SZEGEDI KARSZT- ÉS BARLANGKUTATÓ
EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY

összeállította: Tarnai Tamás

Jelen, a módosításokkal egységes Alapszabályt, a 2012. március 17-én Orfűn, a
Barlangkutató utca 1 szám alatt tartott Tisztújító és Rendes Közgyűlés fogadta el.

2012. március 17-től érvényes szöveg

Az Egyesület alapításáról
A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (továbbiakban: Egyesület) önálló
társadalmi egyesület, amely fő céljának hazai, lehetőségeihez mérten akár külföldi, barlangok,
illetve barlangrendszerek feltáró és tudományos kutatását, hátrányos helyzetű, valamint
általános és középiskolás gyermekek számára szervezett Természet- és Környezetvédelmi
Nevelés Programok minél tökéletesebb lebonyolítását, a barlangjárás és a barlangkutatás
népszerűsítését, a karsztokkal kapcsolatos tudományos kutatások folytatását és a karsztokkal
foglalkozni kívánó egyetemisták, és főiskolások támogatását tekinti.

I. RÉSZ
Általános rendelkezések
1. §

(1) Az Egyesület neve: Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület
(2) Az Egyesület rövidítése: SZKBE
(3) Alapítási éve: 1997.
(4) Székhelye: 6723 Szeged, Szamos u. 6. IX em. 54.
(5) Telephelye: 7677 Orfű, Barlangkutató utca 1.
(6) Működési területe: a Szeged, Pécs, Budapest városokban felállított központjain
keresztül, az országosan lebonyolításra kerülő túrái, programjai, kutatásai révén, az országos
működése eredményeként Magyarország, illetve az Egyesület anyagi lehetőségeihez mérten
egyéb külföldi színterek.
(7) Hivatalos nyelve: magyar.
(8) Címere/pecsétje: Az alap kettős kör. A külső körben fent Szegedi Karszt- és
Barlangkutató, lent Egyesület, a belső körben fent Mente et malleo, lent Jó szerencsét! felirat
látható. A címer/pecsét közepén stilizált barlangász sisak látható, elektromos fejlámpával. A
külső kört kívülről, felül és kétoldalt egy stilizált kétfejű denevér öleli körbe. A külső kör alsó
része alatt egy összehurkolt kötél található.

2. §

Az Egyesület önálló jogi személy.

3. §

(1) Az Egyesület nem képvisel pártot, munkaadói, illetve munkavállalói szervezetet,
nem vesz, és nem is fog részt venni ezek munkájában, és semmiféle eszközzel és módon nem
támogat sem most, sem a későbbiekben ilyeneket.
(2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak támogatást nem nyújt.
(3) Az Egyesület nem jelölt sem országgyűlési, sem önkormányzati képviselőket, és
nem is fog jelölni.

II. RÉSZ
Az Egyesület célja és tevékenysége
4. §

(1) Olyan tevékeny, alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely fő feladatának
a karszt- és barlangkutatást, a természet- és a környezet védelmét, és ennek a gondolatnak a
fiatalabb korosztályoknak való átadását tekinti. Ennek megfelelően:
(2) Elsősorban hazai, de a lehetőségekhez mérten külföldi barlangok feltáró kutatása,
feltárása, bejárhatóságának biztosítása.
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(3) A hátrányos helyzetű, valamint általános és középiskolás gyermekek számára
szervezett Természet- és Környezetvédelmi Nevelés Program zökkenőmentes lebonyolítása,
minél több gyermek és intézmény számára elérhetővé tétele az ország teljes területén.
(4) A barlangjárás és a barlangkutatás előadásokon és a gyakorlatban való
népszerűsítése mind az egyetemisták, mind az egyéb érdeklődők körében.
(5) Karsztokkal kapcsolatos tudományos kutatások kezdeményezése, segítése vagy
önálló folytatása.
(6) Karsztokkal foglalkozni kívánó egyetemisták és főiskolások munkájának szakmai
és anyagi támogatása.
(7) Az Egyesület aktív, alkotó közösségének önmegvalósítása, valamint az Egyesület
fő céljaihoz kapcsolódó tevékenységek felkarolása érdekében céljának tekinti továbbá:
a) az egészséges életmódra való nevelést, és minden ehhez kapcsolódó
tevékenységet,
b) mindenfajta sportrendezvény támogatását, szervezését és lebonyolítását,
c) az Egyesület alapszabályának szellemével egyező civil, közösségi
rendezvények és kezdeményezések felkarolását, támogatását és végzését,
d) az Egyesület alapszabályának szellemével egyező kulturális, szellemi,
utazási, expedíciós tevékenység szervezését, végzését és
támogatását.

