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

l ntalános rendelkezések

1. Az egyesÍilet jogállása

(1) Az egyesület neve: Pestkörnyéki Kátpát Egyesiilet

(2) Azegyesület rövidített neve: PKE

(3) Székhel ye 21 42 Nagytarcsa, M úzeumkert u. 17 l a'

(4) Honlapja: www.karpatok.eu

(5) MűkÖdési területe: nemzefl<ozi

(6) Alapításának éve: 2000.

{7) Azelso elnökség elsŐ tagjainak neve, lakcime:

Vámos LászlÓ
Csima Mihály
Horváth Márta
Victor Monika
Pataki János

2142 Nagytarcsa, Múzeumkertu. 17la' elnök
1102 Budapest, Harmat u. 2. Vll. em. 5' elnökségi titkár

2230 GyömrŐ, Rudolf u' 32' elnökségitag
1146 Budapest, Hungária krt' 200/a' elnÖkségi tag

2142 Nagytarcsa, Kossuth L. u. 16' elnökségi tag

Az egyesület a taqok közös, tartÓs. alapszabáyban meqhatározott céliának folyamatos

meqvalÓsitására létesített. nyilvántartott taosáqqal rendelkező jogi személy, a Polgári Törvénykonyv

és az eg'ésülési jogrÓl, a közhasznri jogállásrÓl, valamint a civil szervezetek műkodésérŐl és

támogatásáril szÓli 2011. évi OLXXV. törvény alapján müködŐ, civil szervezet

Eqvesü|et nem a|apithatÓ qazdasáqi tevékenvséq céliára. Az eqvesület az eqyesületi cél

meqvalÓsitasával kÖzveflenül összefiiqqő oazdasáqitevékenvséq véo4ésére iogosult.

Az eqyesület vaqvonát céliának meofelelŐen használhatia. vagvonát nem oszthatia fel taoiai között.

és a taqok részére nyereséqet nem iuttathat.

Az egyesület egyÚttal közhasznÚ szervezet, amelyre a 201L évi CLXXV' törvény rendelkezései

irányadÓk. Tevékenységét a vonatkozÓ jogszabályok és jelen alapszabály alapján fejti ki'

Az alapszabálvt az eqvesület céljának fiqvelembevételével kell értelmezni.

Törvény lehetővé teszi a Magyarországon nyilvántartásba veü egyesületnek a közhasznu jogállás a

megszerzését, - illetve megtartását - ha azt kérelmezi és megfelel a vonatkozi törvényben foglalt

követelményeknek.

Közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesitő okiratban megjelölt közfeladat

teljesitését közveüenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös

szükségletei nek kielégitéséhez.

Az Egyesi'ilet a létesitő okiratában alább megjelölt kozfeladat teljesÍtésére irányulÓ szervezet,

amelyrrer a szolgáltatásai elsÖsorban nem a tagjai vagy munkavállalii, illefue önkéntesei, de más,

ki vü l álló harmadik s zemélyek számár a is hozzáférhetoek'

Az Egyesület közfeladat teliesitését közvetve szolqália, amikor közhasznú tevékenységet folytat



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.

A fenti tevékenységek a következőkben hivatkozotttörvényi rendelkezések szerint közhasznÚak:

(1) A nemzeti köznevelésről szÓlÓ 2011' évi CXC. törvény 1. $ {2) bekezdése deklarálja, hogy a
köznevelés kozszolgálat amely a felnovekvő nemzedék érdekében a magyar társadalom
hosszú távÚ fejlŐdésének feltételeit teremti meg, és amelynek általános kereteit és garanciáit az
állam biztositja' 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 egyenlo bánásmldrÓl és az esélyegyenlóség előmozditásáril szili 2003' évi C)fiV. tÓrvény
preambulumában az országgyulés kinyilvánitva aá, hogy az esélyegyenlőseg és a társadalmi
felzárkÓzás elomozditása elsosorban állami kötelezettség, tekintettel az Alaptörvény ll. és XV'
cikkére, valamint a Köáársaság nemzeü<özi kötelezettségeire és az európai közösségi jog

vívmányaira; a 2003. évi C}c0i/' törvény 31. $ (1) bekezdése alapján atelepÜlési önkormányzat
ötévente öt évre szÓlÓ helyi esélyegyenlőségi programotfogad el'

A nevelés rs oktatás, képessegfejlesztés, ismeretterjesztés és kulturális, valamint a diátk- és
szabadidősportban vali részvételi lehetőségre irányulo tevékenysége a hátrányos helyzetu
társadalmi csoportok társadalmi felzárkÓzásának az előmozditásÉtt szolgálja; különösen a
határon tÚli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység'

(3) Magyarország helyi önkormányzatairÓl szÓli 2011' évi CDfiXlX' torvény 13' $ 7')' 8')' 15.)-16.)
pontja alapján a helyben biztositható közíeladatok körében ellátandÓ helyi onkormányzati
feladatok különösen:

a) a kulturális szolgáltatás, különosen a helyi közművelodésitevékenység támogatása,

b) sport' iÍúsági iigyek'

Ezen önkormányzati feladatokhoz sorolhatÓ tevékenység végzésével az Egyesület közhasznú
feladatot lát el'

Az egyesület

(1) közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kivül más is részesülhet

(2) qazdasági-vállalkozási tevékenyséqet csak közhasznú vaqy a létesitó okiratban meohatározott
alapcél szeri nfi tevékenyséq mg gvalósítását nem veszélveztetve véqez:

(3) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesitő okiratában meghatározott
közhasznÚ tevékenységére forditja.

(4) közvetlen politÍkai tevékenységet nem folytat szervezete pártoktÓl független, azoktll anyagi
támogatást nem kap és azoknak ilyen támogatást nem nyújt;

(5) befektetési tevékenységet nem folytat.



ll. Az egyesület célja, tevékenysége és szolgáltatásai

6. Az egyesület célja a Kárpátok és a Kárpálmedence történetének, tájegységeinek és kultúrájának

megismertetése; a természetben valÓ sportos, aktiv túrázás - annak verseny- és szabadidős formái,

valamint ágazatai iránt megnyilvánuló igények komplex kielégitése.

7. Az egyesület cél szerinti tevékenységei és szolgáltatásai

7 '1' AzegyesÜlet - 3' pontban felsorolt - cél szerinti tevékenységei:

(1) a nevelés és oktatás, képességfejlesáés, ismeretterjesáés terin különösen:

sportos életnÓdra és a sportbarátság elmélyitésére valÓ nevelés;

természetszeretetre, a természetben valo helyes viselkedési kultúrára nevelés;

sportszakem berek (túravezetők, sporbzervezők) képzése ;
honismereti, művelŐdési ismeretek gyarapitása; hagyományonés;

a Kárp át_medence természeti és kulturál is értékei nek me gismertetése;

a természetjárást népszerűsitŐ cikkek, kiadványok me gjelenitése ;

természetvédelmi ismeretterjesáés ;

a szervezett természetj árás tárgyi emlékei nek gyiijtése ;

a szabadidős természetjárás presztizsét ápolÓ és növelŐ tevékenység;

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

kapcsol attartás h atáro n tú li magyar civi l szervezetekkel ;

közos rendezvények, csereprogramok szeruezése;
nemzeü<özi természe$ári kapcsolatok épitése, a nemzetközi természe$árÓ szervezetek

munkájában valÓ részvétel;

nemzetkozi természetjárÓ kapcsolatok épitése, a nemzetközi természetjárÓ szervezetek

munkájában valÓ részvétel ;

(3) a sport terén különösen:

gyalogtúrázás, hegymászás, kerékpáros túrázás, sítúrázás és vízitÚrázás ágazataiban valÓ

versenyzés elosegitése;

sportrendezvények szervezése, i lletve re n dezése;

a természe{árás, vándorlások, túramozgalmak szervezése, illetve rendezése;

a gyermek_és ifÚsági korosztályok turisztikai tevékenységének elősegitése;

a természetjárással Összefü g gÖ prop agan da tevékenysé g ;

a kalandturizmus szervezése;
a turista térképek, digitális térképek pontositásának elősegítése;

közrem ű ködés a jel zett tu rista Úth álÓzat fe n ntartásában ; val ami nt

a cél szerinti tevékenységekkel és kapcsolÓdÓ szolgáltatásokkal osszefüggŐ háttér biztosítása.

