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TÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA
(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)
Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1)
bekezdésében, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben foglalt
követelményeknek megfelelően létrehozzuk a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaságot
(továbbiakban: Társaság). A Társaságra irányadó szabályokat az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011.évi CLXXV törvény (Továbbiakban: civil törvény) és ezzel összefüggésben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) valamint a Civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Cnytv.) rendelkezéseinek megfelelően módosítjuk.
A Társaság 2018. év október hónap 20. napján az alábbi Alapszabályt fogadta el:
I.
A TÁRSASÁG ADATAI
1. A Társaság neve:

Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság

A Társaság rövidített neve:

KERT

A Társaság székhelye:

6723 Szeged, Csaba utca 48/A

A Társaság működési területe:

Magyarország és a környező országok területe

2. A Társaság jogállása:
A Társaság képviseletére az elnök, az alelnök és a titkár jogosultak oly módon, hogy a
Társaságra érvényes nyilatkozatot önállóan tehetnek.
3. A Társaság célja:
3.1. A rekreációval összefüggő gyakorlati tapasztalatok, tudományos ismeretek, emberi
és társadalmi értékek feltárásának, kutatásának ösztönzése, támogatása,
népszerűsítése és publikálása.
3.2. A gyakorlati tapasztalatok és a tudományos eredmények hasznosításának elősegítése.
3.3. Hozzájárulás a rekreáció helyzetének elemzéséhez, fejlesztésének tudományos
megalapozásához.
3.4. A Társaság tagszervezeteinek (Kreatív Csoportok), tagjainak a rekreációval
kapcsolatos tudományos és ismeretterjesztő tevékenységének összehangolása,
képviselete.
3.5. Kapcsolatépítés és ápolás rekreációval foglalkozó határon túli, országos, térségi és
helyi szervezetekkel.
3.6. Egyes rekreációs szakember-képzési és rekreáció-egészségfejlesztő feladatokról
történő gondoskodás; az egészségtudomány, a rekreáció és az életmód fejlődésének
támogatása.
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3.7. Évente négy alkalommal megjelenteti a Társaság tudományos magazinját.
A Társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem
támogat.
4. A Társaság alapvető feladatai:
4.1. Közreműködik a rekreáció helyzetének tudományos igényű elemzésében, fejlesztési
elképzeléseinek kidolgozásában; hozzájárul az állami és társadalmi rekreációs
intézmények, szervezetek rekreációra vonatkozó döntéseinek, rekreáció politikai
irányelveinek, állásfoglalásainak tudományos megalapozásához.
4.2. A rekreációs intézményrendszer (hálózat) eredményes működtetése érdekében
koordinálja a közép-kelet-európai intézmények, szervezetek tudományos
tevékenységét, képviseli érdekeiket, szükség szerint kezdeményezi új rekreációval
kapcsolatos tudományos szervezetek, intézmények megalakítását.
4.3. Kezdeményezi és koordinálja a kutatómunkát: javaslatokat dolgoz ki a kutatási
irányelvekre, pályázatokat ír ki, állást foglal a kutatási pályázatok támogatásáról,
véleményezi a kutatási tervek teljesítését; segíti a kutatási eredmények gyakorlati és
elméleti hasznosítását.
4.4. Hozzájárul a kutatási források feltárásához, és lehetőségeihez mérten részt vesz a
kutatások támogatásában.
4.5. Tudományos és szakmai-módszertani kiadványokkal, konferenciák, kongresszusok,
továbbképzések
szervezésével,
a
szervezésben
és
képzésében
való
közreműködésével elősegíti a tudományos eredmények közzétételét és hasznosítását
az egészséges életmód kialakítása, gyarapítása érdekében.
4.6. A rekreációt népszerűsítő rendezvények szervezése, lebonyolítása a helyi szervezetek
és a lakosság körében.
4.7. Kezdeményezi és segíti a sporttudományra épülő rekreációs kutatások alapvető
feltételeinek, műszerparkjának, informatikai rendszerének korszerűsítését.
4.8. Kapcsolatot tart magyar, valamint külföldi - nemzeti és nemzetközi - tudományos
intézményekkel, szervezetekkel.
