánosság  jogszabályban  meghatározott  esetekben  korlátozható.  (Ectv.  37.§)  Egyébként  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. [Ptk.   3:73. § (2) bek.]  

Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az egyesület tagjai a közgyűlés napirendi
pontjára  javaslatot  tehessenek,  ezért  a  közgyűlés  tervezett  időpontját  az  egyesület  honlapján
(karpatok.eu) közzétett tárgyévi rendezvény-naptár tartalmazza. 

21.A közgyűlés kizárólagos hatásköre: 

a) az alapszabály megállapítása és 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- és az éves közhasznúsági melléklet 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; és
k) a végelszámoló kijelölése,
l) a tag kizárása; 
m) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása; 
n) tagdíjak megállapítása, ideértve   a tagdíj rendelkezésre bocsátásának módját és idejét  ;   
o) az egyesület más szervei által hozott határozatok megváltoztatása. 
p) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.

törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között
a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

22.    A   közgyűlés   összehívása     

Összehívásáról  a  napirend  megjelölésével,  a  közgyűlés  időpontját  30  nappal  megelőzően írásos
formában - az egyesület  honlapján (karpatok.eu)  történő közzététel, vagy levélbeni értesítés útján
vagy a tag által erre célra megadott e-mail címre történő megküldéssel - az elnökség gondoskodik. 

Az  Elnökség  mint  ügyvezető  szerv  köteles  a  közgyűlést  összehívni  a  szükséges  intézkedések
megtétele céljából, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
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Az előző  feltételek  esetén  összehívott  közgyűlésen  a  tagok kötelesek  az  összehívásra  okot  adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

Közgyűlést kell összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, az elnökség, a felügyelő bizottság,
vagy  az  egyesület  tagjainak  egytizede  a  napirend  megjelölésével  -  írásban  kezdeményezi.  Az
összehívásnak a kérvény beadásától számított 30 napon belül meg kell történnie. Összehívásáról ez
esetben a közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően az elnökség gondoskodik. 

23.    A meghívónak tartalmaznia kell  

a)         a jogi személy 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, illetve a tagok létszámára tekintettel – ha az eléri az  
50 főt – külső helyszínen tartja.

24.    A napirend kiegészítése  

(1)       A  közgyűlési  meghívó  kézbesítésétől  vagy  közzétételétől  számított,  az  alapszabályban  
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.

(2)       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.

25.    Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha  
az  ülésen  valamennyi  részvételre  jogosult  jelen  van,  és  egyhangúlag  hozzájárul  az  ülés
megtartásához.

26.    A  döntéshozó  szerv  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.

27.    Határozatképesség  

(1)       A    közgyűlés    akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő  
szavazásra jogosult  részt  vesz.  A határozatképességet  minden határozathozatalnál  vizsgálni
kell.

(2)       Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál  
a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.

28.A határozatképtelenség miatt a közgyűlés tervezett kezdetét követően legalább fél órával későbbi
időpontra  szabályosan  összehívott  megismételt  közgyűlés  az  eredeti  napirend  kérdéseiben  a
megjelentek szavazati képességére tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a meghívó tartalmazza.

29.    A   közgyűlés lebonyolításának módja  

30.Az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a közgyűlés megnyitását követően a közgyűlés
megválasztja a közgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt, a szavazatszámláló bizottságot a
határozatképesség valamint a leadott szavazatok megállapítására és a két hitelesítő tagot. 
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(1) A  közgyűlés  levezető  elnökének  és  a  jegyzőkönyvvezetőnek,  a  jegyzőkönyv  hitelesítőinek,
továbbá a szavazatszámláló  bizottságnak a választását  a  felügyelő  bizottság elnöke vagy az
elnökség egyik tagja vezeti le.

(2) A közgyűlés levezető elnöke csak az egyesület tagjai közül válaszható.

31.A  közgyűlés  az  elnökség  és  a  tagok  javaslatai  alapján  -  a  napirend  kiegészítésére  vonatkozó
szabályok alkalmazásával - megállapítja napirendjét. 

32.    A szavazati jog gyakorlásának feltételei  

A tagok a   közgyűlés  en szavazással hozzák meg határozataikat.   

Az egyéni  tagok 1-1 szavazattal  bírnak.  A  jogi  személy  tagok ezen  alapszabály  erejénél  fogva
ugyancsak 1-1 szavazattal bírnak, amelyet képviselőjük (meghatalmazottjuk) útján gyakorolnak.