7'2. Azegyesületcél szerinti tevékenységéhez kapcsolÓdÓ' ottfel nem sorolt szolgáltatások és ezek
TEÁ0R 0B'besorolása:

93í9 Egyéb sporttevékenység: pályázatok kiirása, elbirálása és dijazása; elismerő cimek

alapitása és adományozása (a sportesemény elősegitésével, prornociojával kapcsolatos

tevékenység, a sportesemények rendezése, szervezése, promÓciija (létesítménnyel, vagy a
nélkül, a hegyivezetés, birÓk, zsűritagok, időmérők, stb' tevékenysége)



lIl' Az egyesíilet szervezete

8. Tagság

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

a) nyilatkozikabelépési szándékrÓl,
b) elÍogadja az egyestilet céljait'
c) aki egyetért az egyesület szellemiségével és célkitűzéseivel, erkölcsileg és anyagilag

támoga$a aá' továbbá
d) vállalja az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesitését.

A belépési kérelem elfogadásáról az elnökség határoz.

Az egyesÜlet tagja lehet az a személy, aki

. a kozügyek gyakorlásátÓl nincs eltiltva, és

r magyar állampolgár, vagy

r a szabad mozgás és tartozkodás jogával rendelkező személyek beutazásárÓl és
tartózkodásárÓl szÓlÓ torvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartizkodás
jogával rendelkezik, vagy

. a harmadik országbeli állampolgárok beutazásárÓl es tartizkodásárÓl szÓlÓ törvény hatalya

alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállásÚ, illetve tartÓzkodásí 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 2ta$a, akik így regiszÍáltáják magukat és családi tagdijat Íizetnek'

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

10. Az egyesület elnoksége: az egyesÜlet kozgyűlése által saját tagjai sorábÓl választott Ügyvezető szerv'

1í.Vezető tisztségviselők az egyesÜlet közgyÚlése által saját tagjai sorábÓl választott elnok és elnokségi
tagok.

12.FelügyelŐ bizottság: az egyesÜlet közgyulése által atagok érdekében az ügyvezetés ellenorzésére
választott testület.

lV. A tagok jogai és kötelességei

13'A tagok jogállása

(1 ) Az egyestilet tagja jogosult az egyesiilet tevékenységében részt venni'

(2) Az egyesÜlet tagjait egyenló jogok illetik meg és egyenlő kotelezettségek terhelik, kivéve, ha az
alapszabály különleges jogállású tagságot határoz meg'

(3) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolha$a. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja

képviselőn keresztÜl, ha aá az alapszabály lehetővé teszi. A tagságijogok forgalomképtelenek

és nem örökölhetok.

(4) A taqok - a tagdii meqfizetésén tÚl - az eqvesület tartozásaiért saiát vagyonukkal nem felelnek.

4



(5) Az egyesület tagjajgrcul!

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

b) a közoyiilésen részt venni, szavazati ioqát qyakorolni, a közqyiilés rendjének meqfelelően

felszÓlal ni, kérdéseket felte n ni. javasl atokat és észrevételeket ten ni ;

c) az egyesület szerveibe választhá és választhatÓ.

(6) Az eqvesülettagia köteles

a) az egyesületi célok megvalÓsitását, valamint az egyesÜlet tevékenységét elŐsegiteni,
alapszabályt betartani, a tagdíjat elŐre befizetni.

b) Az egyesÜlet tagja köteles az alapszabályban meghatározott taqi kÖtelezettséqek
teliesitésére.

c) Az eovesÜlet taqia nem veszélyeztetheti az eqvesület céliának meqvalÓsitását és az
eqvesÜlet tevékenyséqét

14' A tagsági jogviszony keletkezése

(1) Az egyesületi tagság a törvény rendelkezése szerint az alapitáskor az egyesÜlet nyilvántartásba
vételével, az alapitást ktivetŐen a belépési kérelemnek a közgyulés általi elfogadásával
keletkezik.

(2) A közgyulés az alapítl okiratba foglalt jelen rendelkezéssel felhatalmazza az Elnökséget a
belépési kérelmek elbÍrálását követoen, azok elfogadására'

(3) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

(a) Az egyesületbe vali belépés és az abbÓl valÓ kilépés önkéntes' A belépési, illetve kilépési
nyilafl<ozatot az elnokséghez kell intézni. Tagsági jogviszony az elnökség belépést elfogadÓ
válaszának a kézhezvételével keleü<ezik.

(5) Az eqvesület tagia az alapitáskor vaqv a taqsáqi iogok keletkezésének más eseteiben köteles az
eqyesület részére vaoyoni hozzáiárulást teliesíteni' Az eqyesület részére teljesített vaqyoni
hozzáiárulást vaqv annak értékét nem lehet visszakövetelni.

15.A tagsági viszony megszűnik:

a) a taq kilépésével:

b) a taqsáoi ioqviszony eqvesület általifelmondásával;
c) a tag kizárásával:
d) a taq halálával vaqv ioqutÓd nélküli meqszűnésével.

&taggal egy naptári évnyi idótartamig nem lehet Újabb tagságijogviszonyt létesíteni'

(1) A tag tagsági jogviszonyát az egyesÜlet képviselőjéhez intézett irásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A kilépésről írásban kell nyilatkozni és a kilépésról szilÓ
nyilailozatot az elnöknek kell megkÜldeni.

A tagsági viszony a kilépésről szólÓ nyilaü<ozat egyesÜlet általi áfuételének napján szűnik meg'

(2)A tagsági jogviszony egyestjlet általi felmondásalPfl<--109.,-$Lha az alapszabály a tagságot
feltételekhez köti flll'l8. pont (1) bekezdése vaov lV' /13' pont {$ bekezdésel. és atag nem felel

meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidŐvel

irásban felmondhatja (pl. az éves taqdiifizetés elmulasztása miat0.

A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt'

Taqdíihátralék miatt akkor lehet felmondani, ha az elnökséq - rendszerint az éves beszámoló
elfoqadására összehivott közqyülést meqelőzően - írásban. iqazolhatÓ mÓdon felhíVta a taqot a
taqdiiháfalék meqfizetésére és a fizetési határidŐ eredménYtelenül telt el.



A közqvűlésnek a felmondást elrendelő határozatát az elnökséq aiánlott levélben közli a taqqal.

aki azt _ a tudomására iutástil számitott 30 napon belül - a bírÓsáq elott meqtámadhatia.

(3) A tag kizárása: a tagnak jogszabályt az egyesület alapszabályát vagy közgyíilesi határozatát

sÚlyosan vagy ismételten sértó magataÍása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesÜleti szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az
alapszabály a tisztességes eljárást biáositÓ szabályokat meghatározta.

16' Kizárásra az elöza pontban idézett' a Ptk' 3:70' $-ában meghatározott esetekben vaov az eqvesÜlet

céliával összeeqvezheteflen taqi maqatartás ÍPtk. 3:71' $ (1) bek' c.) pontial alapián kerÜlhet sor g
kovetkező eliárás keretében:

(1 ) A tag kizárására vonaü<ozÓ jogkört a közgyŰlés gyakorolja'

(2) Az elnökség az első figyelmeztetés után, - az esetben, ha a szabálysértés megismétlódik vagy
egyébként olyan súlyos, - haladéktalanul kezdeményezi a kizárási eljárásl azzal, hogy az érintett
tagot - legalább 15 nappal korábban kitűzött idŐpontra - irásban felhívja szobeli meghallgatásra,
amely lehetŐvé teszi a védekezése előadását. Az ajánlott levélben szabályszerüen megidézett

tag távollétében is meghozhatÓ az a döntés, amellyel a tag kizárásának az ügyét az Elnokség a
közgyűlés elé terjeszti.

(3) A tag kizárását kimondi közgyűlési határozatot írasba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgálÓ tényeket és bizonyitékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetóségról valÓ tájékoztatást. A kizárÓ határozatot a taggal közölni kell, aki azt a
tudomására iutástÓl számított 30 napon belül a bÍrosáq előtt meqtámadhatia'

17.Az egyestilet valamely szervének határozatát bármely tag vaqv az eoyesÜlet vezeto tisztséoviselőie
és feltigvelőbizottsági tagia - a tudomására jutástÓl számÍtott 30 napon belül - a birÓság elótt
megtámadhatja és kérheti a birÓságtol a határozat hatályon kivül helvezését. ha az iogszabálysértŐ
vaqv az alapszabálvba ÜtkÓzik'

A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a birÓság azonban indokolt
esetben a végrehajtást felfü ggesztheti.

