
A Bese Természetvédelmi Egyesület
Alapszabálya

1. §. Általános rendelkezések

1.) A szervezet neve: Bese Természetvédelmi Egyesület
2.) A szervezet rövid neve: Bese Egyesület 

3.) A szervezet nemzetközi neve: Bese Nature Conservation Society (NGO)
4.) A szervezet alapítási éve: 2008
5.) A szervezet székhelye: 3463 Négyes, István király u. 25.
6.) A szervezet jogállása: Önálló jogi személy
7.) A szervezet működési területe: Kiemelten a Heves-Borsodi-síkság, Bükkalja, Bükk-
hegység,  Nyírség,  Hajdúhát  és  Szatmár-beregi-síkság,  tágabb  értelemben
Magyarország, illetve a Kárpát-Medence.
8.) A  szervezet  működését  szabályozó  dokumentumok:  A  legfőbb  szabályozó
dokumentum az Egyesület Alapszabálya.

Az Egyesület  közhasznú szolgáltatásaiból  bárki  részesülhet,  amennyiben az  általánosan

meghatározott pályázati és egyéb feltételeknek megfelel. 

A közhasznúság követelményeinek megfelelően az Egyesület:

a) vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem

veszélyeztetve végez;

b)  gazdálkodása  során  elért  eredményeit  nem  osztja  fel,  azt  az  Alapszabályban

meghatározott tevékenységére fordítja;

c) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak

anyagi támogatást nem nyújt. 

2. §. Az Egyesület célja, tevékenysége

1.) Az Egyesület célja

a) A természeti erőforrások, értékek és sokféleség védelme.

b)  A  természetvédelem  társadalmi  támogatottságának  növelése.  Az  emberek  aktív  

részvételének erősítése a természeti környezet megóvása érdekében.

c)  Természeti  nevelés,  oktatás,  ismeretterjesztés,  szemléletformálás  a  megismer-

megszeret-megvéd elv alapján. 

2.) Az Egyesület tevékenysége

a)  Tudományos  tevékenység,  kutatás,  publikálás.  Tanulmányok,  természetvédelmi

kezelési  tervek és javaslatok készítése (a természet  védelméről  szóló 1996. évi  LIII.
törvény 69.§ alapján). 

b)  Nevelés,  oktatás,  ismeretterjesztés.  Fontosnak  tartja  a  felnövekvő  generációnak  a

környezettudatosságra  nevelését,  egy  természetbarát  társadalom  kialakulásának

reményében.  Ennek érdekében  természetvédelmi  szakköröket,  előadásokat,  táborokat

szervez (a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64.§ (1) valamint 1995.

évi LIII. törvény 54§ alapján)



c)  Természeti  értékek  bemutatása.  A  természettel  kapcsolatos  kulturális  értékek,
kulturális  örökségek  védelme,  megismertetése,  újabb  művek,  alkotások  létrejöttének
elősegítése. Könyvek, kiadványok megjelentetése. Természetvédelem. Élőhelyek védelme,
rekonstrukciója, rehabilitációja, új élőhelyek kialakítása. Ritka vagy veszélyeztetett fajok
populációinak kutatása, védelme, fajvédelmi programokban való részvétel. Biodiverzitás
védelem.  Invazív  fajok  visszaszorítása. Agrobiodiverzitás  védelem,  tájfajta  és
hagyományos,  régi  mezőgazdasági  növényfajták,  őshonos  állatfajták  védelme.  (a

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 11. alapján az
önkormányzatok,  a  természet  védelméről  szóló  1996.  évi  LIII.  törvény  és

Magyarország  Alaptörvénye  P)  cikk  (1)  rendelkezése  alapján  állami  feladatnak
minősül)

d)  Környezetvédelem.  A  természeti  és  épített  környezet  védelme  az  emberi
szennyezésektől, pusztulástól, pusztítástól, a nem fenntartható mértékű hasznosítástól (a

természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64.-65 § alapján ). 