A szavazati jog nem ruházható át, a szavazati jog gyakorlására más személy nem jelölhető ki. Az
Alapszabály – a jogi  személy tagot kivéve, -  kizárja azt,  hogy a közgyűlésen a napirendre tűzött
ügyekben a határozathozatalnál   a tagot meghatalmazott képviselje.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

(1)       akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta  
előnyben részesít;

(2)       akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  
(3)       aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  
(4)       akinek  olyan  hozzátartozója  érdekelt  a  döntésben,  aki  a  jogi  személynek  nem  tagja  vagy  

alapítója;
(5)       aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  
(6)       aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben, továbbá  
(7)       akit az   alapszabály 57. pontjának (1) bekezdése kizár a közgyűlés döntéshozatalából.  

33.    Döntéshozatal  

(1) A közgyűlés - a (4) alatti kivétellel - határozatait nyilvános tárgyalást követő nyílt szavazással, a
határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg  .   

(2) A  megjelent  tagok  háromnegyedes  szótöbbséggel  hozott  döntése  szükséges  az  egyesület
alapszabályának megállapításához és módosításához. 

(3) Az  egyesület  más  szervezettel  történő  egyesülésének  kimondásához,  illetve  a  z  egyesület  
céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

(4)       T  itkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben, továbbá a tagok szavazati  képességre
nézve 20%-ának a javaslatára bármely más kérdésben is. 

34.    A közgyűlés által meghozott határozatok hitelesítése és nyilvántartása   

A közgyűlésről minden esetben  - a jelen alapszabályban a közhasznúsági dokumentáció alatt
meghatározott tartalommal - jegyzőkönyvet kell felvenni, ami történhet írásban vagy hangfelvétel
útján, aminek az átirata hitelesítendő. A hangfelvételt a jegyzőkönyvvel együtt meg kell őrizni.

a) A jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvezető és a tagok sorából e célra megválasztott két
hitelesítő írják alá. 

b) A közgyűlés által meghozott határozatokról az elnök folyamatos nyilvántartást vezet, melybe
a határozatot annak meghozatala után köteles bevezetni. A nyilvántartásnak olyannak kell lenni,
hogy megállapítható  legyen  a  közgyűlés  döntésének tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).

9



 

35.    A döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali módjáról  

a) A közgyűlés tagokat, egyéb szerveket érintő határozatainak az őt érintő részének szó szerinti
kivonatát a keletkezéstől számított 8 (nyolc) napon belül ajánlott levél útján közölni kell, illetve
a hatályos törvények betartása mellett az egyesület honlapján (karpatok.eu) nyilvánosságra
kell hozni. 

b) Az  egyesület  működéséről,  szolgáltatási  igénybevétele  módjáról  szóló  információkat
(tájékoztatókat), valamint a közhasznúsági jelentést, a költségvetés és az éves beszámoló
tárgyában  hozott  közgyűlési  határozatokat  az  egyesület  honlapján  (karpatok.eu)  hozza
nyilvánosságra. 

c) A közgyűlési határozatok nyilvánosságra hozatala a titkár feladata, aki azokat – a közgyűlés  
jegyzőkönyvéből 8 napon belül - a  Pestkörnyéki Kárpát Egyesület honlapján teszi közzé.  

d) Ugyancsak a titkár közli írásban az érintettekkel a személyre szóló határozatokat, - ideértve  
bármely ügyben az Elnökség által hozott határozatokat is, - amelyeket a képviseleti jogoknak
megfelelően kell az egyesület nevében aláírni.

Az elnökség 

36.Az elnökség az egyesület 5 (öt) tagú ügyvezető és képviseleti szerve.

(1) Tagjai: 
 elnök 
 titkár 
 három elnökségi tag. 

Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül.

(2)       Az   egyesület   irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a  
tagok vagy az  alapítók  hatáskörébe,  az  elnökség,  mint  vezető tisztségviselőkből  álló  testület
jogosult.

(3)       Az  elnökség  tagjai  kötelesek  a  közgyűlésen  részt  venni,  a  közgyűlésen  az  egyesülettel  
kapcsolatos  kérdésekre  válaszolni,  az  egyesület  tevékenységéről  és  gazdasági  helyzetéről
beszámolni.

37.    A vezető tisztségviselői megbízatás   létrejötte  

(1)       A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell választani.   

(2) Az elnökség megbízatása a megválasztástól számított négy évre szól. 