1 8. Tiszteletbeli taqsáq

(1) Az eqvesÜlet alapszabálva - e ioqállás tartalmának meqhatároíásával - különleges ioqállású
tagsáorÓl is rendelkezik'

(2) Az eqvestilet alapszabálya tiszteletbeli tagsáqot hoz létre Úqv, hoqy az ilyen taqot az eqvesület
taqiai közqyűlésen választiák rneo e taosáqra. A tiszteletbeli taq taqdiiat nem fizet; az egvesiilet
szerveinek Ülésén tanácskozási ioqqal vehet részt és vezeto tisztséqviselővé nem választhatÓ.

(3) A tiszteletbeli taq ioqosult ebbéli minóséoét feltüntetni, az eoyesület tevékenyséqében és
rendezvénvein résá venni, valamint a számára mindenkor meoállapitott iuttatásokat iqénvbe
venni.

(4) A tiszteletbeli taq tartozik az eoyesÜleti célok megvalÓsitását elŐseqíteni.

(5) A tiszteletbeli ta[sáqi viszonv meqszűnik az arrÓl valÓ lemondással, a felkérés visszavonásával.
illetve a tisáeletbeli taq halálával.

V. Az egyesület mÍiködése

A közgyÚlés

19.Az egyesület legfőbb döntéshozÓ szervének megnevezése közgyíilés' A közgyiilés az egyesület
tagjaibÓláll'
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A taook a törvény vaqy az alapszabály alapián őket meqilletŐ döntési ioqköröket a taqok

összességéből állÓ testÜletben qyakoroliák.

A közqvűlés a döntéseit ülés tartásával hozza.

2o. Az egyesület évente egy alkalommal közgyűlést tart.

A közhasznú iogállásÚ eqvesület közqvűlése és az üowezető szerv ülései nyilvánosak. amelv

nvilvánossáq ioqszabálvban meqhatározott esetekben korlátozhatÓ' (EctV. 37'{} Eqvébként a
kozoyiilés nem nyilvános: azon a taqokon és az üqwezetésen kivtjl a kozqyűlés összehívÉ]sára

iooosult által meghivottak és az alapszabálv vaoy a közqyűlés határozata alapián tanácskozási
iogoal rendelkező személvek vehetnek részt. ÍPtk. 3:73. { í2l bek.l

Biztositani kell, hogy a meghivÓ kiküldését megelózően az egyesület tagjai a közgyiilés napirendi
pontjára javaslatot tehessenek, ezért a kozgyűlés tervezett idŐpon$át az egyesÜlet honlapján

{karpatok.eu} közzétett tárgyévi rendezvény-naptár tartalmazza'

21. A kozgyűlés kizárÓlagos hatásköre:

az alapszabály megállapítása és mÓdosítása;

az egyestilet megszűnésének, egyesülésének és széfuálásának elhatározása;

a vezetó tisáségviselő megválasztása, visszahivása és dijazásának megállapitása;

az éves költségvetés elfogadása;
az éves beszámolÓ - ezen belül az ügyvezetó szervnek az egyesÜlet vagyoni helyzetéról szÓlÓ
jelentésének- és az éves közhasznÚsági melléklet elfogadása;

f) a vezetö tiszbégviselo feletti munkáltatÓi jogok gyakorlása, ha a vezető üsztségviselő az
egyesÜlettel munkaviszonyban áll;

az olyan szerződés megkötésének jÓváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető

tisztségviselőjével, a feltigyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzáftartoz$ával köt
a jelenlegi és korábbi egyesÜleti tagok, a vezetŐ tisztségviselók és a felügyelŐbizottsági tagok

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártéritési igények érvényesitésérŐl valÓ döntés;

a felügyelŐbizottság tagjainak megválasztása, visszahivásuk és díjazásuk megállapítása;

a választoü konywizsgálÓ megválasztása, visszahívása és dijazásának megállapitása; és
a végelszámolÓ kijelolése,

a tag kizárása;
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása;

tagd'rjak megállapítása. ideértve a tagdii rendelkezésre bocsátásánqk mÓdiat és ideiétl

az egyesÜlet más szervei által hozott határozatok megváltoztatása.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Ttirvénykönyvről szÓlÓ 2013. évi V'
törvény és az egyesülésijogrol, a kozhasznú jogállásrÓl, valamint a civil szervezetek műkodésérŐl

és támogatásárÓlszÓli 2011' évi OLXXV. törvény rendelkezései irányadÓk, annak keretei között

a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.

22' A kÖzqyűlés összehivása

Összehivásáril a napirend megjelölesével' a közgyiilés idopontját 30 nappal megelőzően irásos

formában _ az egyesület honlapján (karpatok'eu) tÓrténó közzététel, vagy levélbeni értesités 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 céljábil, ha

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b) az egyesület előreláthatÓlag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesiteni; vagy

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe kerülL

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)

i)

i)
k)

r)

m)

n)

o)
p)



Az előző feltételek esetén összehivott közgyiilésen a tagok kötelesek az összehivásra okot adÓ

körÜlmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről donteni.

Közgyiilest kell összehivni akkor ís, ha azt a biriság elrendeli. az elnökség, a felügyeló bizottság,
vagy az egyesület tagjainak egytizede a napirend me$elölésével - irásban kezdeményezi' Az
összehivásnak a kérvény beadásátÓl számitott 30 napon belÜl meg kell tlrténnie. Összehivásáral ez
esetben a közgyulés idŐpontját 15 nappal megelözoen az elnökség gondoskodik.

23.4 meqhivinak tartalmaznia kell

a) a iogi személy nevét és székhelyét
b) az ülés ideiének és helvszínének meqjelolését;
c) az Ülés napirendjét.

A napirendet a meqhivÓban olvan részletességqel kell feltüntetni, hoqy a szavazásra ioqosultak a
tárqyalni kivánt témakörökben állásoon{ukat kialakíthassák'

A közqyűlés az ülését az eqyesület székhelyén, illefue a taqok létszámára tekintettel - ha az eléri az
50 főt - kÜlsÖ helvszÍnen tartia.

24. A napirend kieoészítése

('t) A közqvűlési meghivÓ kézbesitésétől vaqv közzétételétől számitott. az alaoszabálvban
meqhatározott idon belül a taqok és az eqyesület szervei a közqyűlést összehivo szeMöl vaqy
személytől a napirend kieqészitését kérhetik, a kieqészités indokolásával.

(2) A napirend kieqészitésének tárgyában a közqviilést összehívÓ szerv vagy személy ioqosult
dönteni. Ha a napirend kieqészítése iránti kérelemrol a közqyúlést összehivó szerv vaqy

személy nem dönt vaqy azt elutasitia. a közgyiilés a nanirend elfoqadélsárÓl szÓló határozat
meqhozatalát megelőzően külon dönt a napirend kieoészitésének tárqvában'

25. Ha a döntéshozÓ szerv ülését nem szabályszeriien hívták össze. az ülést akkor lehet meqtartani, ha
az ülésen valamennvi részvételre iooosult ielen van. és egvhanqúlaq hozzáiárul az ülés
meqtartásához.

26.A döntéshozi szeru ülésén a szabályszeriien közölt napirenden szereplö kérdésben hozhato
határozat, kivéve. ha valarnennyi részvételre iogosult ielen van és a napirenden nem szereplŐ kérdés
meqtárqvalásához eqyhanq Úlag hozzáiárul.

27. Határozaü<épesséq

(1) A közgyulés akkor határozatképes, ha azon a leadhatÓ szavazatok több mint felét képviselö
szavazásra ioqosult részt vesz. A határozatképesséqet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.