e)  A  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli
magyarsággal kapcsolatos tevékenység (2001. évi LXII. törvény 4. §. alapján)

f) Fogyasztóvédelem. Az egészséges élelmiszerhez való hozzájutás jogának elősegítése.
(1997.  évi  CLIV.  tv.  az  egészségügyről  144.  §  1-2  alapján  állami  feladat)   Helyi
termékek,  elsősorban  biotermékek  védelme,  piacképességének  javítása.  A  helyi
értékekre, hagyományokra, erőforrásokra épülő fenntartható turizmus támogatása.

g) A természeti erőforrásokkal való kíméletes bánásmód, természetkímélő gazdálkodás
elősegítése, támogatása (a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 16-17 §
alapján).

h)  Elősegíti  a  természet-  és  környezetvédelemmel  kapcsolatos  jogszabályok,
rendelkezések  megvalósulását,  azok  végrehajtását,  illetve  elősegíti  azok  megismerését
(1995. évi LIII. törvény 98.§.(1) d) alapján)

i)  Céljainak  elérése  érdekében  együttműködik  állami,  önkormányzati  és  más  civil
szervezetekkel,  határon  innen  és  túl.  Részt  vesz  nemzetközi  természet-  és
környezetvédelmi tevékenységekben,  illetve nemzetközi programokat  kezdeményez és
bonyolít. A nemzetközi programoknál kiemelt figyelmet fordít a határon túli magyarokkal
való szoros együttműködésre (1995. évi LIII. törvény 10-11.§ alapján).

j)  Széles  társadalmi  körben  megismertetni  és  népszerűvé  tenni  céljait,  eszközeit,
tevékenységeit, igyekszik minél több embert bevonni a megvalósítás folyamatába (1995.

évi LIII. törvény 12.§ alapján).

3. §. Az Egyesület szervezeti felépítése

1.) Az Egyesület vezető szervei 

Az Egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, ügyvezető szerve az Elnökség. 

2.) A Közgyűlés

a)  A  Közgyűlés  a  tagok  összessége,  így  az  Egyesület  legfőbb  szerve  és  legfőbb,
legdemokratikusabb döntéshozói fóruma.

b) A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.

• A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a Bíróság elrendeli.

• Az  Egyesület  Közgyűlését  az  Elnökség  hívja  össze  az  Egyesület  székhelyére,
különleges esetben ettől eltérhet, de ezt a meghívóban külön ki kell emelni. A
tervezett  időpont  előtt  legalább 8  nappal kell  a  meghívót  elküldeni  minden



tagnak postai,  vagy elektronikus levélben.  A meghívónak tartalmaznia kell  az

Egyesület nevét és székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét, és tervezett napirendi

pontjait.  A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni,

hogy  a  szavazásra  jogosultak  a  tárgyalni  kívánt  témakörökben
álláspontjukat kialakíthassák.

• A  napirend  kiegészítését  a  közgyűlési  meghívó  kézbesítésétől  vagy
közzétételétől számított  5 napon belül  a  tagok és az egyesület  szervei az

elnökségtől kérhetik a kiegészítés indoklásával.

• Továbbá össze kell  hívni a Közgyűlést, ha a tagok  egytizede kéri  a napirendi

pontok  megjelölésével.  Ez  esetben  a  tagoknak  nevükkel  és  aláírásukkal  kell

ellátniuk  a  Közgyűlés  összehívására  vonatkozó  kérelmüket.  A  kérelmet  az

elnökségnek  kell  benyújtani,  mely  köteles  gondoskodni  a  Közgyűlés

összehívásával kapcsolatos teendők ellátásáról.

• Az  Elnökség  köteles  a  közgyűlést  összehívni  a  szükséges  intézkedések
megtétele céljából, ha

◦ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

◦ az  egyesület  előreláthatólag  nem  lesz  képes  a  tartozásokat

esedékességkor teljesíteni; vagy

◦ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

c) A Közgyűlésnek joga van bármely egyesületi kérdésben határozatot, döntést hozni,

amennyiben határozatképes.