5. §

(1) Az Egyesület a céljai megvalósítása érdekében
a) tudományos kutatásokat kezdeményez,
b) barlangfeltárást folytat,
c) ismeretterjesztő előadásokat tart és szervez,
d) szakmai terepbejárásokat és barlanglátogatásokat szervez,
e) karitatív tanulmányi kirándulásokat bonyolít le,
f) támogatott tanulmányi kirándulásokat szervez,
g) barlanglezárásokat végez,
h) pályázati kiírásokat tesz,
(2) A megfelelő anyagi háttér megteremtése érdekében
a) tagdíjat szed,
b) pályázatokon vesz részt,
c) szponzori támogatást keres,
d) alkalmi munkát végez,
e) pártolótagsági rendszert épít ki,
f) személyi jövedelemadóból felajánlható és más forrásból is származó
adományokat gyűjt,
g) vállalkozási tevékenységet végez, vagy végeztet,
h) szálláshelyi szolgáltatást nyújt,
i) éttermi és mozgó vendéglátást nyújt,
j) utazásszervezést és múzeumi tevékenységet végez,
k) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenységet végez,
l) máshova be nem sorolt egyéb szórakoztatási és szabadidős, fizikai közérzetet
javító és testedzési szolgáltatást nyújt.
(3) A szervezet az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
a) tudományos tevékenység, tudományos kutatási programok,
b) barlangok feltárása és védelme
c) természetvédelem,
d) környezetvédelem,
e) természet- és környezetvédelemi nevelés
f) mentés, katasztrófa-elhárítás.
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(4) Az Egyesület kiemelten közhasznú és közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüliek
is részesülhetnek. Az Egyesület, lehetőségeihez mérten a kiemelten közhasznú és közhasznú
szolgáltatásait a tagjain kívülieknek is biztosítja.
(5) A szervezet az Alapszabály 5. § (3) bek. b) és c) pontjában rögzített tevékenysége
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben megfogalmazottaknak tesz eleget.
Az Alapszabály 5. § (3) bek. d) pontjában rögzített tevékenység A környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben, az 5. § (3) bek. f) pontjában rögzített
tevékenység A polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvényben
megfogalmazottaknak tesz eleget.
(6) Az Egyesület kiemelten közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának
legfontosabb adatait az ide vonatkozó szabályoknak megfelelően évente nyilvánosságra
hozza.

III. RÉSZ
Az Egyesület etikai alapelve
6. § (1) Az Egyesület tevékenysége sokszor extrém körülmények között (barlangjárás,
barlangi feltáró kutatás, veszélyes munka végzése) folyik. Az Egyesület tagjai a magas
helyeken, illetve a föld alatt történő munkavégzéskor, illetve a barlangjárások során sokoldalú
potenciális veszélyforrásoknak vannak kitéve. Az extrém körülményekből adódó rendszeres,
illetve a lehetséges váratlan nehézségek hatékony leküzdésére csak egy összeforrott,
megfelelő szakmai és emberi felkészültséggel rendelkező közösség képes. Ezért az SZKBE
egy olyan, szakmailag kitűnően képzett, baráti hangulatú egyesület létrehozására törekszik,
amely a kitűzött feladatai megvalósítása közben minden tagjának a lehető legtartalmasabb
szakmai és emberi élményt nyújtja.
(2) A fentieknek megfelelően az Egyesület:
a) emberi etikai referenciának az egyetemes emberi értékeket, különös
tekintettel a szeretetre, az igazságosságra, az őszinteségre, a toleranciára, a bajtársiasságra, a
kitartásra, és a felelősségteljességre,
b) szakmai etikai referenciának pedig a kitartó munkavégzést, a szakmai
becsületességet, nyitottságot, a folyamatos ismeretszerzést és a céltudatosságot tekinti.