4.9. Lehetőségeihez mérten segíti és támogatja a tudományos szakemberek, kutatók
cseréjét, hazai és külföldi tanulmányutakon, konferenciákon való részvételét.
4.10. Figyelemmel kíséri a korszerű hazai és külföldi sportszakmai, rekreációs
tapasztalatokat, tudományos eredményeket, és segíti ezek közép-kelet-európai
elterjesztését, hasznosítását.
4.11. Ellátja mindazokat a közfeladatokat, amelyeket együttműködési megállapodásban,
szerződésben az államigazgatástól átvállal, illetve amelyeket magasabb szintű
jogszabály a hatáskörébe utal.
4.12. A Társaság a tudományos magazinjában rendszeresen bemutatja a rekreációval és
határterületeivel kapcsolatos cikkeket, beszámolókat, interjúkat stb.
5. A Társaság besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.
5.1. A Társaság által végzendő közhasznú tevékenység civil törvény 2.§ szakasz 20.
pontja alapján: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt
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közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a
társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.
5.2. Ezzel összefüggésben, nevezett szakasz 19. pontja alapján közfeladatnak minősül
jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit az arra
kötelezett közérdekből, haszonszerzési cél nélkül, jogszabályban meghatározott
követelményeknek és feltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátását, valamint e feladatok ellátásához szükséges
infrastruktúra biztosítását is.
5.3. Az Alapszabály 3. és 4. pontja alapján a Társaság által végzett közfeladat pontos
megjelölése; a feladatot közfeladatként meghatározó jogszabály:
5.3.1. Tudományos tevékenység, kutatás keretein belül együttműködik közép- és
hosszútávú tudományos stratégia kialakításában, a 2004. évi CXXXIV. tv. a
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló törvény 5.§(1)
bekezdésének d) pontja valamint az 5.§(3) bekezdése alapján. A Társaság a
nevezett közfeladatban az Alapszabály 4. pontjában meghatározott alapvető
feladatok 4.1-6., 4.9., 4.10., 4.12. pontja szerint működik közre.
5.3.2. Kulturális tevékenység, kutatás keretein belül részt vesz a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatásában, a 2011. évi
CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13§ (1)
4.7. pontja alapján. A Társaság a nevezett közfeladatban az Alapszabály 4.
pontjában meghatározott alapvető feladatok 4.6., 4.11. pontja szerint működik
közre.
5.3.3. Sport keretein belül részt vesz az egészséges életmód és a szabadidősport
gyakorlása feltételeinek megteremtésében, valamint sport, ifjúsági ügyekben.
Előbbi közfeladatot a 2004.évi I. a sportról szóló törvény 49.§ l) n) g) pontjai
alapján, utóbbit pedig a 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló törvény 13.§ 15. pontja alapján végzi. A Társaság a
nevezett közfeladatokban az Alapszabály 4. pontjában meghatározott alapvető
feladatok 4.1-12. pontja szerint működik közre.
5.4. A Társaság biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is
részesülhessen.
5.5. A Társaság céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet a
Társaság fő tevékenysége. A Társaság vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a társasági célokban megfogalmazott
tevékenységekre használja fel.
5.6. A Társaság bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese
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van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem
szolgálhat.
5.7. A Társaság ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint a társasági célok
mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is
foglalkoztathat.
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II.
A TAGSÁGI VISZONY
1. A Társaságba felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi
személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek a Társaság célkitűzéseit elfogadják.
Társasági tagság formái:
1.1. rendes tagság,
1.2. tiszteletbeli tagság,
1.3. pártoló tagság.
2. Rendes tagok tagsági jogviszonyának létrejötte
2.1. A Társaság rendes tagjává választható az a magyar és nem magyar állampolgár, jogi
személy, jogi személyiség nélküli társaság, ill. szervezet, aki a belépési
nyilatkozatban a Társaság Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja, és a Társaság elnöke a tagok sorába felveszi. A
tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem elnök által történő elfogadásával jön létre.
2.2. Tagfelvételi eljárás
2.2.1. A Társaság tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozatának a Társaság Elnökéhez történő benyújtásával kérelmezheti. A
belépési nyilatkozatban a leendő tag a II. fejezet 1. pontjában meghatározott
tagsági formák közül az 1.1. pontban meghatározott rendes tagsági formát
jelöli meg.