(3)       E  lnökségi taggá az választható, aki a törvényben előírt feltételeket teljesíti, és nem esik kizáró ok  
alá. 

(4)       Megválasztottnak tekintendő az a személy, aki az első fordulóban a szavazatok több mint felét  
megszerzi. Amennyiben egyik jelölt sem éri el ezt az arányt, második fordulót kell tartani a két,
legtöbb szavazatot  elért  jelölt  között.  Közülük a  számszerűen több szavazatot  elérő  személy
tekintendő megválasztottnak. 

38.    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;  
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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)       Az  egyesület  tagjai  a  vezető  tisztségviselőt  bármikor,  indokolás  nélkül  visszahívhatják.  Az  
elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a két kérdésről
egyszerre kell határozni. 

(3)       A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi személyhez címzett, a jogi személy másik vezető  
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.

(4)       Ha  az  egyesület  működőképessége  ezt  megkívánja,  a  lemondás  az  új  vezető  tisztségviselő  
kijelölésével  vagy  megválasztásával,  ennek  hiányában  legkésőbb  a  bejelentéstől  számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

(5)       Ha  az  elnökség  tagjai  közül  a  tagok  valamelyikének  elnökségi  tagsága  -  annak  lejártát  
megelőzően - megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott
tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól.

39.Az  elnökség  a  közgyűlés  vagy  az  elnök  kizárólagos  hatáskörébe  utalt  kérdések  kivételével  az
egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult, így különösen az ügyvezetés feladata: 

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.
n) a közhasznú minősítés kérelmezése, ha annak a feltételei fennállnak,
o) szolgáltatások igénybevételének és nyilvánosságának a biztosítása,
p) beszámoló publikálása,
q) a tiszteletbeli tagok felkérése, illetve felkérésük visszavonása,
r) munkáltatói jogkör gyakorlása.

40.Az elnökség tagjai a vezető tisztség betöltéséért díjazásban nem részesülnek.
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41.    Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség  

(1)       A vezető tisztségviselő a tagok részére köteles   az egyesület  re vonatkozóan felvilágosítást adni,  
és számukra   az egyesület  re 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. 

(3)       Ha  a  felvilágosítást  kérő a  felvilágosítás  megtagadását  indokolatlannak tartja,  a  nyilvántartó  
bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

42.    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.

43.       Az elnökség működési rendje  

(1) Az elnökség évenként legalább két alkalommal ülésezik  az egyesület székhelyén. Az elnökség
feladatkörét mindaddig gyakorolhatja, ameddig létszáma eléri  a három főt. Összehívásáról - a
napirend megjelölésével - az ülés időpontját 8 nappal megelőzően az elnök gondoskodik. 

(2) Elnökségi  ülést  kell  összehívni,  ha  azt  az  elnökség  legalább  két  tagja,  vagy  az  egyesület
tagjainak egyötöde (de legalább 10 fő) a napirend megjelölésével írásban kéri. 

Az összehívásnak a kérvény beadásától számított 8 napon belül meg kell történnie. 

Az elnökség ülésen kívüli  formát is választhat,  de ebben az esetben csak kisebb jelentőségű
kérdésekben dönthet. 

(3) Az elnökség határozatképes, ha a határozathozatalnál legalább három fő jelen van. 

Az  elnökség  ülésein  tanácskozási  joggal  állandó  meghívottként  részt  vesznek:  a  gazdasági
vezető és a felügyelő bizottság tagjai. 

Az elnökség ülései - a zárt ülés napirendi pontjai kivételével - nyilvánosak. 

(4) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza.  Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével  hozza.  Az  alapszabály  ennél  alacsonyabb  határozathozatali  arányt  előíró
rendelkezése semmis.

(5) Az elnökségi ülésről minden esetben - a jelen alapszabályban a közhasznúsági dokumentáció altt
meghatározott tartalommal -  jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet az elnökség jelenlévő
tagjai írják alá. 

(6) Az elnökségi ülés által meghozott határozatokról az elnök folyamatos nyilvántartást vezet, melybe
a határozatot annak meghozatala után köteles bevezetni. A nyilvántartásnak olyannak kell lenni,
hogy megállapítható legyen az elnökségi ülés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya, személye. 

(7) Az  elnökségi  ülés  tagokat,  egyéb  szerveket  érintő  határozatainak  az  őt  érintő  részének szó
szerinti kivonatát a keletkezéstől számított 8 (nyolc) napon belül ajánlott levél útján közölni kell,
illetve  a  hatályos  törvények  betartása  mellett  az  egyesület  honlapján  (karpatok.eu)
nyilvánosságra kell hozni. 