Határozatképtelen  Közgyűlés  semmilyen  döntést,  illetve  határozatot  nem  hozhat.  A

határozatképességet minden Közgyűlés esetében meg kell vizsgálni. 

Határozatképes  a  Közgyűlés,  ha  legalább  a  tagság  50%-a  +  1  fő  jelen  van.

Határozatképtelen  Közgyűlés  esetében  ugyanazon  napirenddel  össze  kell  hívni  a

Közgyűlést  2  hónapon  belül.  Az  így  összehívott  Közgyűlés  a  megjelentek  számától

függetlenül határozatképes,  amennyiben a tagok figyelmét erre a következményre az

eredeti meghívóban már felhívták.

A Közgyűlés nyilvános, azon megfigyelőként bárki részt vehet. 

d)  A  Közgyűlés  üléseiről  a  Közgyűlés  elején  nyílt  szavazással  megválasztott
Jegyzőkönyv  vezető  készít  jegyzőkönyvet,  határozatképes  közgyűlés  esetén  a

Közgyűlés elején nyílt szavazással megválasztott Szavazatszámláló számolja össze
a szavazás eredményét.

A  Közgyűlésről  jegyzőkönyv  készül,  amelyet  az  elnök  és  két,  a  Közgyűlés  által
megválasztott tag hitelesít.

e)  A Közgyűlésen a határozathozatal szavazással történik. Csak  rendes tag szavazhat.

Minden rendes tagnak, minden kérdés esetében egy szavazati joga van. Egyes egyesületi

kérdésekben kizárólag a Közgyűlésnek van joga döntést, határozatot hozni. Ilyen

• az Alapszabály módosítása, 

• az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyásával egyidejűleg:

◦ a közhasznúsági melléklet elfogadása, 

◦ az éves költségvetés meghatározása, 

• a tisztségviselők megválasztása és visszahívása, 

• a vezető  tisztségviselő  feletti  munkáltatói  jogok  gyakorlása,  ha  a  vezető

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;



• az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját

tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;

• a jelenlegi és korábbi egyesületi  tagok, a vezető tisztségviselők vagy más

egyesületi  szervek  tagjai  elleni  kártérítési  igények  érvényesítéséről  való
döntés;

• a szervezet feloszlatása, szétválása, más szervezetekkel való egyesülés, 

• a végelszámoló kijelölése.

A tisztségviselőket a Közgyűlés nyílt szavazás útján választja. 

Az egyesület  alapszabályának  módosításához  a  jelen lévő  tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Az  egyesület  céljának  módosításához  és  az  egyesület  megszűnéséről  szóló
közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

Minden egyéb döntés, határozat esetén a megjelentek legalább 50%-nak + 1 főnek igenlő

szavazata szükséges. 

A döntéseket és a tisztségviselők a Közgyűlés nyílt szavazással hozza meg. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

• akit  a  határozat  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  mentesít  vagy  a  jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;

• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;

• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem
tagja vagy alapítója;

• aki  a  döntésben  érdekelt  más  szervezettel  többségi  befolyáson  alapuló
kapcsolatban áll; vagy

• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Nem minősül előnynek a közhasznú egyesület cél  szerinti juttatásai  keretében a
bárki  által  megkötés nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli  szolgáltatás,  illetve az

egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.

f)  A  határozatok kihirdetése:  a  Közgyűlésen hozott  határozatokat  az Elnökség a

közgyűlés  napjától  számított  10  munkanapon  belül  a  tagoknak  postai  vagy
elektronikus úton megküldi.