IV. RÉSZ
Az Egyesület tagsága
7. §

(1) Az Egyesületet rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok alkotják.

8. §

(1) Rendes tag lehet az a személy, aki az Egyesület célkitűzéseit magáénak vallja,
Alapszabályát elfogadja, és tevékenyen részt kíván venni az Egyesület munkájában. A
felvételt, amelyhez két rendes tag ajánlása szükséges, az Elnökség hagyja jóvá.
(2) Pártoló tag lehet az a személy, aki az Egyesület munkáját erkölcsileg vagy
anyagilag támogatja, az Egyesület célkitűzéseit magáénak vallja, Alapszabályát elfogadja. A
pártoló tag felvételéről az Elnökség dönt.
(3) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a személy, akit - az Egyesület érdekében
kifejtett kimagasló munkája, vagy tevékenysége okán - az Egyesület vezetősége javaslatára a
Közgyűlés a címre megválaszt. Tiszteletbeli elnök cím illeti meg azt a tiszteletbeli tagot, aki
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az Egyesületben korábban viselte az elnöki tisztséget, és a Közgyűlés tiszteletbeli taggá
választotta.

V. RÉSZ
A tagok jogai és kötelezettségei
9. §

(1) A rendes tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, felszólalhat, véleményt
nyilváníthat az Egyesület és az Elnökség munkáját illetően. Szavazati és jelölési joga van, és
bármely tisztségre választható. Részt vehet az Elnökség ülésein tanácskozási joggal, de itt
szavazati joga nincs. Az Egyesület által nyújtott kedvezmények teljes köre megilleti, kapja az
Egyesület időszaki kiadványát.
(2) A pártoló tag részt vehet az Egyesület rendezvényein, felszólalhat, véleményt
nyilváníthat az Egyesület és az Elnökség munkáját illetően. Szavazati és jelölési joga nincs,
tisztségre nem választható.
(3) A tiszteletbeli tagot - megválasztása után - mindazok a jogok megilletik, mint a
rendes tagot, de tagdíjat nem fizet. A tiszteletbeli elnök, ezen túlmenően, örökös tagja az
Elnökségnek, és az elnökségi ülésen szavazati jog illeti meg.

10. § (1) Minden Egyesületi tag köteles az Alapszabályban foglaltak szellemében
tevékenykedni, az Egyesületi szervek határozatait betartani, a Közgyűlés által elfogadott
tagdíjat fizetni.
(2) A rendes tag, ezen túlmenően, köteles a minden évben az Elnökség által
előterjesztett és a Közgyűlés által elfogadott alapkötelezettségeket is teljesíteni.
(3) Az alapkötelezettségeket elsősorban az Egyesület által szervezett kutatómunkával
kapcsolatosan kell meghatározni.

VI. RÉSZ
A tagság megszűnése
11. § (1) Az Egyesületi tagság megszűnik:
a) az Egyesület megszűnésével,
b) kilépéssel,
c) a kötelezettségek elmulasztásából eredő törléssel,
d) fegyelmi okból történő kizárással,
e) elhalálozással.