Az  elnökségi  ülésről,  az  ott  hozott  határozatokról  szóló  tájékoztatót  az  egyesület  honlapján
(karpatok.eu) kell nyilvánosságra hozni. 

Vezető tisztségviselők 
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44.Az elnökség tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. 

45.    Az    elnökség  nek bármely magyar állampolgár, továbbá letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási  
engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától
nincs eltiltva.

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.  
(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.

46.Az  elnök  egyesületet  teljes  körűen  önállóan  képviseli.  Biztosítja  az  egyesület  folyamatos
működtetésének  személyi  és  tárgyi  (anyagi-)  feltételeit.  Szerződéseket,  megállapodásokat  köt.
Engedélyezi  a  kifizetéseket.  Elnököl  az  egyesület  közgyűlésein  és  elnökségi  ülésein.  Ellátja  a
közgyűlés  és  az  elnökség  által  rábízott  feladatokat.  Az  elnök  tevékenységét  ingyenesen,
munkaviszonyban, vagy megbízásra irányuló jogviszonyban látja el. Az elnök feladatai különösen:

 önállóan képviseli az egyesületet,

 kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol,

 kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,

 vezeti az egyesület tagnyilvántartását,

 vezeti a határozatok tárát vagy őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet,

Az elnököt akadályozatása esetén az általa erre felhatalmazott elnökségi tag helyettesíti.

47.A titkár az elnökség tagja, az egyesület napi működtetéséért felelős tisztségviselő. Így gondoskodik
különösen: 

 az  egyesület  napi  gazdálkodásával  összefüggő  háttértevékenységek  ellátásáról  (számlák
kiegyenlítése, házipénztár működtetése, bizonylatolás, könyvelés), 

 az  egyesületi  nyilvántartások  folyamatos  vezetéséről  és  az  egyesület  napi  levelezésének
bonyolításáról. 

A titkár  tevékenységét  a közgyűlés és az elnökség döntéseinek megfelelően,  az elnök irányítása
mellett  végzi.  A  titkár  tevékenységét  ingyenesen,  munkaviszonyban,  vagy  megbízásra  irányuló
jogviszonyban látja el. 

A felügyelő bizottság 

48.    A felügyelőbizottság létrehozása és tagsága  
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(1)       A tagok három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a feladattal, hogy az  
ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

Kötelező felügyelőbizottságot létrehozni, ha a tagok több mint fele nem természetes személy,
vagy ha a tagság létszáma a száz főt meghaladja.

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől
elkülönült  felügyelő  szerv  létrehozása  akkor  is  kötelező,  ha  ilyen  kötelezettség  más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.

(2)       Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell  kijelölni,  ezt követően a közgyűlés  
választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással
jön létre.

(3)       A  felügyelőbizottság  tagja  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a  
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

(4)       Nem lehet  a  felügyelőbizottság  tagja,  akivel  szemben  a  vezető  tisztségviselőkre  vonatkozó  
kizáró  ok  áll  fenn,  továbbá  aki  vagy  akinek  a  hozzátartozója  a  jogi  személy  vezető
tisztségviselője. 

49.Az  egyesület  jogszerű  működését  és  az  ügyvezetését  felügyelő  bizottság  ellenőrzi.  A  felügyelő
bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

(1)       A  felügyelő  bizottság  határozatképes,  ha  legalább  a  tagok  kétharmada  jelen  van.       A  
felügyelőbizottság  határozatait  a  jelenlévők  szótöbbségével  hozza.  A  létesítő  okirat  ennél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis.

(2)       A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni.  
A felügyelőbizottság tagjai   az egyesület   ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem  
utasíthatóak.

(3)       A  felügyelőbizottság  köteles  a  tagok  vagy  az  alapítók  döntéshozó  szerve  elé  kerülő  
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.

(4)       A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a  
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület
fizetési  számláját,  pénztárát,  értékpapír-  és  áruállományát,  valamint  szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.

50.    A felügyelő bizottság ellenőrzi az egyesület mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.  
Ennek során a vezető tisztségviselőktől  jelentést,  a szervezet munkavállalóitól  pedig tájékoztatást
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet elnökségének ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
A felügyelő bizottság tagjait az elnökségi ülésekről, valamint a távollétükben meghozott valamennyi
határozatról és döntésről értesíteni kell. 