(2) Ha eqv tao vaqy alapitÓ valamely üqyben nem szavazhat, őt az adott határozat meohozatalánál
a határozatképesség meoállapitása során fiqvelmen kivül kell haoyni'

28.A határozatképtelenség miatt a kozgyiilés tervezett kezdetét követően legalább fél Órával késŐbbi

idŐponÍa szabályosan összehivott megismételt közgyűlés az eredeti napirend kérdéseiben a
megjelentek szavazati képességére tekintet nélkül határozatképes, ha ezt a meghivÓ tartalmazza'

29.A közqvűlés lebonyolitásának mÓdia

30.Az alapszabály eltérő rendelkezésének hiányában a kozgyűlés megnyitását követően a kozgyűlés
megválasztja a közgyiilés levezeto elnÖkét a jegyzokönywezetól a szavazatszámláli bizottságot g
határozaképesséq valamint a leadott szavazatok meqállapitására és a két hitelesito taqot.



(1) A közgyiilés levezető elnökének és a jegyzókönywezetŐnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek,
továbbá a szavazatszámlálÓ bizottságnak a válasáását a felÜgyeló bizottság elnöke vagy aZ

elnökség egyik tagja vezeti le.

(2) A közgyűlés levezetŐ elnöke csak az egyesülettagjai közül válaszhatÓ.

3í.A közgyűlés az elnökség és a tagok javaslaki alapján - a napirend kieoészitésére vonatkozi
szabálvok alkalmazásával - megállapitja napirendjét'

32. A szavazati ioq oyakorlásának feltételei

A taqok a közgyűlésen szavazással hozzák meg határozataikat.

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

A szavazati iog nem ruházható át, a szavazati ioo qyakorlására más személv nem jelölhető ki. Az
Alapszabálv - a iooí személv taoot kivéve. - kizáría azt. hoov a közgvűlésen a naoirendre tűzött
üqvekben a határozathozatalnál a taqot meghatalmazott képviselie,

A határozat meqhozatalakor nem szavazhat az.

(1 ) akít a határozat kötelezettséq vaqv felelósséq alól mentesít vaqy a joqi személy terhére másfajta
elŐnyben részesit;

(2) akivel a határozat szerint szerzödést kell kotni:

(3) aki ellen a határozat alapián pert kell inditani:
(4) akinek olyan hozzátartozÓia érdekelt a döntésben, aki a iooi személvnek. nem taqia vagv

alapítÓja;
(5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel tÓbbséqi befolyáson alapull kaocsolatban áll: vaoy
(6) aki eqyébként személvesen érdekelt a döntésben. továbbá
(7) akit az alapszabály 57' pontiának í1) bekezdése kizár a közgyűlés döntéshozatalábol'

33. Döntéshozatal

(1) A közgyűlés - a (4) alatti kivétellel - határozatait nyilvános tárgyalást követŐ nyilt szavazással, a
határozaü<épesséq meqállapításánál Íigyelembe vett szavazatok többséqével hozza meq'

(2) A megjelent tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott döntése szükséges az egyesÜlet
alapszabályának megállapÍtásához és midositásához.

(3) Az egyestilet más szervezettel történő egyesÜlésének kimondásához, illefue az eqyesület
céliának modositásához é$ az eqyesület megszíinéséről szÓlÓ kozqviilési döntéshez a szavazati
ioqqal rendelkezŐ tagok háromneqvedes szÓtöbbgégqel hozott határozata szükséqes.

(4) [itkos szavazást kell elrendelni személyi kérdésekben, továbbá a tagok szavazati képességre
nézye 2Oolo-ának a javaslatérra bármely más kérdésben is'

34. A kozgviilés által meqhozott határozatok hitelesitése és nvilvántartása

A közgyŰlesről minden esetben - a ielen alapszabálvban a közhasznúsáqi dokumentácio alatt
meqhatározott tartalommal - iegyzőkönyvet kell felvenni. ami torténhet irásban vaqv hangfelvétel
útián, amingk az átirata hitelesítendŐ. A hanqfelvételt a iegvzokönywel eqytitt meq kell őrizni.

a) A jegyzőkonyvet az elnök, a jegyzőkönyvezető és a tagok sorábÓl e célra megválasztott két
hitelesitŐ irják alá'

b) A közgyűlés által meghozott határozatokril az elnök folyamatos nyilvántartást vezet melybe
a határozatot annak meghozatala után köteles bevezetni. A nyilvántartásnak olyannak kell lenni,
hogy megállapithatÓ legyen a kozgyiilés döntésének tartalma, idópon$a és hatálya, illetve a
dontést támogatÓk és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye).



35.A dontéseknek az érintettekkel valÓ közlési, illetve nyilvánosságra hozatali mÓdjáról

a) A közgyülés tagokat, egyéb szerveket érintŐ határozatainak az őt érintö részének szÓ szerinti

kivonatárt a keletkezéstől számitott B (nyolc) napon belÜl ajánlott levél útján közölni kell, illetve

a hatályos törvények betartása mellett az egyestilet honlapján (karpatok.eu) nyilvánosságra
kell hozni.

b) Az egyesÜlet működéséről, szolgáltatási igénybevétele mÓdjárÓl szÓli informárciÓkat

(tájékoztatÓkat}, valamint a közhasznúsági jelentést a költségvetés és az éves beszámoli
tárgyában hozott közgyűlési határozatokat az egyesület honlapján (karpatok.eu) hozza
nyilvánosságra'

c) A közgviilési határozatok nvilvánossáqra hozatala a titkár feladata, aki azokat - a közqvÚlés

ieqvzŐkonyvébŐl B napon belÜl - a Pestkörnyéki Kárpát Eqvesület honlaoián teszi közzé.

d) Uqvancsak a tifl(ár közli irásban az érintettekkel a személyre szolÓ határozatokat, - ideérfue

bármelv Üovben az Elnökséq által hozott háározatokat is. - amelyeket a kéovíseleti ioqoknak

meqfelelŐen kell az eqyesület nevében aláirni.

Az elnökség

36'Az elnökség az egyesület 5 (öt) tagú ügyvezetŐ és képviseleti szerve'

(1) Tasjai:

elnök
titkár

három elnökségitag.
Az elnökség az elnökét maga választia taoiai kÓzül.

(2) Az eoyesÜlet irányitasával kaocsolatos olvan dontések meqhozatalára. amelyek nem tartoznak a
taook vaqv az alapitik hatáskörébe. az elnökséq. mint vezetŐ tisztséqviselőkbŐl álló testület

iogosult.

(3)Az elnokséq taqjai kotelesek a közgyűlésen részt venni, a közqyiilésen az eqvesüleüel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az eqvesület tevékenvséqéről és oazdasáqi helvzetéről

beszámolni.

37. A vezetŐ tisztséqviselői meq bi zatás létreiötte

(1 ) A vezetŐ tisztséqviselőket az eqyesÜlet taqiai kÖzül kell választani'

(2) Azelnökség megbizatása a megválasztástilszámított négy évre szÓl.

(3) Elnokséqi taqqá az válasáhatÓ, aki a tÖrvénvben elŐirt feltételeket teliesiti, és nem esik kizárÓ ok

alá'

(4) Meqválasztottnak tekintendo az a személy, aki az elsŐ forduliban a szavazatok több mint felét
meos3erzi' Amennviben eqyik ielölt sem éÍi el ezt az aránvt második fordulit kell tartani a két,

leotöbb szavazatot elért ielölt kózött" KözÜlük a számszerüen több szavazatot elérő személy

teki nten dő meqválasztottnak.

38. A vezetŐ tisztséqviselŐi meqbizatás meqszűnése

(1) Meqszűnik a vezető tisztséqviselői meobizatás

a) határozott ideiii meobizatás esetén a megbízás idotartamának leiártával:

b) meoszüntető feltételhez kötött meqbizatás esetén a feltétel beköveüGzésével:

10



c) visszahivással:
d) lemondással;
e) a vezetŐ tisztséqviselő halálával vaov iooutid nélküli meoszűnésével:

0 a vezető tisztségviseló cselekvőkéoesséqének a tevékenvséqe ellátásához szÜkséqes
körben történő korlátozásával:

g) a vezető tjsztségviselővel szembeni kizárÓ vaqv összeférhetetlenséqi ok
bekÓvefl<eztével'

(2) Az eoyesület taqiai a vezető tisztséqviselőt bá]rmíkor. indokolás nélktil visszahivháiák. Az
elnökséq taqiát csak akkor lehet visszahivni, ha az Úi elnökséoi taqot meqnevezik. a két kérdésről

eoyszerre kell határozni.