A Közgyűlés határozatai, döntései ellen fellebbezésnek lehetősége nincs, de az Egyesület

bármelyik  tagja  a  számára  sérelmes  határozatot  a  bíróság  előtt  megtámadhatja  a

határozat kihirdetésétől számított 30 napon belül.

g)  Az  Egyesület  éves  beszámolójával  közhasznúsági  mellékletet  is  készít,
amelyeknek tartalmaznia kell:

• a számviteli beszámolót;

• a költségvetési támogatás felhasználását;

• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;

• a cél szerinti juttatások kimutatását; 



• a  központi  költségvetési  szervtől,  az  elkülönített  állami  pénzalaptól,  a  helyi

önkormányzattól,  a  kisebbségi  települési  önkormányzattól,  a  települési

önkormányzatok társulásaitól, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek

szerveitől kapott támogatás mértékét;

• az  Egyesület  vezető  tisztségviselőinek  nyújtott  juttatások  értékét,  illetve

összegét;

• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

Az Egyesület  éves jelentésének közhasznúsági  mellékletébe és bármilyen iratába bárki

betekinthet – az elnökkel történő egyeztetést követően, az Egyesület székhelyén -, illetőleg

abból  saját  költségére  másolatot  készíthet.  Az  Egyesület  tevékenységének  és

gazdálkodásának legfontosabb adatait, valamint a közhasznúsági mellékletet az egyesület

saját honlapján a www.beseegyesulet.hu oldalon hozza nyilvánosságra.

3.) Az Elnökség

A  Közgyűlés  három  főből  álló  Elnökséget  választ.  Az  Elnökség  tagjai  között  van  az

ugyancsak Közgyűlés által megválasztott elnök, és két alelnök.

A Közgyűlés az elnökség tagjait 3 évre választja. 

Két  Közgyűlés  közötti  időben  az  Elnökség  dönt  minden  olyan kérdésben,  amely  nem

tartozik  kizárólag  a  Közgyűlés  hatáskörébe.  Döntéseiről,  intézkedéseiről  a  következő

közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.

Az  Elnökség  jogosult  az  Egyesületet  terhelő  kötelezettségek  (szerződések,  közhasznú

egyesülettel  kapcsolatos  döntések)  és  az  azt  illető  jogok  vállalásáról  -  beszámolási

kötelezettség mellett - dönteni.

Az Elnökség szükség esetén -  de évente legalább 3-szor - tart ülést, melyet az Elnök hív

össze. Az Elnök az elnökségi ülés összehívásáról az Elnökség tagjait, és a teljes tagságot

legalább az ülés  előtt  5  nappal  postai,  vagy  elektronikus levélben értesíti.  A  meghívó

tartalmazza az elnökségi ülés helyét, idejét és a tervezett napirendet. Sürgős esetben az

elnökségi  ülés  telefonon is  összehívható  az  ülés  előtt  egy  nappal.  Az  Elnökség  ülései

nyilvánosak,  azokon  bárki  részt  vehet,  illetve  bármely  döntésben  érdekelt  egyéb

személyt,  szervet  az  ülésre  lehetőség  szerint  külön  is  meg  kell  hívni.  Az  Elnökség

határozatát  teljes  konszenzussal,  nyílt  szavazással  hozza.  Amely kérdésekben így nem

tudnak  dönteni,  arról  az  Elnökség  2/3-ának egyetértésével,  nyílt  szavazással  hozható

döntés.

Az Elnökség akkor határozatképes, ha mind a 3 elnökségi tag jelen van.

Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. 

Az Elnökség feladatköre:

• az  egyesület  napi  ügyeinek  vitele,  az  ügyvezetés  hatáskörébe  tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;

• a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

• az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

• az  egyesületi  vagyon  kezelése,  a  vagyon  felhasználására  és  befektetésére
vonatkozó, a  közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések  meghozatala  és

végrehajtása;

• az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és

a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

• a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;



• részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;

• a tagság nyilvántartása;

• az  egyesület  határozatainak,  szervezeti  okiratainak  és  egyéb  könyveinek

vezetése;

• az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

• az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 

• a tag rendes és pártolói tag felvételéről való döntés.