51.A könyvelési módnak megfelelő éves zárást a felügyelő bizottság elnöke ellenjegyzi. 

Az éves ellenőrzésről készült jelentését a közgyűlésnek köteles benyújtani. 

52.A felügyelő bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a közgyűlést vagy az
ügyvezető szervet  tájékoztatni  és annak összehívását  kezdeményezni,  ha arról  szerez tudomást,
hogy: 

a) az egyesület  működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület  érdekeit  egyébként
súlyosan  sértő  esemény  (mulasztás)  történt,  amelynek  megszüntetése,  vagy
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következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az elnökség, vagy a közgyűlés döntését teszi
szükségessé; 

b) a tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

53.    A közgyűlést vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított  
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet. 

54.A felügyelő bizottság megbízatása a megválasztástól számított négy évre szól. 

55.    A  felügyelőbizottsági  tagság  megszűnésére  a  vezető  tisztségviselői  megbízatás  megszűnésére  
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az
egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.

56.       A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége  

A felügyelőbizottsági  tagok  az  ellenőrzési  kötelezettségük  elmulasztásával  vagy  nem megfelelő
teljesítésével  a  jogi  személynek  okozott  károkért  a  szerződésszegéssel  okozott  kárért  való
felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.

57.Egyéb összeférhetetlenségi szabályok és kizáró okok

A  civil  szervezetek működéséről  és támogatásáról szóló 2011. évi  CLXXV. törvény rendelkezései
alapján:

(1) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. értelmező rendelkezései szerinti 8:1 § (1) 1. pontja], élettársa
(a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli  szolgáltatás,  illetve a civil  szervezet  által  a
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

(2) Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgáló az a személy, aki
a) az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja,
b) az  egyesülettel  a  megbízatásán  kívül  más  tevékenység  kifejtésére  irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik, vagy

c) az  egyesület  cél  szerinti  juttatásából  részesül  -  kivéve  a  bárki  által  megkötés  nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, a
tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  alapszabálynak  megfelelő  cél  szerinti  juttatást  -,
illetve

d) az a.)-c.) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

(3) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető  tisztségviselője  az  a  személy,  aki  korábban  olyan  közhasznú  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,
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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.

58.Az elnökség, illetve az annak jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha
vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, illetve arra jelölték.

59.  Közhasznúsági  dokumentáció:  a  közgyűlési  jegyzőkönyv,  az  elnökségi  ülés  jegyzőkönyve,  a
közhasznúsági  melléklet  (együttesen:  dokumentumok),  valamint  az  egyesület  működésével
kapcsolatban keletkezett további iratok. 

(1) A közgyűlési jegyzőkönyvnek és az elnökségi ülés emlékeztetőjének tartalmaznia kell 

 a keletkezés helyszínét és időpontját; 

 a felszólalások (hozzászólások) tárgyát és lényegét; 

 a közgyűlés, illetve az elnökség döntéseinek tartalmát a határozatok szó szerinti szövegével; 

 a döntések tárgyi,  időbeli  és  személyi  hatályát,  a  szavazások szám szerinti  eredményét,
benne  a  döntéseket  támogatók  és  ellenzők  számarányát  (ha  lehetséges,  személyét);
valamint 

 az elnök, a hitelesítő és az esetleges további aláíró(k) személyét. 

(2) A közhasznúsági dokumentációt az egyesület székhelyén egy eredeti példányban kell elhelyezni.
A közhasznúsági dokumentációba - igényének igazolt jelzését követő 15 (tizenöt) napon belül -
bárki betekinthet és arról, vagy annak egyes részeiről saját költségére másolatot készíthet. 

(3) Az egyesület köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet
készíteni. 

A közhasznúsági melléklet elfogadása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

A közhasznúsági melléklet, a költségvetés és az éves beszámoló tárgyában hozott közgyűlési
határozatokat az egyesület honlapján (karpatok.eu) kell nyilvánosságra hozni. 

(4)       A közhasznú tevékenységről  bárki  felvilágosítást  kérhet  az Egyesület  vezető tisztségviselőitől  
vagy  az  általuk  kijelölt  személytől.    Az  elnökség  -  vagy  az  általuk  kijelölt  személy  -  a  
felvilágosítást  köteles megadni  és az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. 

(5)       A nyilvánosság gyakorlása személyiségi jogokat nem sérthet.     