(3) A vezető tiszbégviselö meqbizatásáril a iooi személyhez címzett. a ioqi személy másik vezetŐ

tisztséoviselŐiéhez vaqy döntéshozÓ szervéhez intézett nyilafl(ozattal bármikor lemondhat.

(4) Ha az egyestilet működőképesséqe ezt megkivánia. a lemondás az Úi vezető tisztséqviselő
kiielolésével vaqy meqválasztásával. ennek hiányában leqkésóbb a beielentéstől számitott

hatvanadik napon válik hatályossá.

(5) Ha az elnokséq taqjai közül a tagok valamelyikének elnökséqi taosága - annak lejártát

megelőzŐen _ meqszűnik' az úionnan meqválasztotttao meqbizatása az eredetileo megválasztott

taq meq bi zatási ideiének hátralévó i dőtartamára szól'

39.Az elnökség a kozgyűlés vagy az elnök kizárÓlagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével az

egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult, igy különösen az ügyvezetés feladata:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe krtozÓ ügyekben a
döntések meghozatala;

b) a beszámolók előkészitése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

c) az éves költségvetés elkészitése és annak a közgyiilés elé terjesztése;

d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozÓ, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozÓ döntések meghozatala és végrehajtasa;

e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakitásának és a
tisztségviselők megválasztatásának elŐkészitése;

Ü a közgyiilés összehivása' a tagság és az egyesület szerveinek értesitése;

g) az ügyvezetŐ szerv által összehivott közgyulés napirendi pon$ainak meghatározása;

h) részvétel a kozgyiilésen 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 megszrjnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata is annak

bekovetkezte esetén az e torvényben eloÍrt intézkedések megtétele; és

m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről valÓ döntés'

n) a közhasznu minÖsités kérelmezése, ha annak a feltételei fennállnak,

o) szolgáltatások igénybevételének és nvilvánosságának a biztosítása,

p) beszámolÓ publikálása,

q) a tiszteletbeli tagok felkérése, illetve felkérésük visszavonása,

r) munkáltatii jogkör gyakorlása'

4a. pE elnökség tagjai a vezetö tisztség betöltéséért díjazásban nem részesülnek.
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4 1' Titoktartási és felvi l áqositási kötelezettség

(1) A vezetó tisztséqviselÖ a taqok részére koteles az eqvestiletre vonaü(ozÓan felviláqositást adni.

és számukra az eqvesülefe vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztositani. A
felviláqositást és az iratbetekintést a vezető tisztséqviselŐ a iogosult által tett irásbeli titoktart{si

nyilatkozat tételéhez kötheti'

(2) A vezetŐ tisztseqviselŐ meqtagadhatia a felviláqosítást és az iratokba valÓ betekintést. ha ez a
ioqi személv üzletí titkát sértené, ha a felviláoositást kéro a ioqát visszaélésszeríien gyakorolia,

vaov felhivás ellenére nem tesz titoktartási nyilafl<ozatot'

(3) Ha a felvilágosítást kérő a felvilágositás meqtaqadását indokolatlannak tartia, a nvilvántartÓ

birisáqtÓl kérheti aioqi személy kötelezését a felviláoositás meqadására'

42.A vezető tisztséoviselő az Üqyvezetési tevékenysége során a ioqi személynek okozott károkért a
szerzódésszeqéssel okozott kárért vali felelősséo szabályai szerintfelel a ioqi személlyel szemben'

43. Az elnökséq műkodési rendie

(1) Az elnökség évenként legalább két alkalommal ülésezik az eqyesület székhelyén. Az elnökség
feladatkörét mindaddig gyakorolhaüa, ameddig létszárrna eléri a három fot. ÖsszehivÉrsárÓl - a
napirend megjelölésével _ az üles idopontját 8 nappal megelŐz(ren az elnök gondoskodik.

(2) Elnökségi ülést kell összehivni, ha ut az elnokség legalább két tagja' Vagy aZ egyesület
tagjainak egyötöde (de legalább 10 fo) a napirend megjelölésével Írásban kéri.

Az összehívásnak a kérvény beadásátÓl számitott B napon belül meg kell torténnie.

Az elnökség tilésen kivüli formát is választhat de ebben az esetben csak kisebb jelentőségű

kérdésekben dönthet.

(3) Az elnokség határozatképes, ha a határozathozatalnál legalább három fő jelen van'

Az elnökség ülésein tanácskozási joggal állandÓ meghívottként részt vesznek: a gazdasági

vezető és a felügyeli bizottság tagjai.

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

(4) Az elnökség döntéseit nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatait a ielenlévők eqvszerÍi

szÓtöbbségével hozza. Az alaoszabálv ennél alacsonvabb határozathozatali arányt elóírÓ

rendelkezése semmis'

(5) Az elnökségi ülésról minden esetben - a ielen alapszabályban a közhasznúsáqi dokumentáciÓ altt

meqhatározott taÉalommal _ iegyzokönyvet kell felvenni. A jegyzokönyvet az elnökség ielenlévő
tagjai irják 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 megállapithatÓ legyen az elnökségi Ülés döntésének tartalma, idŐpon$a és hatálya, illefue a
döntést támogatÓk és ellenzők számaránya, személye.

(7) 
^z 

elnökségi ülés tagoka{ egyéb szerveket érintó határozatainak az ót érintő részének szÓ
szerinti kivonatát a kelefl<ezéstöl számitott B {nyolc) napon belül ajánlott levél útján közölni kell,

illetve a hatályos törvények betartása mellett u egyesület honlapján (karpatok.eu)
nyilvánosságra kell hozni'

Az elnökségi ülésről, az ott hozott határozatokrÓl szÓlÓ tájékoáatit az egyesület honlapján

{karpatok.eu) kell nyilvánosságra hozni.

Vezető tisztségviselők
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44. Az el nökség tagj ai az egyesÜlet vezetó tisztségviselői'

45.Az elnokséqnek bármelv magyar állampolqár. továbbá letelepedési' bevándorlási vaqy tartÓzkodási

enqedé||ve| rende|kezŐ nem maqvar állampolqár tagia lehet' amennyiben a közüqvek qyakorlásátÓl

nincs eltiltva.

A vezető tisztséqviselovel szembeni követelménvek és kizárÓ okok:

(1) VezetŐ tjsztséqviseló az a naqvkorÚ személv lehet, akinek cselekvoképesséqét a tevékenvséqe

ellátásához szükséqes körben nem korl átozták'

i2) Ha a vezetŐ tisztségviselő iogi szeméJy. a iogi személy köteles kiielölni azt a természetes

személvt. aki a vezető tisztségviselói feladatokat nevében ellátia' A vezető tisztséqviselokre
vonaü<ozi szabálvokat a kiielölt személYre is alkalmazni kell.

(3) A vezető tisztséqviselö tiqwezetési feladatait személyesen köteles ellátnl'

i4) Nem lehet vezető tisztséoviselŐ az. akit biincselekmény elkövetése miatt ioqerósen
szabadsáqvesztés büntetésre itéltek. amíq a btintetett előélethez fűződő hátránvos

követqezmények alÓl nem mentesült'
(5) Nem lehet vezetó tiszbéqviselŐ az. akit e foqlalkozástÓl iogerősen eltiltottak. Akit valamely

foolalkozástil ioqerŐs bírÓi itélettel eltiltottak. az eltiltás hatálva alatt az ítéletben meqielölt

tevéke nységet fol ytato ioo i s zemélv vezető tisáségviselóie nem lehet'
(6) Az eltrltást kimondÓ határozatban meqszabott idótartamiq nem lehet vezetŐ tisztségviseló az.

akit eltiltottak a vezeto tisztséqviselői tevékenyséqtől.