2.2.2. A Társaság rendes tagjává választásról az Elnök dönt. Az Elnök 30 napon belül
írásban tájékoztatja a tagfelvételi kérelmet benyújtó felet döntéséről.
Az Elnök
- elfogadhatja,
- elutasíthatja a kérelmet benyújtó fél rendes tagfelvételi kérelmét.
2.2.3. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 30 napon belül a Közgyűléshez lehet
fordulni. A Közgyűlés az Elnök elutasító döntését fellebbezési eljárás keretén
belül egyszerű többséggel megváltoztathatja.
2.2.4. A rendes tagfelvételi kérelem elutasításával egyidejűleg az Elnök javaslatot
tehet pártoló tagság létesítésére. A pártoló tagsági jogviszony létesítésére ezen
Alapszabály rendelkezései az irányadóak.
2.2.5. Az Elnök a tagfelvételi eljárás eredményéről a soron következő Közgyűlésen
beszámolási kötelezettséggel tartozik. A Közgyűlés indokolt esetben az Elnök
döntését egyszerű többséggel megváltoztathatja.
2.2.6. A Társaság tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes
aktivitás útján gyakorolják.
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2.3. A Társaság rendes tagjainak jogai:
2.3.1. tagdíjfizetési kötelezettségük teljesítése esetén tanácskozási, indítványozási és
szavazati joggal jogosultak részt venni a Társaság Közgyűlésén;
2.3.2. bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók;
2.3.3. jogosultak részt venni a Társaság rendezvényein;
2.3.4. igénybe vehetik a Társaság által nyújtott kedvezményeket, szolgáltatásokat;
2.3.5. a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást
kaphatnak;
2.3.6. a Társaság tagjai véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt, panaszt
tehetnek a Társaság működésével kapcsolatban akár az éves rendes
Közgyűlésen, akár az Elnökségnél, az Alapszabályban foglalt rendelkezések
szerint, amelyről az érintett szervezet vagy tisztségviselő köteles érdemben, a
beadástól számított 30 napon belül nyilatkozni;
1) a Társaság minden tagját megilleti érdekeinek képviselete, – érdeksérelem
esetén – a védelme;
2) a Társaság irataiba betekinthetnek;
3) a Társaság minden tagját egyenlő jogok, – másokkal egyenrangú – egy szavazat
illeti meg.
2.4. Társaság rendes tagjainak kötelességei:
A rendes tagok:
2.4.1. kötelesek az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb társasági szabályzatok
rendelkezéseit, illetőleg a Társaság szerveinek határozatait betartani;
2.4.2. kötelesek teljesíteni a Társaság tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladataikat, és tőlük elvárható legnagyobb gondossággal elősegíteni a
Társaság célkitűzéseinek megvalósítását;
2.4.3. kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
2.4.4. kötelesek az éves rendes közgyűlésen személyesen vagy képviselő útján
megjelenni;
2.4.4. kötelesek a Társaság tagjaival együttműködni, korrekt, segítőkész szakmai és
emberi kapcsolatokat kiépíteni;
2.4.5. nem veszélyeztethetik a Társaság céljának megvalósítását és a Társaság
tevékenységét.
3. A Társaság tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő
oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a rekreáció, illetőleg a
Társaság érdekében végzett kimagasló tevékenységével a Társaság célkitűzéseit elsősorban
támogatja.
3.1. A tiszteletbeli taggá választásra a Társaság Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés
számára. Ilyen javaslat előterjesztését a Társaság tagjai is kezdeményezhetnek.
3.2. A tiszteletbeli tagok a Társaság rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag
tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs.
3.3. A Társaság keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek
tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).
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4. A Társaság pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve társadalmi vagy gazdálkodó
szervezet (Civil törvény: 4.§ szakasz (5) bekezdés), amely készségét fejezi ki a Társaság
tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.
4.1. A Társaság és a pártoló tag külön megállapodást köt egymással a támogatás
nyújtásának módjáról.
4.2. A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A
jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.
4.3. A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet a Társaság testületi ülésein, nincs
szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.