12. § (1) Az Egyesület rendes tagja, amennyiben nem teljesíti az alapkötelezettségeket, vagy
a tárgyév végéig elmulasztja a tagdíj befizetését, és e kötelezettségét felszólítás után sem
teljesíti, törléssel távozni kényszerül a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesületből.
(2) A rendes tag törlését az Elnökség mondja ki, fellebbezésnek helye nincs.
(3) Az egyesületi tag bármely fizetési kötelezettségének felszólítás ellenére történő
elmulasztása szintén törlést von maga után, amit az Elnökség megfellebbezhetetlenül mond
ki.
(4) A törlés után a volt egyesületi tag ismételten kérheti a felvételét a IV. rész 8.
paragrafusában ismertetett feltételek ismételt teljesítése után.
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(5) A tag a törlést kimondó határozatot - ugyanúgy, mint az egyesület bármely
szervének határozatát - a bíróság előtt, 30 napon belül megtámadhatja.

13. § (1) Fegyelmi eljárás indítható az ellen,
a) aki az Egyesület Alapszabályát megsérti,
b) aki az Egyesületben végzett tevékenysége során súlyos visszaélést követ el,
c) akit a Büntetőtörvénykönyv alapján közügyektől való eltiltásra ítéltek.
(2) A fegyelmi eljárást az Egyesület Fegyelmi és Etikai Bizottsága folytatja le,
melynek határozatát az Elnökség köteles elfogadni, jóváhagyni és foganatosítani.
(3) A Fegyelmi és Etikai Bizottság működéséről részletesen a 24. paragrafus
rendelkezik.
(4) A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozata ellen a Közgyűléshez lehet közvetlenül,
írásban fellebbezni.

VII. RÉSZ
Az Egyesület szervezete és tisztségviselői
14. § (1) Az Egyesület állandó szervei:
a) a Közgyűlés,
b) az Elnökség,
c) az Ellenőrző Bizottság.
(2) Az Egyesület ideiglenes szervei:
a) a Fegyelmi és Etikai Bizottság,
b) az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat Bizottság,
c) az Oktatási Bizottság,
d) a Választási Bizottság,
e) és az alkalmi bizottságok.
(3) Az Egyesület ideiglenes szerveit az Elnökség vagy a Közgyűlés javaslatára, a
Közgyűlés vagy az Elnökség határozata alapján kell felállítani, meghatározott időre és
feladatkörre.

15. § (1) Az Egyesület állandó tisztségviselői:
a) az Elnökség tagjai:
- az Egyesület elnöke,
- az Egyesület titkára,
- az Egyesület négy elnökségi tagja,
b) az Ellenőrző Bizottság tagjai:
- az Ellenőrző Bizottság elnöke,
- az Ellenőrző Bizottság két tagja.
(2) Az Egyesület állandó tisztségviselőit a Tisztújító Közgyűlés választja meg a 16. és
17. paragrafusban foglaltak szerint.
(3) Az Egyesület ideiglenes tisztségviselőit az Elnökség vagy a Közgyűlés javaslatára,
a Közgyűlés vagy az Elnökség határozata alapján kell megbízni, meghatározott időre és
feladatkörre.
(4) Az Egyesület meghatározott jog- és feladatkörrel megbízott tisztségviselője az
Egyesület szervezésében zajló terep- és barlangjárások felelős szervezője. Jogai és
kötelezettségei az általa vállalt egyesületi terep- és barlangjárás megszervezésének,
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lebonyolításának időtartamára szólnak. Feladatával az Elnökség bízza meg, felelősséggel az
Elnökségnek tartozik. Tevékenysége jelentéskötelezett.
(5) Nem lehet az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagja, illetve nem vehet részt a
Közgyűlés és az Elnökség döntéshozatalában az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont], 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 társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(6) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a kiemelten közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképpen nem rendelkezik,
c) a kiemelten közhasznú szervezet 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,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