46.pa. 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

közgyiilés és az elnökség által rábizott feladatokat. pű. elnök tevékenységét ingyenesen,

munkaviszonyban, vagy megbizásra irányulÓ jogviszonyban látja el. Az elnök feladatai kÜlonösen:

önállóan képviseli az egyesületet,

kezeli az egyesület pénzeszközeit, ennek keretében utalványozásijogktirt gyakorol,

kezeli az egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait,

u ezel az egyesület tag nyilvántartását,

vezeti a határozatok tárát vagy Őrzi a határozatokat taftalmazÓ jegyzŐkönyvet,

Az elnökot akadályozatása esetén az általa erre felhatalmazott elnokségi tag helyettesíti'

47.A tiü<ár az elnökség tagja, az egyesrilet napi működtetéséért felelős tisztségviselo. igy gondoskodik

külonösen:

az egyesület napi gazdálkodásával összefÜggő háttértevékenységek ellátásárÓl (számlák

kie gyen l itése, h ázipénztár míiködtetése, bi zo nylatol ás, kö nyvelés),

az egyesi'ileti nyilvántartások folyamatos vezetésérol és az egyesÜlet napi levelezésének

bonyolitásárÓl.

A ütkár tevékenységét a kÖzgyiilés és az elnökség döntéseinek megfelelően, az elnök irányítása

mellett végzi' A titkár tevékenységét ingyenesen, munkaviszonyban, vagy megbizásra irányulÓ

jogviszonyban látja el.

A feIÍigyelő bizottság

48. A felüoyelőbizottság létrehozása és taqsáqa

(1) A taook három tagbÓl állÓ feltigyelobizottsáq létehozását rendelik el azzal a feladattal. hoov az
üqyvezetést a jogi személv érdekeinek megivása céliábÓl ellenőrizze'
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Kötelezo felügyelóbizottsáqot létrehozni" ha a taqok több mint fele nem természetes személv.

vaoy ha a taqsáq létszáma a száz fŐt meqhaladia.

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meqhaladia az ötvenmilliÓ forintot, a vezetó szeMol
elkülönült felÜqvelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más

ioqszabálvnál foqva eqyébként nem áll fenn'

(2) Az elsó feluqvelőbizottság taqiait a létesitÖ okiratban kell kiielölni. ezt kovetően a kozgvűlés

válasáia a felüqyelóbizottsági taookat A felÜqvelőbizottsáqi taqsáqi ioqviszony az elfoqadással

iön létre.

(3) A felÜoyelóbizottsáq taqja az a nagvkorÚ személy lehet. akinek cselekvőképesséoét a
tevékenyséqe ellátásához szükséqes körben nem korlátozták'

(4) Nem lehet a felügyelőbizottsáo taoia. akivel szemben a vezető tisáséqviselókre vonaü(ozi
kizárÓ ok áll fenn. továbbá aki vagy akinek a hozzátartozÓja a ioqi személy vezeto

tisztséqviselőie.

49.Az egyesület jogszerű miiködését és az ügyvezetését felÜgyelő bizottság ellenőrzi' A felügyelŐ

bizottság ügyrendjét maga állapitja meg.

(1)A felüqyelő bizottsáo határozatképes. ha leqalább a taqok kétharmada ielen van' A
felüqvelőbizottság határozatait a ielenlévók szÓtöbbséqével hozza' A létesitó okirat ennél

alacsonvabb határozathozatali arányt elÖírÓ rendelkezése semmis.

(2) A felüqvelŐbizottsáq taqiai a felüqyelŐbizoüsáq munkáiában személyesen kötelesek részt venni'

A felüqyelőbizottság tagiai az eqyesÜlet ügwezetésétÖl füqgetlenek. tevékenységük során nem

utasithatÓak.

(3) A felügvelőbizottság köteles a taqok vaqv az alapitÓk döntéshozÓ szerve elé kerÜlő

előteriesztéseket meqvizsqálni. és ezekkel kapcsolatos álláspontját a kozqvűlésen ismertetni.

(4) A felÜqyelőbizottsáq az eqyesÜlet irataiba. számviteli nvjlvántartásaiba. könvveibe betekinthet, a

vezető tisztséqviselŐktől es a ioqi személy munkavállalÓitil felvilágositást kérhet, az eqyestilet
fizetési számláiát' pénztárát' értékpapir- és áruállományát. valamint szerződéseit
meqvi zsq ál h ati a és szakértővel meovi zsq áltathatia'

50.A felüqvelÖ bizottsáo ellenőrzi az eqvesület mint közhasznÚ szervezet miiködését és qazdálkodását

Ennek során a vezető tisztségviselőktŐl ielentést a szervezet munkavállaloitol pediq táiékoztatást

vaqy felviláqositást kérhet. továbbá a közhasznÚ szervezet könweibe és irataiba betekinthet. azokat
meqvizsoálhatia'

A felüqvelŐ szerv taqia a közhasznú szervezet elnökségének ülésén tanáEskozási ioqqal részt vehel
A felügyelő bizottság tagjait az elnökségi ülésekrol, valamint a távollétükben meghozott valamennyi
határozatrÓl és döntésril értesíteni kell.

51.A könyvelési mÓdnak megfelelő éves zárást a felügyeló bizottság elnöke ellenjegyzi.

Az éves ellenőrzésről készült jelentését a kozgyűlésnek köteles benyújtani'

52' A felÜgyelő bizottság köteles az intézkedésre való ioqosultságának meqfelelően a közqyűlést vaqv az

Üqyvezető szervet tájékoztatni és annak összehivását kezdeményezni, ha arrÓl szerez tudomást
hogy:

a) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeít egyébként
súlyosan sértŐ esemény (mulasztás)tÖrtént, amelynek megszüntetése, Vagy köveü<ezményeinek

elháritása, illetve enyhítése az elnökség, Vagy a közgyiilés döntésétteszi szükségessé;

b) a tisáségviselók felelősségét megalapozÖ tény merült fel'
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53.A közqyűlést vagy az Üowezeto szervet a felügyeló szerv indifuánvára - annak meotételétől számitott

harminc napon beltjl - intézkedés céliábol össze kell hivni' E határidő eredménvtelen eltelte esetén a

döntéshozÓ szerv és az Üqwezetó szerv összehivására a felüoyeló szerv is ioqosult.

Ha az arra iooosult szerv a tÖrvényes mÚködés helvreállitása érdekében szÜkséoes intézkedéseket

nem teszi meq. a felüovelő szerv köteles haladéktalanul értesiteni a torvénvesséqi ellenŐrzest ellátÓ

szervet.

54.A felügyelő bizottság megbizatása a megválasztástÓl számitott négy évre szÓl.

$$.A felüovelóbizottsáoi taqsáo meqszűnésére a vezető tisztséqviselói megbizatás meqszűnésére

vonatkozi szabálvokat kell alkalmazni, azzal, hoqv a felÜoyelőbizottsáqi taq ler.nondÓ nvilatkozatát az

eqvesü let vezető tisztséqviselŐiéhez i ntézi.

56. A fel üqvelő bi zottság, taq i ai nak felelősséoe

A feltioye|óbizottsáoi taqok az ellenŐrzési kotelezettséqük elmulasáásával vaqv nem megfelelő

teliesitésével a ioqi személvnek okozott károkért a szerzŐdésszeqéssel okozott kárért valÓ

felelosséq szabálvai szerint felelnek az eqyesülettel szemben'

57. Egyéb összeférhetetlenségi szabályok és kizáró okok

A civil szervezetek miiködéséről és támogatásárÓl szÓlÓ 2011' évi CDOff. törvény rendelkezései

alapján:

(1)A közgyiilés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy

akinek közeli hozzátarlozoja [Ptk. értelmezo rendelkezéseiszerinti B:1 $ (1) 1' pontja], élettársa

{a továbbiakban együtt hozzátartozi) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelósség alÓÍ mentesül, vagy

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minÖsül előnynek a közhasznÚ szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által

megkötés nélkül igénybe vehetó nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által a

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfeleló cél szerintijuttatás'

(2) Nem lehet a felÜgyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könywizsgáli az a személy, aki

a) az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja'

b) a7 egyesülettel a megbizatásán kivtjl 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 hozz:átartozÓja.