5. A tagsági viszony megszűnése:
5.1. A tagsági jogviszony megszűnik
5.1.1.

a tagsági jogviszony Társaság általi felmondásával, ha:

a tag a tagdíjfizetési kötelezettségének, az Alapszabály III. Tagdíj fejezetének 4. –
Tagdíjfizetés rendje pontja szerint nem tesz eleget; nevezett pontban foglalt eljárás
szerint.
5.1.2.

a tag kizárásával.

1) Ha a tagnak a magatartása jogszabályt, a Társaság Alapszabályát vagy
Közgyűlési határozatát súlyosan, vagy ismételten sérti, Az Elnökség a taggal
szemben kizárási eljárást folytathat le.
2) A kizárási eljárást a Társaság bármely tagja vagy szerve kezdeményezheti az
alapjául szolgáló ok tudomásszerzését követő 30 napon belül az Elnökségnél.
3) Az Elnökség a kezdeményezést követő 30 napon belül dönt a kizárásról.
4) A kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülésen az a tag, akivel szemben a
kizárást kezdeményezték, jogosult személyesen vagy képviselője útján részt
venni, és a védelme szempontjából szükséges tényeket, bizonyítékokat az
Elnökség rendelkezésére bocsátani. A tag a saját védelmét alátámasztó
tényeket, bizonyítékokat az Elnökségi ülésen szóban, és, vagy írásban
terjesztheti elő. Írásbeli előterjesztés esetén a szükséges dokumentumokat
vagy egyéb bizonyítékokat legkésőbb az ülés időpontjáig terjesztheti elő.
5) Az érintett tagot tértivevényes levélben vagy írásban, az átvételt igazolható
módon kell értesíteni úgy, hogy a tag az értesítést legalább az ülést megelőző
15 nappal korábban kézhez vegye.
6) A kizárás tárgyában tartott Elnökségi ülés az érintett távollétében
megtartható, ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és az érintett
előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy ha
írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását.
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7) A tag kizárásáról az Elnökség egyszerű többségű határozattal dönt. A tag
kizárását kimondó határozatot az Elnökségnek írásba kell foglalnia és
részletes indokolással kell ellátnia. Az indokolásnak tartalmaznia kell a
kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségekről való tájékoztatást.
8) A kizáró határozatot a taggal írásban, tértivevényes levéllel vagy írásban az
átvételt igazolható módon kell közölni.
9) Az Elnökség határozatával szemben másodfokon a Közgyűlés jogosult
eljárni. A Közgyűlés, az Elnökség kizárási eljárás során meghozott
határozatának fellebbezéséről, annak a beérkezését követő 15 napnál nem
korábbi, de 30 napnál nem későbbi ülésen köteles határozni.
10) A Közgyűléshez történő fellebbezést az arra jogosultnak írásbeli tértivevényes
levéllel vagy írásban az átvételt igazolható módon kell benyújtania.
11) A Közgyűlést úgy kell összehívni, hogy az érintett tag az ülést megelőző 8
nappal korábban át tudja venni az értesítést. A kizárás tárgyában tartott
Közgyűlésen az érintett tag jogosult személyesen vagy képviselője útján részt
venni, és az Elnökségi határozat védelme szempontjából releváns
rendelkezéseit megcáfoló tényeket, bizonyítékokat a Közgyűlés
rendelkezésére bocsátani.
12) A tag a saját védelmét alátámasztó tényeket, bizonyítékokat a Közgyűlésen
szóban, és, vagy írásban terjesztheti elő. Írásbeli előterjesztés esetén a
szükséges dokumentumokat vagy egyéb bizonyítékokat legkésőbb a
Közgyűlés időpontjáig terjesztheti elő.
13) A kizárás tárgyában tartott Közgyűlés az érintett tag távollétében megtartható,
ha az érintett értesítése szabályszerű volt, és előzetesen írásban alapos okkal
távolmaradását nem mentette ki, vagy ha írásban kérte az eljárás távollétében
történő megtartását.
14) A tag kizárásáról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással
dönt. A tag kizárását kimondó határozatot az Elnökségnek írásba kell
foglalnia és részletes indokolással kell ellátnia. Az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket, bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslati lehetőségekről való tájékoztatást.