Az Elnök feladatköre:

• nyilvántartás vezetése a Közgyűlések, és az Elnökség döntéseiről, a működésről,

• a döntések nyilvánosságra hozatalának biztosítása, 

• az Elnökségi ülések összehívása,

• az Egyesület képviselete,

• az  Egyesület  nevében  az  Egyesületet  terhelő  kötelezettségek  és  illető  jogok

vállalásáról szerződés kötése, az Elnökség döntését követően, 

• a  tagra  vonatkozó  kötelezettség  nem  teljesítése  esetén  a  tag  figyelmét  erre

felhívja.

• az  Elnök  távollétében  vagy  akadályoztatása  esetén  a  két  alelnök  együttesen

képviselheti az Egyesületet.

A  Közgyűlés,  illetve  az  Elnökség  döntéseiről  olyan  nyilvántartást  kell  vezetni,  amelyből

megállapítható  a  döntések  tartalma,  ideje,  hatálya,  a  mellette  és  ellene  szavazók

számaránya, illetve - nyílt szavazás esetén a személye.

A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. Az Elnök a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. 

Az Elnökség és a Közgyűlés döntéseit az érintettekkel a döntést követő  10 munkanapon
belül postai, vagy elektronikus levélben közölni kell.

A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit, a működés módját, a szolgáltatások igénybevételének

módját,  az Egyesület beszámolóit  az Elnök hozza nyilvánosságra a tagoknak elektronikus

levélben való megküldésével. A működéssel kapcsolatos iratokba, az Elnökkel való előzetes

egyeztetés után, az Egyesület székhelyén bárki betekinthet. 

4.) Összeférhetetlenségi szabályok

a) A döntéshozó szerv,  valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem  

vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

• 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 az  

egyesület által  tagjának,  a  tagsági  jogviszony  alapján  nyújtott,  létesítő  
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

b)  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 -,



• amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

• amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt

tárt fel,

• amellyel  szemben az állami  adó-  és  vámhatóság üzletlezárás intézkedést

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

• amelynek  adószámát  az  állami  adó-  és  vámhatóság az  adózás  rendjéről

szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

c)  Az  elnök,  illetve  az  elnöknek  jelölt  személy  köteles  valamennyi  érintett  
közhasznú szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen  tisztséget  

egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

A  közhasznú  szervezet  a  felelős  személyt,  a  támogatót,  az  önkéntest,  valamint  e

személyek  hozzátartozóját  -  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető

szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján

nyújtott,  létesítő  okiratnak  megfelelő  juttatások kivételével  -  cél  szerinti  juttatásban

nem részesítheti.

Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

d)  Az  egyesület  vezető  tisztségviselője  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

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.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.

 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. Az  eltiltást  kimondó  határozatban  megszabott  időtartamig  nem  lehet  
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

5., Az Egyesület tagsága

1.  Az Egyesület  rendes  tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, illetve olyan

kormányzattól,  politikától független, jogi személy, aki belépési nyilatkozat aláírásával

vállalja  az  Egyesület  Alapszabályának  elfogadását.  18.  életévét  még  be  nem  töltött

személy is lehet az Egyesület tagja. 

2. Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy,  jogi személy,  valamint jogi

személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja,
valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja  az Egyesület  működését.  A tagdíjat

nem  köteles  fizetni,  a  vagyoni  hozzájárulás  teljesítésére  azonban  köteles.  A
tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag,



illetve képviselője tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe

veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga
nincs. Egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval.