VIII. RÉSZ
Az Egyesület állandó tisztségviselőinek megválasztása
16. § (1) Az Egyesület állandó tisztségviselőit évente kell megválasztani a külön erre a célra
összehívott Tisztújító Közgyűlésen.
(2) A Tisztújító Közgyűlést minden év május 31-ig kell összehívni. A Tisztújító
közgyűlést az elnökség hívja össze a Közgyűlésre vonatkozó szabályok szerint (lásd: 19§).
(3) A Tisztújító Közgyűlésen minden szavazati joggal rendelkező tag részt vehet,
jelölhet és szavazhat.
(4) A Tisztújító Közgyűlés tisztaságáért a Választási Bizottság a felelős. A Tisztújító
Közgyűlést a Választási Bizottság elnöke vezeti le. A Választási Bizottság Elnökét és két
tagját a Tisztújító Közgyűlés választja egyszerű többségi titkos szavazással. A Választási
Bizottság tagja és elnöke nem lehet a még hivatalban levő Elnökség és az Ellenőrző Bizottság
tagja.
(5) A jelölés három lépcsőben zajlik:
a) az első lépcsőben a Választási Bizottság közzéteszi a korábbi
tisztségviselők névsorát, mint jelölteket,
b) a második lépcsőben a Közgyűlés kiegészíti az új jelöltek névsorát.
c) a harmadik lépcsőben a jelöltek nyilatkoznak arról, hogy vállalják-e a
megbízatást, vagy nem (aki nem vállalja, az lekerül a listáról).
(6) A Tisztújító Közgyűlés ezután egyszerű többségi titkos szavazással megválasztja
az új tisztségviselőket. A szavazatokat a Választási Bizottság számolja össze és hirdeti ki.
(7) Szavazategyenlőség esetén a jelöltek rövid meghallgatása után ismételt szavazást
kell elrendelni. Nincs szükség ismételt szavazásra önkéntes visszalépés esetén.
(8) A választás végleges eredményének kihirdetése után a Tisztújító Közgyűlés
helyben beiktatja a megválasztott tisztségviselőket.
7

17. § (1) A Tisztújító Közgyűlést a Választási Bizottságnak kell részletesen dokumentálnia,
és a dokumentációs anyagot az Egyesület adattárában elhelyeznie.
(2) A dokumentációs munkáért a Választási Bizottság elnöke a felelős.

IX. RÉSZ
Az Egyesület határozathozatala, szervezeti felépítése és működése
Az Egyesület határozathozatala

18. § (1) Az Egyesület szervezeti egységei, vezető és egyéb szervei határozataikat nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozzák, ha az alapszabály erről másképpen nem
rendelkezik. Egyenlő igen és nem szavazat esetén az elnök szavazata a döntő.
(2) Személyi kérdésekben bármely tag kérheti a titkos szavazás elrendelését. A titkos
szavazást − az ülésen résztvevők szavazása után − egyszerű szótöbbség alapján, az ülést
vezető elnök rendeli el.

Az Egyesület Közgyűlése

19. § (1) Az Egyesület Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) az Egyesület legfelsőbb
döntéshozatali és képviseleti szerve.
(2) A Közgyűlés a tagok összességének képviselete. A Közgyűlésen minden tag
felszólalhat, véleményt mondhat és minden rendes tag szavazhat. A Közgyűlés nyilvános,
azon minden érdeklődő részt vehet.
(3) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
b) az évi költségvetés meghatározása,
c) az ügyintéző szerv évi beszámolójának és a közhasznú jelentésnek az
elfogadása,
d) a társadalmi szervezet más társadalmi szervezettel való egyesülésének,
úgyszintén feloszlásának kimondása,
e) a fellebbezések felülvizsgálata,
f) a tiszteletbeli tag és elnök megválasztása,
g) a Szervezeti és Működési Szabályzat megszavazása, módosítása nyílt
szavazással és kétharmados szótöbbséggel,
h) ideiglenes bizottságok felállítása, ellenőrzése, beszámoltatása,
i) továbbá döntés minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.
(4) A Közgyűlést évente kell összehívni. Az Elnökség hívja össze és határozza meg
napirendjét. A Közgyűlést lehetőleg február és május között − a feladatok mennyiségétől
függően akár a Tisztújító Közgyűléssel összevonva − kell összehívni.
(5) A Közgyűlés összehívása előtt 30 nappal az Elnökségnek írásbeli meghívóval
tájékoztatnia kell a tagságot a Közgyűlés napirendjéről, pontos időpontjáról és helyszínéről.
(6) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak fele + 1 fő részt vesz rajta.
(7) Nem megfelelő létszám esetén a Közgyűlést el kell halasztani, és későbbi
időpontban azt újra megtartani. A másodszor összehívott Közgyűlés a megjelentek
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létszámától függetlenül határozatképes az eredeti napirendi pontok vonatkozásában. A
megismételt Közgyűlés időpontját az eredeti közgyűlési meghívóban is közölni lehet,
azonban ilyen esetben a meghívóban a tagokat a második ülés határozatképességére
vonatkozó szabályokról tájékoztatni kell.
(8) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni 30 napon belül,
a) ha a szavazati joggal rendelkező tagság legalább egyharmada írásban
kéri,
b) ha az Elnökség halaszthatatlan ügyek tisztázása érdekében elrendeli,
c) ha az Ellenőrző Bizottság indítványozza.
(9) A Közgyűlés mindig aktuális feladata az elnökségi beszámoló meghallgatása és
elfogadása, az ellenőrző bizottsági beszámoló meghallgatása és elfogadása, az esedékes évi
tagdíj összegének a megszavazása, az előző félév pénzügyi elszámolásának elfogadása.