(6)       A  felvilágosítást  és  az  iratbetekintést  a  vezető  tisztségviselő  a  jogosult  által  tett  írásbeli  
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

(7)       A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez az  
Egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja vagy
felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. 

(8)       Ha  a  felvilágosítást  kérő  a  felvilágosítás  megtagadását  indokolatlannak  tartja,  a  nyilvántartó  
bíróságtól kérheti a jogi személy kötelezését a felvilágosítás megadására.

VI. Az egyesület gazdálkodása 

60.Az  egyesület  céljai  megvalósítása  érdekében  a  rendelkezésére  álló  vagyonnal  a  vonatkozó
jogszabályokra tekintettel, a jóváhagyott éves költségvetése szerint gazdálkodik. 
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61.Az  egyesületnek  az egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámolóját az
elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.

62.    Az egyesület   vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek  
felajánlásaiból,  hozzájárulásaiból  képződik. Az  egyesület  tagdíjának  mértékét  -  az  elnökség
javaslatára - a közgyűlés határozza meg.

63.Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit,  kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási
tevékenységet végezhet.

(1)       A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő  
okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania.

(2)       A  közhasznú  szervezet  a  vezető  tisztségviselőt,  a  támogatót,  az  önkéntest,  valamint  e  
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások,
illetve  az  egyesület  által  tagjának  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  okiratnak
megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.

(3)       A közhasznú szervezet váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat  
ki.

(4)       A  közhasznú  szervezet  gazdasági-vállalkozási  tevékenységének  fejlesztéséhez  közhasznú  
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

64.Az egyesület hatékonyabb gazdálkodása elősegítésére alapítványt, gazdasági társaságokat hozhat
létre és működtethet. 

Az egyesület bevételei: 

 az államháztartás alrendszereitől  vagy más adományozótól  közhasznú céljára vagy működési
költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

 közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 
 tagdíj; 
 más jogszabályokban meghatározott egyéb bevétel; 
 vállalkozási tevékenységből származó bevétel; 
 egyéb bevétel. 

Az egyesület költségei: 

 a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
 a  közhasznú  és  egyéb  vállalkozási  tevékenység  érdekében  felmerült  közvetett  költségek

(ráfordítások, kiadások), bevételarányosan megosztva; 
 egyéb költségek. 

VII. Vegyes és záró rendelkezések 

65.Az  egyesület  nevében  képviseletében  aláírásra  önállóan,  minden  korlátozástól  mentesen  az
egyszemélyi felelős vezető az elnök jogosult.

66.Az egyesület elnökét a tisztségét megillető teljes hatáskörében kizárólag az elnök akadályoztatása
esetén a titkár helyettesíti.

67.A teljes hatáskörben helyettesítők a helyettesítés időtartama alatt a megtett, vagy az elmulasztott
intézkedésekért jogi és anyagi felelősséggel tartoznak.
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68.Az  elnök  írásbeli  meghatalmazása  alapján  esetenként  az  elnökség  bármely  tagja  önállóan
képviselheti  az egyesületet,  azzal a megkötéssel, hogy az egyesület nevében a meghatalmazott
kötelezettséget nem vállalhat.

69.A  bankszámla  felett  rendelkező  két  tisztségviselő  az  elnök  és  a  titkár,  egyben  ők  jogosultak
gazdasági kötelezettség vállalással járó szerződéskötések esetén is az aláírásra. 

70.Az egyesület  csatlakozhat  mindazon -  szellemiségét  és céljai  megvalósulását  elősegítő  hazai  és
külföldi,  illetve  nemzetközi  szervezetekhez,  amelyekbe  való  belépésről  az  egyesület  közgyűlése
előzetes, vagy utólagos (jóváhagyó) határozat formájában dönt. 

71.Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról saját közgyűlése rendelkezik. Ilyen
rendelkezés hiányában a vagyon a hitelezők  kielégítése  után a  Magyarországi  Kárpát  Egyesület
(Nyt.sz.: 4674/1992.) tulajdonába kerül és azt sport-(turisztikai-) célokra kell felhasználni. 

72.A Ptk. rendelkezési közül a jogi személy általános szabályait kell alkalmazni, ha e törvény az egyes
jogi személy típusokkal kapcsolatban eltérően nem rendelkezik;  az egyesületekre  a Ptk.  3:63. §-
3:87. §-i az irányadóak.