3. A Magház tag egy különleges jogállású tagja az Egyesületnek. Magház tag lehet

minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem

rendelkező  szervezet,  aki  az  Egyesület  Alapszabályát,  valamint  a  Magház  civil
hálózat honlapján (www.maghaz.hu) feltüntetett szabályokat elfogadja, valamint

erkölcsileg  és  legalább  2000  Ft  Magház  tagsági  díjjal  támogatja  az  Egyesület
Magház civil  hálózattal  kapcsolatos  működését.  Az  Egyesület  a  Magház  tagsági

díjat a többi tagsági díjtól (rendes és pártolói vagyoni hozzájárulás) elkülönítve
kezeli.  A  tagfelvétel  a  rendes  tagokra  vonatkozó  szabályok  szerint  történik.  A

Magház  tag,  illetve  képviselője  igénybe  veheti  az  Egyesület  www.maghaz.hu
honlapon felkínált szolgáltatásait.

4. A  tagsági  viszony  a  belépési  nyilatkozat  kitöltésével  és  elnökségi  döntéssel  veszi

kezdetét. 

5. Minden rendes tagnak joga van: 

a) részt venni a folyó programokban és az Egyesület napi munkájában,

b) részt venni az Egyesület nyilvános rendezvényein,

c) gyűléseken részt venni, ott véleményt nyilvánítani, 

d) javaslatot tenni személyi és tevékenységi kérdésekben, 

e) az életkorának megfelelő tisztség betöltésére,

f)  az  Egyesületet  felügyelő  szervnél  indítványozni  a  jogszabályokba  ill.  az

Alapszabályba ütköző határozatok megsemmisítését, 

g) részesülni a Közgyűlés által meghatározott kedvezményekben,

h) az Egyesület vagyontárgyait használni. 

i) az egyesületi gazdálkodásba való betekintésre.

A rendes tagok a Közgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek, választók, és választhatók.

A rendes tagokat megilletik egyéb olyan jogok is, amelyek az Alapszabály egyes részeiben

külön fel vannak tüntetve.

6.  Minden rendes tag kötelessége:

a) az Alapszabály betartása,

b) tagdíj fizetése 

◦ a  tagdíj  mértéke  egy  évre  1000  Ft,  melyet  legkésőbb  az  adott  naptári  év

december 31.-ig kell készpénzes befizetéssel vagy banki átutalással befizetni

A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.

7.  A tagsági  (jog)  viszony megszűnik:  önkéntes kilépéssel,  a  tag  halálával  vagy jogutód
nélküli  megszűnésével,  kizárással,  a  tagra  vonatkozó  kötelezettségek  nem  teljesítése

esetén.

Az Elnökség feladata,  hogy a  tagra vonatkozó kötelezettség nem teljesítése esetén a  tag

figyelmét erre felhívja. 

A  Közgyűlés  kizárhatja  az  Egyesületnek  azt  a  tagját,  aki  az  alapszabály  szerinti

kötelezettségeket  vétkesen megsérti,  és  az  alapszabály megsértését,  illetve a  tagdíj  nem



fizetést a figyelmeztetés ellenére fenntartja. A tagsági viszony megszűnésével kapcsolatos

egyéb feladatok az Elnökség hatáskörébe tartoznak.

A Közgyűlés kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezései ellen

súlyosan vét. A Közgyűlés, bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv az elnökséghez
eljuttatott írásos kezdeményezésére, a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A

kizárási  eljárás  elindításáról  az  Elnökség kétharmados  szavazattal  dönt.  Az eljárás
során  az  érintett  tag  meghallgatáson  vesz  részt,  amelyről  15  nappal  korábban  az

elnökség írásban értesíti. A meghallgatást követően az elnökség a kizárási javaslatot
visszautasíthatja vagy elfogadhatja, ez utóbbi esetben haladéktalanul közgyűlést hív

össze,  amelynek  napirendi  pontja  között  szerepel  az  érintett  tag  kizárásának
megszavazása. A kizárásról a Közgyűlés a határozatát kétharmados többséggel, nyílt

szavazáson  hozza.  A  határozatról  az  érintett  tagot  írásban  is  tájékoztatni  kell,
megjelölve a kizárás indokait, annak alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat és a

jogorvoslati  lehetőségeket.  A  tag  kizárásáról  hozott  határozat  kihirdetésének
dátumától  számított  harminc  napon  belül  lehet  keresetet  indíthat.  A  határozat

meghozatalától számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.