15) A kizáró határozatot a taggal írásban, tértivevényes levéllel vagy írásban az
átvételt igazolható módon kell közölni.
16) A Közgyűlés határozatával szemben az érintett tag, a Közgyűlést követő 30
napon belül, a Társaság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Szegedi
Törvényszék) fordulhat végső jogorvoslatért.
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17) A tag kizárása esetén megszűnik a tag tagsági jogviszonya azon a napon,
amikor:
i. az Elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedik, a határozat
jogerőre emelkedésének a napján, vagy
ii. Közgyűléshez történő fellebbezés esetén, ha a Közgyűlés az Elnökségi
határozatot helyben hagyta, a helyben hagyást kimondó határozat
jogerőre emelkedik, a jogerőre emelkedés napján, vagy
iii. ha a Törvényszék a Közgyűlés általi kizáró határozatot helybenhagyta, a
Közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján.
18) A kizárási eljárás minden szakaszában az érintett személynek a Társaság
köteles minden lehetőséget biztosítani a védekezéséhez szükséges tények,
bizonyítékok előterjesztésére, valamint az enyhítő és mentő körülmények
ismertetésére.
5.1.3 a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
5.2. A tag tagsági jogviszonyát az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti.
5.3. A tag kilépési szándékát írásban köteles az Elnökség számára benyújtani. A
kilépésről szóló írásbeli kérelem, amennyiben az a beérkezés napjától eltérő jövőbeni
időpontot nem határoz meg, az Elnökséghez történő beérkezés napján lesz hatályos.
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III.
TAGDÍJ
1. A Társaság tagjai az Alapszabály I.3. pontjában meghatározott célok és I.4. pontjában
meghatározott feladatok megvalósulásának érdekében tagdíj fizetésére kötelesek.
2. A tagdíj fizetésre kötelezettek köre:
2.1. rendes tag,
2.2. pártoló tag,
2.3. tiszteletbeli tag.
3. Tagdíj mértékének meghatározása az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés hatáskörébe
tartozik.
3.1. A tagdíj pontos összege rendes tagok esetében az Alapszabály 2014. május 17-i
módosításának időpontjától kezdve 2500 forint (azaz kettőezer-ötszáz forint). A
tagdíj összegének a meghatározására az évi rendes közgyűlés jogosult.
3.2. Pártoló tagok esetében a támogatás mértékét és fizetési rendjét az erre vonatkozó
támogatási szerződés tartalmazza. Támogatási szerződés megkötésére a Társaság
nevében az Elnökség jogosult. Az Elnökség köteles a megkötött szerződésekről a
soron következő Közgyűlésen tájékoztatást adni.
3.3. Tiszteletbeli tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni.
4. Tagdíj-fizetés rendje:
Rendes tagok esetében a tagdíj fizetésével kapcsolatban a Társaság Alapszabálya az alábbiak
szerint rendelkezik:
4.1. A rendes tagok – éves – tagsági díja befizetésének a tárgyévre vonatkozóan
legkésőbb március 31-ig kell megtörténnie.
4.2. A fizetési határidő eredménytelen eltelte esetén az Elnökség 30 naptári napos
határidő biztosítása mellett a tagdíjhátralék pótlólagos megfizetésének teljesítésére
írásban – elektronikus levélben - hívja fel a figyelmet azzal, hogy amennyiben a
tagdíj fizetésre kötelezett tag a biztosított határidőn belül nem tesz eleget, úgy a
Társaság Alapszabályának II. fejezete 5.1.2. pontja értelmében kezdeményezi a soron
következő Elnökségi ülésen az érintett tag tagsági jogviszonyának Társaság általi
felmondását.
4.3. A tagsági viszonyt megszüntető Elnökségi határozat ellen 30 napon belül a
Közgyűléshez lehet fellebbezni, az Alapszabály II. fejezete 5.1.2. pontja alapján.
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IV.
A TÁRSASÁG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. A Társaság testületi szervei:
A Társaság testületi szervei:
- Közgyűlés,
- Elnökség,
- Ellenőrző Bizottság.