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

tisztségviseloje volt _ annak megsziinését megelozo két évben legalább egy évig -

a) amely jogutÓd nélkÜl sziint meg Úgy, hogy az állami adÓ- és vámhatiságnál nyilvántartott

adÓ- és vámtartozását nem egyenlitette ki,

b) amellyel szemben az állami adÓ- és vámhatÓság jelentŐs Összegü adóhiányt tárt fel,

c) amellyel szemben az állami ado- és vámhatÓság iizletlezárás intezkedést alkalmazott,

vagy Üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d) amelynek adiszámát az állami adó- és vámhatÓság az adözás rendjéről szÓlÓ törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte'
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58.Az elnökség, illetve az annak jelölt személy kÓteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arrÓl, ha

vezető tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt, illetve arra jelolték'

59. Kozhasznúsági dokumentácii: a kozgyűlési jegyzŐkönyv, aZ elnökségi ülés ieqyzŐkönwe, a

közhasznúsági melléklet {egyÜttesen: dokumentumok), valamint az egyesÜlet miiködésével

kapcsolatban keleü<ezett további iratok.

(1 ) A kozgyűlésijegyzőkÖnyvnek és az elnökségi ülés emlékeztetójének tartalmaznia kell

a keleü<ezés helyszinét és időpontját

a felszilalások (hozzászÓlások} tárgyát és lényegét

a közgyiilés, illefue az elnökség dontéseinek tartalmát a határozatok szÓ szerinti szövegével;

a döntések tárgyi, időbeli és személyi hatályá| a szavazások szám szerinti eredményé|

benne a döntéseket támogatÓk és ellenzok számarányát (ha lehetséges, személyét); valamint

az elnök, a hitelesitő és az eseüeges további aláirÓ(k} személyét.

(2) A közhasznúsági dokumentáciÓt az egyesület székhelyén egy eredeti példányban kell elhelyezni.

A közhasznúsági dokumentfoiiba _ igényének igazolt jelzésétkövetó 15 (tizenöt) napon belül -

bárki betekinthet és arrÓl, vagy annak egyes részeiről saját költségére másolatot készithet.

(3) Az egyesület köteles az éves beszámolÓ jÓváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet

készíteni.

A kÖzhasznÚsági melléklet elfogadása a közgyűlés kiárÓlagos hatáskörébe tartozik.

A közhasznÚsági melléklet a költségvetés és az éves beszámoló tárgyában hozott közgyűlési
határozatokat az egyesiilet honlapján (karpatok.eu) kell nyilvánosságra hozni'

(4)A közhasznú tevékenyseqről bárki felviláqositást kérhet az Eqvesület vezetŐ tisáséqviselőitől
vaqv az általuk kiielölt személYtől. Az elnökséq - vagv az általuk kiielolt személy - a
felviláoositást köteles megadni és az Eqyesületre vonatkozÓ iratokba és nyilvántartásokba
beteki ntést bi ztosítani'

(5) A nvilvánossáq qyakorlása személviséqi ioqokat nem sérthet

(6) A felviláoositást és az iratbetekintést a vezető üsztséqviseló a ioqosult által tett írásbeli

titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.

(7) A vezető tisztséqviselő meqtaqadhatja a felviláqosítást és az iratokba valÓ betekintést, ha ez az
Egvesület üzleti titkát sértené. ha a felviláqositást kérŐ a ioqát visszaélésszerijen qvakorolia vaqv
felhivás ellenére nem tesz titoktartási nvilatkozatot.

(8) Ha a felviláqositást kéro a felviláqosítás megtaoadását indokolaflannak tartia. a nvilvántartÓ

bírisáqtÓl kérheü a ioqi személv kötelezését a felviláqosítás megadására.

Vl. Az egyesület gazdálkodása

60.Az egyesÜlet céljai megvalÓsitása érdekében a rendelkezésire állÓ vagyonnal a vonatkozÓ
jogszabályokra tekintettel, a jiváhagyott éves koltségvetese szerint gazdálkodik.

6í.4z egyesületnek az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásrol, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásárÓl szÓlÓ 2a11. évi GLXXV. tÓrvényben meghatározott beszámolqirtaz
elnök készíti el, s azt a közgyitlés fogadja el.

62.Az eqvesület vagvona elsÓsorban a taqok által Íizetett diiakbÓl. iogi személyek és maqánszemélvek
felaiánlásaibÓl, hozzáiárulásaibÓl képzódik. Az egyesület tagdijának mértékét - az elnökség
javaslatára - a kÖzgyulés határozza meg'
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63. Az egyesÜlet célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészitó jelleggel gazdasági-vállalkozási

tevékenysé get végezhet.

(1)A közhasznú szervezet a qazdálkodása során elért eredményét nem oszthatia fel. azt létesitő

oki ratában meq h atározott közhaszn ú tevékenvséqére kel l ford itani a.

(2) A lÍözhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt. a támooatót. az önkéntest valamint e
személyek közeli hozátartozÓiát - a bárki által meqkötés nélkül igénybe vehetÖ szolgáltatások,
illefue az eoyesület által taqiának a taqsáqi ioqviszony alapián nyÚitott. létesitó okiratnak
meqfelelő iuttatások kivételével - cél szerinti íuttatásban nem részesitheti.

(3) A közhasznú szervezet váltÓt. illeJve más hitelviszonvt meqtestesÍtő értékoapÍrt nem bocsáthat
ki.

(4) A kozhasznú szervezet qazdasáqi-vállalkozási tevékenvséqének feilesztéséhez közhasznú
tevékenysÉqét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

64.Az egyesület hatékonyabb gazdálkodása elősegitésére alapitványt, gazdasági társaságokat hozhat
létre és működtethet

Az egyesíilet bevételei:

az államháztartás alrendszereitŐl vagy más adományozÓtÓl kozhasznú cél1ára vagy miiködési
koltsé gei fedezésére kapott támo g atás, i l letve adomány;

közhasznÚ tevékenység folytatásábÓl származÓ, ahhoz közvetlenÜl kapcsolÓdi bevétel;

tagdij;

más jo gszabályokban me g h atározott e gyéb bevétel;

vállalkozási tevékenységből származÓ bevétel;

egyéb bevétel.

Az egyesiilet költségei:

a közhasznú tevékenység érdekében felmerÜlt kozvetlen koltségek (ráfordítások, kiadások);

a vállalkozásitevékenység érdekében felmerÜlt közvetlen költségek (ráforditások, kiadások);

a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerÜlt közvetett költségek
(ráforditiások, kiadások), bevételarányosan me goszfu a;

egyéb költségek'

vll. Vegyes és záró rendelkezések

65.Az egyesÜlet nevében képviseletében aláirásra 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 helyettesiti.

67.A teljes hatáskörben helyettesitok a helyettesités idöbrtama alatt a megtett, vagy az elmulasztott
i ntézkedésekért jo g i és anyagi felelÖsseg gel tartozn ak'

68.Az elnök irásbeli meghatalmazása alapján esetenként az elnökség bármely tagja önállian
képviselheti az egyesületet azzal a megkotéssel, hogy az egyesület nevében a meghatalmazott
kotelezettséget nem vállalhat'

69.A bankszámla felett rendelkező két tisztségviselő az elnok és a tiftár, egyben ók jogosultak
gazdasági kötelezettség vállalássaljárÓ szerződéskötesek esetén is az aláirásra'
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7a. Az egyesÜlet csatlakozhat mindazon - szellemiségét és céljai megvalÓsulását elősegitő hazai és
kÜlföldi, illetve nemzeü<özi szervezetekhez, amelyekbe valÓ belépésről az egyesület közgyiilése
előzetes, vagy utÓlagos fiiváhagyi) határozat formájában dönt'

71.Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáril saját közgyűlése rendelkezik. llyen
rendelkezés hiányában a Vagyon a hitelezók kielégitése után a Magyarországi Kárpát EgyesÜlet

{Nyt.sz.: 4674l1gg2') tulajdonába kerül és aá sport-{turisztikai-) célokra kell felhasználni.

72. A Ptk. rendelkezési közül a jogi személy általános szabályait kell alkalmazni, ha e törvény az egyes
jogiszemély tipusokkal kapcsolatban eltéroen nem rendelkezik azegyesÜletekre a Ptk' 3:63. $-3:87'
$_i az irányadÓak.

73.A 1996. évi cXXVl' ttirvény 4.$ (1) bek. a) pontiának aa) alpontja alapján az egyesület a
magánszemélyek befizetett adója meghatározott részének feIhasználásáról való
ren del kezési jo g kedvezményezettj én ek mi nős ü l.