A tagsági viszony megszűntével megszűnik vele együtt az Egyesület és a volt  tag közötti

minden Alapszabályban rögzített jog és kötelezettség is, valamint a volt tag elveszti minden

addig  betöltött  funkcióját  is.  Nem  szűnnek  meg  viszont  az  egyedi  kötelezettség

vállalásokban (szerződésekben, megállapodásban, stb.) rögzítettek.

4.§. Az Egyesület anyagi forrásai, gazdálkodása

1.) Az Egyesület bevételei

a) tagsági díj,

b) a tagok adományai, támogatása, juttatása,

c) a költségvetési támogatás:

• a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;

• az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás;

• az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás;

• a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerint kiutalt összege;

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként 

szerzett bevétel;

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány, 

f) cél szerinti rendezvényekből, kiadványokból befolyt összegek, 

g) cél szerinti munkavállalás útján szerzett bevételek, 

h) egyéb cél szerinti tevékenységből befolyt bevételek,

i) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó 

bevétel;

j) az Egyesület által létrehozott vállalkozások bevételei, 

k) reklámszerződésekből, szponzorálásból befolyt összegek, 

l) bérbeadásból származó bevételek



m) pénzügyi befektetésekből kapott pénzösszegek,

n) az alaptőke kamatai, 

az a)-n) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel.

2.) Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület éves költségvetés alapján dolgozik. Az Egyesület tartozásait saját vagyonával

fedezi, az Egyesület tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.

Az Egyesület,  az Alapszabályban rögzített  tevékenységi  köröknek,  feladatoknak,  céloknak

megfelelően  vállalkozási  tevékenységet  folytathat,  valamint  non-profit  vállalkozásokat

hozhat  létre.  Ezen  vállalkozási  tevékenységeket  a  közhasznú  szervezet  céljainak

megvalósulása  érdekében,  azt  nem  veszélyeztetve  végzi.  A  gazdálkodása  során  elért

eredményt nem osztja fel, azt a tevékenységeire fordítja. 

Az  Egyesület  bankszámlája  felett  a  háromtagú  Elnökség  bármely  tagja  aláírással

rendelkezhet.

5.§. Az Egyesület megszűnése

1) Az Egyesület jogutód nélkül nélkül megszűnik, ha

a)  az  egyesület  megvalósította  célját  vagy  az  egyesület  céljának  megvalósítása

lehetetlenné vált, és új cél nem lett meghatározva; vagy

b) ha a tagok kimondják megszűnését, vagy az arra jogosult szerv megszünteti

c) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt

Feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló

megfelelő eljárás lefolytatását  követően a bíróság a jogi  személyt  a nyilvántartásból
törli.

A jogutód nélkül megszűnéskor a 2013. évi V. törvény 3:48 paragrafusának általános
szabályai érvényesek a fentieken kívül.

2) Az Egyesület jogutódlással szűnik meg, ha

a) egyesülettel egyesül

b) egyesületekre válik szét

6.§. Záró rendelkezések

1.)  Az  Egyesület  működése  felett  a  Szabolcs-Szatmár-Bereg  Megyei  Főügyészség

törvényességi ellenőrzést gyakorol.

2.),  Az  Egyesület  önálló  jogi  személy,  működésére  2011.  évi  CLXXV.  törvény
rendelkezései és a 2013. évi V. törvény vonatkozó szabályai az irányadóak.

Négyes, 2015. augusztus 29.

Török Hunor Attila

 elnök

 



„Az  alapszabály  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel  az  alapszabálynak,  az

alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.”

Török Hunor Attila