73.A 1996. évi CXXVI. törvény 4.§ (1) bek. a) pontjának aa) alpontja alapján az egyesület   a
magánszemélyek  befizetett  adója  meghatározott  részének  felhasználásáról  való
rendelkezési jog kedvezményezettjének minősül.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  rendelkezései  irányadók,  annak  keretei  között  a  közgyűlés  bármely
kérdésben határozatot hozhat.

Z Á R A D É K

Az Alapszabály jelen módosítása – amelyet a 2013. évi V. törvény alkalmazása, valamint a közhasznú
jogállás  újbóli  megállapítása  érdekében  a  Budapest  Környéki  Törvényszék
27.Pk.60.408/2000./6. számú, hiánypótlásra felszólító végzésében foglaltak teljesítése indokolt

 az  Általános  rendelkezések  2.  pontja alatt  az  egyesület  fogalmát az  új  Ptk.  rendelkezése
alkalmazásával határozza meg;

 az Általános rendelkezések 3. pontja kiegészült  az alapszabály értelmezésére vonatkozó törvényi
kikötéssel;  ugyanitt  az  egyesület  tevékenységét  a  közfeladat  ellátása  helyett a  közfeladat
teljesítését közvetve szolgáló tevékenységként definiálja;

 az Általános rendelkezések 5. pontja alatt – a végzésben foglaltaknak megfelelően - a létesítő okirat
szó  szerint  tartalmazza az  Ectv. 34.  §  (1)  bek.  b.-d.)  pontjait  a közhasznúsági  nyilvántartásba
vételhez; 

 IV./13. pontban a PKE tagok jogállása kiegészült a Ptk. 3:65. § (4) bekezdésében, illetve a Ptk.
3:72.  §.  (2)  bekezdésében  foglaltakkal,  a  tagok  kötelezettségei a  Ptk.  3:66.  §-a  szerint
módosultak, 

 IV./14. pontban a tagsági jogviszony keletkezésének a szabályozása kiegészült  a tagok vagyoni
hozzájárulására vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel; 

 IV./15. pontban „A tagsági jogviszony megszűnése” esetköréből - a Ptk. 3:68. § rendelkezése miatt
kikerült az éves tagdíjfizetés elmulasztása miatt való „törlés”, helyette: a Ptk. 3:69. § alkalmazásával
az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.

 a IV./16. pont tartalmazza a Ptk. 3:70. §-ának megfelelően „A tag kizárása” esetére alkalmazandó
eljárást azzal, hogy az alapszabály a kizáró határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít. 
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 A kizárt  tag  –  többek  között  -  a  IV./17.  pontban  írtaknak  megfelelően  a  közgyűlés  határozatát
bíróság előtt megtámadhatja.

 A  IV./18.  pont  a  „Tiszteletbeli  tagság” feltételeit  elkülönülten  szabályozza,  egyidejűleg  törli  a
közgyűlés hatásköre cím alatti szövegből a „tiszteletbeli elnök” kitételt;

 V. Az egyesület működése cím alatti rész kiegészült:

o a 19. pontban a közgyűlés fogalmi meghatározásával,

o a  20.  pontban  azzal,  hogy  Ectv.  37.§-a  alapján  a  közhasznú  szervezet  közgyűlése
nyilvános,  egyébként  (a  közhasznú  jogállás  törlését  követően)  a  Ptk.  3:73.  §  (2)
bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. 

o a 21. pontban a közgyűlés hatáskörénél az l) pontból kikerült a „törlés”, az n) pont (a tagdíj
megállapítása) értelemszerűen kiterjed a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának
módját és idejét is tartalmazó döntésre; r.) pontból a fegyelmi jogkör törlésre került;

o a  22.  pont  utolsó  bekezdése  kiegészült  a  bíróság  törvényességi  felügyeleti  jogkörére
tekintettel;

o a 23. pont címként került be,

o a 24. pontban a közgyűlési meghívóra, 

o a 25. pontban a napirend kiegészítésére,

o a 26-27. pontban a törvény szövegével a nem szabályszerű összehívására vonatkozóan, 

o a 28. pontban a „Határozatképesség”-re vonatkozó kötelező rendelkezésekkel

o a 30. pont címként került be, kiegészült a 31.-32. pont, 

o a  33.  pont  „A  szavazati  jog  gyakorlásának  feltételei”  között  tartalmazza  a  közgyűlési
döntéshozatalból való kizárás kötelező törvényi eseteit, ideértve a közhasznú szervezetekre
vonatkozó utolsó bekezdést is. 

o a  34.  pont  „Döntéshozatal”  cím  alatt  a Ptk.  3:76.  §  rendelkezése  szerint  az  érvényes
döntéshez  szükséges szavazatok  arányát  határozza  meg,  együtt  a  szavazás nyílt  vagy
titkos jellegével;

o a  36.  pont  „A  döntéseknek  az  érintettekkel  való  közlési,  illetve  nyilvánosságra  hozatali
módjáról” szól, a korábbi szabályozás kiegészítésével.