A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a PolgáriTörvénykönyvról szÓlÓ 2013. éviV. törvény
és az egyesülésijogrÓl, 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

ZÁRADÉK

Az Alapszabály jelen midositása - amelyet a 2a13' évi V' törvény alkalmazása, valamint a kÖzhasznú
jogállás újbóli megállapitása érdekében a Budapest Környéki Törvényszék 27.Pk.60.408l2000.l6.
szám ú, hi ánypitl ásra felszól iti végzésé be n fog l altak teljesitése i ndokolt

az Áftalános rendelkezések 2. pontia alatt az egyesület fogalmát az Új Ptk. rendelkezése
alkalmazásával határozza meg ;

az Ándános rendelkezések 3. pon$a kiegészült az alapszabály éÉelmezésére vonaü<ozÓ törvényi
kikötéssel; ugyanitt az egyesület tevékenységét a közfeladat ellátása heIyett a közfeladat
teljesitését kozvetve szol g áli tevéke nysé gké nt defi ni álj a;

az Ándános rendelkezések 5. pontia alatt - a végzésben foglaltaknak megfelelŐen - a létesítŐ okirat
szó szErint tartalmazza az Ectv. 34. $ (1) bek. b.-d.) pontjait a közhasznÚsági nyilvántartásba
vételhez;

lV.'í3' pontban a PKE tagok jogállása kiegészült a Ptk' 3:65. $ (4) bekezdésében, illetve a Ptk.

3:72. $ Í2l' bekezdésében foglaltakkal, a tagok kötelezettségei a Ptk. 3:66. $-a szerint
módosultak,

lV.,14. pontban a tagsági jogviszony keletkezésének a szabályozása kiegésziilt a tagok vagyoni
hozzáiárulására vonafl<ozo jogszabályi rendelkezésekkel;

lV.,í5' pontban ,A tagságijogviszony megszűnése' esetkörébÖl - a Ptk' 3:68. $ rendelkezése miatt
kikerült az éves tagdijfizetés elmulasztása miatt vali ,,törlés'', he|yette: a Ptk. 3:69. $ alkalmazásával
az egyesület a tagságijogviszonyt harmincnapos határidóvel irásban felmondhatja.

a lV.íl6. pont tartalmazza a Pü<. 3:70. $-ának megfeleloen ,,A tag kizárása'' esetére alkalmazandÓ
eljárást azzal, hogy az alapszabály a kizári határozat ellen fellebbezési lehetőséget nem biztosít'

A kizárt tag - többek között - a lY.I17. pontban irtaknak megfelelŐen a közgyiilés határozatát
bíróság előtt megtámadhatja.

A lv.'18. pont a ,,Tiszteletbeli tagság'' feltételeit elkülönÜlten szabályozza' egyidejíileg törli a
közgyules hatásköre cim alatti szövegből a 

"tiszteletbeli 
elnök" kitételt
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V. Az egyesület mÍÍködése cím alatti rész kiegészüIt:

o a 19. pontban a kozgyűlés fogalmi meghatározásával,

o a 20' pontban azzal, hogy Ectv' 37.$_a alapján a közhasznÚ szervezet közgyűlése
nyilvános, egyébként (a közhasznri jogállas tÓrléset 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 tagdij

megállapitása) értelemszerűen kiterjed a vagyoni hozzájárulás rendelkezésre bocsátásának
mÓdját és idejét is tartalmazÓ döntésre; r.} pontbÓl a fegyelmijogkör törlésre került

o a 22' pont utolsÓ bekezdése kiegészült a birÓság törvényességi feltigyeleti jogkörére

tekíntettel;

o a 23. pont címként kerÜlt be,

o a 24. pontban a közgyíilési meghívÓra,

o a 25. pontban a napirend kiegészitésére,

o a26-27. pontban a törvény szövegével a nem szabályszerű összehivására vonatkozÓan,

o a 28' pontban a,,Határozatképesseg'-re vonatkozÓ kötelező rendelkezésekkel

o a 30. pont cimként került be, kiegészÜlt a 31.-32. pont

o a 33. pont ,,A szavazati jog gyakorlásának feltételei" között tartalmazza a közgytilési
döntéshozatalbÓl vali kizárás kotelezŐ torvényi eseteit ideértve a közhasznú szervezetekre
vonatkozÓ utolsÓ bekezdést is'

o a 34. pont 
'Döntéshozatal" cim alatt a Ptk. 3:76. $ rendelkezése szerint az érvényes

döntéshez szÜkséges szavazatok arányát határoza meg, együü a szavazás nyílt vagy
titkos jellegével;

o a 36. pont 
"A döntéseknek az érintettekkel valÓ közlési, illefue nyilvánosságra hozatali

mÓdjárÓl" szÓl, a korábbi szabályozás kiegészitésével'

V. Az elnökség cím a|atti rész kiegésziilt:

O 37-39. pont a Pü<. 3:78' $ rendelkezése szerint továbbá a vezetö tisztségviselői megbizatás
létrejotte, megszÚnése (Pü<. 3:25' $) alatti rendelkezésekkel,

o Az elnökség feladata 39'/o) pont alatt kíegészült a szolgáltatások nyilvánosságának a
biztosításával, r) pontbÓl a fegyelmijogkor törlésre került

o 42. pont a 
"Titoktartási 

és felvilágositási kötelezettséglröl szil,

o 43. pont tartalmazza az Elnökség tagjainak a felelossegére vonaflcozi törvényi (Ptk' 3:2a. $)
rendelkezéseket'

o 44. pont,,Az elnökség működési rendje'' cimet kapta, kiegészült a határozathozatali arányra
vonatkozi, a jegyzókönyv tartalmára utali rendelkezéssel' Az elnökség tilesei nem

nyilvánosak'

o 46. pont tartalmazza a vezeto üsztségviselÖvel szembeni követelményeket és kizárÓ okokat,

o az alapszabály 58. pontjának az (1) és (3) bekezdése tartalmazza a közhasznÚ szervezetek
vezető tisztségviselöire az Ectv. 38' $ (1)-(2) bek., továbbá 39' $-ába foglalt

rendelkezéseiben meghatározott további összeférhetetlenségi szabályokat és kizárÓ okokat'
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V. A felÍigyelő bizottság cím alatti rész kiegésziih

o 49. pont felügyelŐbizottság létrehozÉsa és tagsága, a megbízáás létrejötte és a veliik
szembeni követelményeket és kizári okokat is tartalmazza,

o 50. pont kiegészült a határozatképességre, továbbá az Ecfu' 4'l. $-ában meghatározott

feladatkorre, jogosítványokra vonatkozÓ jogszabályi rendelkezésekkel,

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

o 53_54. a felügyelŐbizottság intézkedéseinek esetkörét szabályozza a törvénnyel egyezóen,

o 56' pontban az alapszabály kiegészÜlt a felügyelŐbizottsági tagság megsziinésére vonatkozo

rendelkezésekkel,

o 57. pont tartalmazza a felügyelobizottság tagjainak felelősségére vonaü<ozÓ törvényi (Ptk.

3:28. $) rendelkezéseket'

o az alapszabály 58' pontjának (2) bekezdése tartalmazza a közhasznu szervezeteknél
miiködő felügyelŐ bizoüság tagjaira az Ectv. 38. $ (3) bekezdésének a rendelkezéseiben
me g határozott további Összeférhetetlensé g i szabályokat és ki záró okokat'

V. 60' pont a (4}-(8) bekezdésben kiegészÜlt a ,,KözhasznÚsági dokumentácii" nyilvánosságára
vo naü<ozó további törvényi rendelkezésekkel'

vl. 63. pont kiegészült a közhasznú szervezetek gazdálkodására vonaü<ozÓ szabályozással, az
Ecfu. 42.$, illetve 44. $-ában foglaltakkal'

Az alapszabály elfogadásának helye, ideje:

Az Alapszabály mÓdosításának a tervezetét a Pestkornyéki Kárpát Egyesület 2015' év március hÓ 6.

napján megtartott kozgyűlése fogadta el'

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megegyezik a 20í5. év
március hó 06. napján megtartott közgyiílésen e napirendi pont keretében hozott közgyűlési
határozatokkal elfo gadott módosításo k aIapj án h atályos tartalomnak.

Az alapszabály aláirásának helye, ideje:

Nagytarcsa, 2015. év március hi 6. napján
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