1.1 A Közgyűlés
1.1.1. A Közgyűlés a tagok összessége, a Társaság döntéshozó, legfőbb szerve. A
Közgyűlésen a természetes személy tagok személyesen, a jogi személy tagok
képviselőjük útján vesznek részt. Az éves rendes Közgyűlésen az vehet részt,
aki tagdíjfizetési kötelezettségét a Társaság részére rendezte.
1.1.2. A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést a Társaság évente
egyszer, májusban tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább
egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és
célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Szegedi Törvényszék elrendeli.
1.1.3. A Közgyűlést az elnök vagy az alelnök vagy a titkár írásban (e-mail) hívja
össze. Akkor minősül szabályszerűnek az összehívás, ha a tagok az ülésről
legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az
ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A közgyűlési meghívó az általános
tartalmi elemeken túl tartalmazza a határozatképtelenség esetére a megismételt
közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra
vonatkozó figyelemfelhívást.
A Közgyűlés ülései nyilvánosak.
1.1.4. A Társaság a Közgyűlés nyilvánosságát akképpen biztosítja, hogy annak
megtartása előtt 15 nappal az időpontját, napirendjét a székhelyi hirdetőtáblán
kifüggeszti.
1.1.5. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50 %-a +1 fő
jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent
tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen. Amennyiben
a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden
szereplő ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes,
ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő
időpontra hívják össze. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt
feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok
figyelmét az eredeti meghívóban erre előre felhívják. A Közgyűlésen az elnök,
akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.
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1.1.6. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a
Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek.
A közgyűlési jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Társaság pontos nevét és
székhelyét, a Közgyűlés pontos helyét és idejét, a jelenlevőket (külön íven), a
jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők megnevezését, a napirendi pontokat, a
napirendi pontokkal kapcsolatosan kifejtett véleményeket és az adott napirendi
ponttal kapcsolatos szavazás végeredményét, beleértve a leadott szavazatok és
ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát, továbbá az ülésen
lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat.
1.1.7. A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza, kivéve:
1) Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a
szavazati joggal rendelkező tagok egyharmadának kezdeményezésére.
2) Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
1.1.8. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
1) Egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással:
i. a tagsági díj összegének meghatározása;
ii. indokolt esetben az Elnök tagfelvételi eljárásának eredményéről szóló
beszámolójának megváltoztatása;
iii. az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
iv. az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Társaság saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, az Ellenőrző Bizottság tagjával vagy
ezek hozzátartozójával köt;
v. a Társaság jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az
Ellenőrző Bizottsági tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés történik.
vi. Minden egyéb – nem kizárólagos hatáskörébe tartozó – kérdésben a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt.
2) Egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással:
i. az Elnökség elutasító döntését tagkizárási eljárás fellebbezési szakának
keretén belül egyszerű szótöbbséggel történő helyben hagyása vagy
megváltoztatása;
ii. az Elnökség javaslata alapján a Társaság tiszteletbeli tagjáról, tiszteletbeli
elnökéről, tiszteletbeli társelnökéről való döntés történik.
iii. A Társaság tisztségviselőinek megválasztása.
3) Minősített 3/4 –es (azaz háromnegyedes) többséggel, nyílt szavazással
i. döntenek a jelen lévő tagok a Társaság Alapszabályának módosításáról.
ii. A szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es (azaz háromnegyedes)
szótöbbséggel hozott határozata szükséges a Társaság céljának a
módosításához és a Társaság megszűnésének, más szövetséggel,
egyesülettel, társadalmi szervezettel való egyesülésének, valamint
szétválásának kimondásához.
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4) Minősített 3/4 –es (azaz háromnegyedes) többséggel, titkos szavazással: az
Elnökség javaslata alapján döntenek a tagok arról, hogy ki válhat a Társaság
pártoló tagjává.
5) Minősített (2/3-os) többséggel, titkos szavazással a jelenlévő tagok:
i. 2/3-a +1 fő igenlő szavazatával visszahívhatja a Társaság elnökét, az
Elnökség tagjait, az Ellenőrző Bizottság tagjait
ii. dönthetnek a Társaság feloszlatásáról.
6) Egyhangúan, nyílt szavazással
i. fogadhatják el a jelenlévő tagok az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet.