 V. Az elnökség cím alatti rész kiegészült:

o 37-39. pont a Ptk. 3:78. § rendelkezése szerint, továbbá a vezető tisztségviselői megbízatás
létrejötte, megszűnése (Ptk. 3:25. §) alatti rendelkezésekkel,

o Az  elnökség  feladata  39./o)  pont  alatt  kiegészült  a  szolgáltatások  nyilvánosságának  a
biztosításával, r) pontból a fegyelmi jogkör törlésre került;

o 42. pont a „Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség”-ről szól,

o 43. pont tartalmazza az Elnökség tagjainak a felelősségére vonatkozó törvényi (Ptk. 3:24. §)
rendelkezéseket.

o 44. pont „Az elnökség működési rendje” címet kapta, kiegészült a határozathozatali arányra
vonatkozó,  a  jegyzőkönyv  tartalmára  utaló  rendelkezéssel.  Az  elnökség  ülései  nem
nyilvánosak. 
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o 46. pont tartalmazza a vezető tisztségviselővel szembeni követelményeket és kizáró okokat,

o az alapszabály 58. pontjának az (1) és (3) bekezdése tartalmazza a közhasznú szervezetek
vezető  tisztségviselőire  az Ectv.  38.  § (1)-(2)  bek.,  továbbá  39.  §-ába  foglalt
rendelkezéseiben meghatározott további összeférhetetlenségi szabályokat és kizáró okokat.

 V. A felügyelő bizottság cím alatti rész kiegészült:

o 49.  pont  felügyelőbizottság  létrehozása  és  tagsága,  a  megbízatás  létrejötte  és  a  velük
szembeni követelményeket és kizáró okokat is tartalmazza, 

o 50.  pont  kiegészült  a  határozatképességre, továbbá  az  Ectv.  41.  §-ában  meghatározott
feladatkörre, jogosítványokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel,

o 51. pont a közhasznú jogállás elnyerésének az esetére vonatkozik, 

o 53-54. a felügyelőbizottság intézkedéseinek esetkörét szabályozza a törvénnyel egyezően,

o 56. pontban az alapszabály kiegészült a felügyelőbizottsági tagság megszűnésére vonatkozó
rendelkezésekkel,

o 57. pont tartalmazza a felügyelőbizottság tagjainak felelősségére  vonatkozó törvényi  (Ptk.
3:28. §) rendelkezéseket.

o az  alapszabály  58.  pontjának  (2)  bekezdése  tartalmazza  a  közhasznú  szervezeteknél
működő  felügyelő bizottság tagjaira az Ectv.  38. § (3) bekezdésének a rendelkezéseiben
meghatározott további összeférhetetlenségi szabályokat és kizáró okokat.

 V. 60. pont a  (4)-(8) bekezdésben kiegészült  a „Közhasznúsági dokumentáció”  nyilvánosságára
vonatkozó további törvényi rendelkezésekkel.

 VI. 63. pont kiegészült a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonatkozó szabályozással, az
Ectv. 42.§, illetve 44. §-ában foglaltakkal.

Az alapszabály elfogadásának helye, ideje:

Az Alapszabály  módosításának a tervezetét a  Pestkörnyéki  Kárpát  Egyesület  2015.  év  március  hó  6.
napján megtartott közgyűlése fogadta el. 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megegyezik a 2015. év
március  hó  06.  napján  megtartott  közgyűlésen  e  napirendi  pont  keretében  hozott  közgyűlési
határozatokkal elfogadott módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

Az alapszabály aláírásának helye, ideje:
Nagytarcsa, 2015. év március hó 6. napján 

             ….............................................
Pestkörnyéki Kárpát Egyesület ….............................................

Elnök Levezető elnök
Vámos László neve

Címe: címe

…....................................... ….............................................
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Hitelesítő Hitelesítő
neve neve
címe címe

Ellenjegyezte:
Nagytarcsa, 2015. év március hó 6. napján 
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