Az Egyesület Elnöksége

20. § (1) Az Egyesület Elnöksége (továbbiakban: Elnökség) az Egyesület legfelsőbb
végrehajtó szerve. A rendszeres közgyűlések között irányítja az Egyesület munkáját.
(2) Az Elnökség tagjai: az elnök, a titkár, és négy elnökségi tag.
(3) Az Elnökség feladata, hogy a Közgyűlésen meghatározott irányelvek és
határozatok, valamint az Alapszabály szelleme szerint intézze és irányítsa az Egyesület
ügyeit, munkaterveket dolgozzon ki, kezdeményezze és összefogja az Egyesület különböző
pályázatait. Az Egyesületet az elnök, akadályoztatása esetén az általa meghatalmazott
egyesületi tag képviseli. Az Elnökség határozza meg az Egyesület ügyrendjét, bírálja el a
tagfelvételeket, szükség esetén töröli az Alapszabályban foglalt feltételeknek nem megfelelő
tagokat az Egyesület tagságából.
(4) Az Egyesület Elnöksége félévente legalább háromszor ülésezik. Az ülés
összehívásáról az elnök jóváhagyásával a titkár köteles gondoskodni, lehetőleg 10 nappal az
ülés kitűzött időpontját megelőzően megküldött, a napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívóval. Határozatképes az ülés, ha az Elnökség legalább négy tagja jelen van. Az
üléseket az elnök, távollétében a titkár vezeti. Határozatait a 18. paragrafus szerint hozza,
napirendjét és határozatait dokumentálni kell. Sürgős esetekben az elnökségi ülés szóban is
összehívható.
(5) Az elnök önállóan és egyszemélyben képviseli az Egyesületet és gyakorolja a
munkáltatói jogot. Az elnök önállóan tesz nyilatkozatot, ír alá és képviseli az Egyesületet,
látja el a cégképviseleti és aláírási jogokat. Az elnök eseti jelleggel, előre meghatározott ideig
más egyesületi tagot is meghatalmazhat írásban jogai gyakorlására. A meghatalmazott csak az
elnök által kijelölt ügyben képviselheti az Egyesületet. Az Elnök az aláírási és képviseleti
jogot bármikor visszavonhatja. Az elnök az Egyesület legfőbb felelős vezetője, mindamellett
a felelőssége megoszlik az Elnökséggel. Irányítja és koordinálja az Egyesület munkáját,
elnököl az elnökségi üléseken és a Közgyűlésen.
(6) A titkár feladata az Egyesület igazgatási ügyeinek intézése, az Egyesület
rendezvényeinek szervezése. A Titkár az elnök távollétében helyettesíti az elnököt a
jogkörében, az elnök akadályoztatása esetén átveszi annak jogkörét. A titkár feladata továbbá
az elnökségi ülések dokumentálása, a tagság felé az írásbeli és szóbeli tájékoztatás
megszervezése és ügyintézése. A titkár köteles a Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről olyan
nyilvántartást vezetni, amiből a döntések pontos tartalma, időpontja és hatálya, a támogatók
és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye megállapítható. A Közgyűlés és az Elnökség
döntéseit a titkár köteles az érintettekkel írásban, igazolható módon közölni. A titkár köteles
gondoskodni arról, hogy az Egyesület működése során keletkezett iratokba az érdeklődők
előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén betekinthessenek.
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21. § (1) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
(2) Az elnökségi üléseken a rendes tagok hozzászólhatnak, javaslatot tehetnek a
napirendi pontokkal kapcsolatban, kifejthetik véleményüket, a napirendi pontoktól azonban
nem térhetnek el, szavazati joggal nem rendelkeznek.

Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága

22. § (1) Az Egyesület Ellenőrző Bizottsága (továbbiakban: Ellenőrző Bizottság) felügyeli
az Egyesület szabályszerű működését, különösen a vagyoni eszközöknek a jogszabályokban
meghatározott módon történő felhasználását.
(2) Elnökét és két tagját a tagság a Közgyűlésen közvetlenül választja meg a 16. és 17.
paragrafusban foglaltak szerint. Az Ellenőrző Bizottság működéséért kizárólag a
Közgyűlésnek felelős. Elnöke tanácskozási joggal részt vehet az elnökségi üléseken.
Részvételi joga vonatkozik az Elnökség zárt üléseire is. Az Ellenőrző Bizottság évente
legalább 3 ülést tart, az ülései a tagok többségének jelenlétében határozatképesek, döntéseit
nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza.
(3) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi a kiemelten közhasznú szervezet működését és
gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól
pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(4) Az Ellenőrző Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy
Elnökséget tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy a következményeinek
elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
illetve ha a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(5) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására az Ellenőrző Bizottság is jogosult.
(6) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

Az Egyesület ideiglenes szervei és működésük

23. § (1) Az Egyesület ideiglenes szerveit a 14. paragrafus 3. bekezdése szerint kell
felállítani.
(2) A működésük részletes, az Alapszabályban pontosan nem érintett szabályozásáról
a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezik.

24. § (1) A Fegyelmi és Etikai Bizottság felállítására súlyos fegyelmi, illetve etikai vétség
esetén kerül sor.
(2) A Fegyelmi és Etikai Bizottság felállítását az Elnökség, vagy az Ellenőrző
Bizottság, illetve a tagság kezdeményezésére (ez esetben 10 tag írásbeli kérelme szükséges)
az Elnökség rendeli el, de felelősséggel a Közgyűlésnek tartozik, amelyet tájékoztatnia kell
működéséről.
(3) A Fegyelmi és Etikai Bizottság két tagból és az elnökből áll. Tagjait az Ellenőrző
Bizottság javaslata alapján az Elnökség jelöli ki.
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(4) Ha a vétségért felelős személy az Ellenőrző Bizottság vagy az Elnökség tagja,
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, amely a 18. paragrafusban meghatározott módon dönt
a Fegyelmi és Etikai Bizottság elnökének és tagjainak személyéről.
(5) A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatának jóváhagyásáról, foganatosításáról, a
határozat elleni fellebbezésről a 13. paragrafus 2. és 4. bekezdése rendelkezik.

25. § (1) Az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat Bizottság felállítását a
Közgyűlés rendeli el, ha módosítást tart szükségesnek.
(2) Az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat Bizottság két tagból és az
elnökből áll, akiket a Közgyűlés a 18. paragrafusban meghatározott módon választ meg.
(3) Az Alapszabály és Szervezeti és Működési Szabályzat Bizottság felelősséggel a
Közgyűlésnek tartozik.
26. § (1) Az Oktatási Bizottság felállításáról az Elnökség rendelkezik, de a bizottság
létrehozását javasolhatja a Közgyűlés is.
(2) Az Oktatási Bizottság összetételét, adott feladatkörét, megbízatásának időpontját
az Elnökség határozza meg.
(3) Az Oktatási Bizottság az Elnökségnek tartozik felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel.

27. § (1) A Választási Bizottságot minden évben a Tisztújító Közgyűlésen a 16.
paragrafusban meghatározott módon kell felállítani.
(2) A Választási Bizottság a 16. és 17. paragrafusban meghatározott módon végzi a
munkáját, felelősséggel csak a Közgyűlésnek tartozik.

28. § Az alkalmi bizottságok felállítására az Oktatási Bizottságról rendelkező 26. paragrafus
irányelvei a mérvadóak.

X. RÉSZ
Az Egyesület kiadványa(i)
29. § (1) Az Egyesület bármely szerve vagy tagja a tagság tájékoztatására vagy az Egyesület
céljainak a támogatására, illetve az Egyesület munkájának a bemutatására időszakos vagy
állandó kiadványok megjelentetését kezdeményezheti.
(2) A kiadvány(ok)hoz az Elnökségből kell felelős szerkesztőt választani, a
kiadvány(oka)t az Elnökség jelenteti meg.
(3) Az Egyesület kiadványaiért a felelős szerkesztő és az Elnökség a felelős.

XI. RÉSZ
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
30. § (1) Az Egyesület önálló vagyonnal rendelkezik.
(2) Az Egyesület a társadalmi szervezetekre érvényes szabályok szerint gazdálkodik.
(3) Bevételei elsősorban:
a) a rendes tagok által fizetett tagdíj, melynek mértékét évente a
Közgyűlés határozza meg,
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b) a pártoló tagok által befizetett támogatások,
c) az Egyesület által elnyert pályázatok,
d) állami, önkormányzati és gazdasági tevékenységet folytató szervezetek
támogatásai,
e) az Egyesület vállalkozásaiból származó bevételek,
f) egyéb bevételek.
(4) Az Egyesület vállalkozói tevékenységet is folytathat, azonban csak másodlagos
jelleggel, közhasznú céljai érdekében, azt nem veszélyeztetve. A gazdálkodás eredményét
felosztani nem lehet, azt a szervezet köteles a közhasznú céljai megvalósítására fordítani.
Az egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
(5) Az Egyesület pénzügyeit az Elnökség intézi. A bevételekről és a kiadásokról
részletes beszámolóval tartozik a Közgyűlés felé.
(6) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok − a tagdíj fizetésén túl −
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(7) Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szűnne meg, a hitelezők kielégítése után
a fennmaradó vagyont valamely hasonló tevékenységet folytató társadalmi szervezet számára
kell felajánlani.

XII. RÉSZ
Hatályba léptető és záró rendelkezések
31. § (1) Az Egyesület tevékenysége felett a törvényességi felügyeletet − az Egyesülési

törvény előírásai szerint − az Ügyészség gyakorolja.
(2) Az Egyesület tevékenységére az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyv vonatkozó szakaszait, illetve az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
tv., valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A Csongrád Megyei Bíróság 1998. évben Pk.60.230/1997/4 számú végzéssel 1359.
sorszám alatt nyilvántartásba vette az Egyesületet.
(4) Jelen Alapszabályt az 1997. szeptember 10-i Alakuló Közgyűlés fogadta el,
továbbá az 1999. február 27-i Tisztújító Közgyűlés, az 1999. október 15-i Rendes Közgyűlés,
a 2000. január 29-i Tisztújító Közgyűlés, a 2001. február 25-i Tisztújító Közgyűlés, a 2001.
szeptember 29-i Közgyűlés, a 2002. március 9-i Tisztújító Közgyűlés, a 2003. február 8-i
Tisztújító Közgyűlés és a 2006. március 18-i Tisztújító Közgyűlés, a 2008. március 22-i
Tisztújító Közgyűlés valamint a 2012. március 17-i Tisztújító Közgyűlés módosította.

.................................................................................
elnök aláírása
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