1.1.9. A tisztségviselők visszahívását a tagok egyötöde, a Közgyűléshez intézett
írásos nyilatkozatában kezdeményezheti.
Szavazategyenlőség esetén a kérdésben új szavazást kell tartani. Újabb
szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni.
1.1.10. A Közgyűlés által meghozott határozatokat az Elnök köteles a határozat
meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság internetes oldalán
közzétenni, úgy, hogy abból megállapítható legyen a Közgyűlés döntésének
tartalma, annak hatálya; valamint a határozatot támogatók és ellenzők
számaránya.
1.1.11. A Közgyűlés határozat hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) 1. pontjában
meghatározott személyek) vagy hozzátartozója (hozzátartozó: Ptk. 8:1.§ (1) 2.
pontjában meghatározott személyek) a határozat alapján
1) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
2) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
1.1.12. A határozat meghozatalakor továbbá nem szavazhat az,
1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem
tagja vagy alapítója;
5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll; vagy
6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
1.1.13. Valamely közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a
Társaság Közgyűlésének vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan
közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben
legalább egy évig – vezető tisztséget:
1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
1.1.14. A Közgyűlés, Elnökség, Ellenőrző Bizottság üléseiről minden esetben
jegyzőkönyv készül.
1.1.15. A Közgyűlés, Elnökség és az Ellenőrző Bizottság döntéseit, a döntés időpontját
követő 15 napon belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel,
valamint a Társaság honlapján nyilvánosságra hozza.
1.1.16. A Társaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Társaság
székhelyén – a Társaság képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban –
bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.
1.1.17. A Közgyűlés a helyi újságban/internetes honlapon nyilvánosságra hozza a
Társaság szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, a
működés módját, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a működésről
készült szakmai-pénzügyi beszámolót. A Társaság által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
1.1.18. A Társaság éves beszámolója és a közhasznúsági melléklet
1) A Civil törvény 29.§ szakasz (2) bekezdése alapján a Társaság beszámolójának
tartalmaznia kell:
- a mérleget (egyszerűsített mérleget);
- az eredménykimutatást (eredménylevezetést);
- kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet.
2) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be
kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált
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összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az
önkormányzati, illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott,
a tevékenység fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni.
Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program keretében
kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó,
előbbiekben részletezett adatokat. (Civil törvény 29.§ szakasz (4) bekezdése
alapján.)
3) A kettős könyvvitelt vezető közhasznú szervezet kiegészítő mellékletében be
kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és
programokat. (Civil törvény 29.§ szakasz (5) bekezdés alapján.)
4) A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett
közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és
eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. §
szerinti adatokat, mutatókat. (Civil törvény 29.§ szakasz (6) bekezdése
alapján.)
5) A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások
kimutatását, a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a
juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. (Civil törvény 29.§
szakasz (7) bekezdése alapján.)
6) A Társaság a közhasznúsági mellékletet a beszámolóval azonos módon
köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznú szervezet
beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet. A közhasznúsági mellékletet a tárgyévet
követő év június hó 30. napjáig nyilvánosságra kell hozni.
1.1.19. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:
1) megválasztja a Társaság vezető testületeit: az Elnökséget, Ellenőrző
Bizottságot, valamint nevezett szervek tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököt
és a titkárt, az Ellenőrző Bizottsági tagokat, az Ellenőrző Bizottság elnökét,
valamint további vezető tisztségviselőket;
2) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, a Társaságot érintő ügyekben, és
kialakítja a Társaság álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség
köteles képviselni;
3) jóváhagyja vagy módosítja az Alapszabályt, illetőleg a Társaság egyéb
szabályzatait;
4) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
5) az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli és pártoló tagságra jelölt
személyek megválasztása ügyében;
6) másodfokon dönt a tagfelvétellel, a tagtörléssel és kizárással kapcsolatos
kérdésekben;
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7) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
8) az Elnökség éves beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása.
A Társaság köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet elfogadása a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. A Társaság éves beszámolójának
jóváhagyása a közhasznúsági melléklet elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet
követő év május 31. napjáig a Közgyűlés egyhangú döntése alapján történik.
9) éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét,
illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített
beszámolót [Sztv. 17. § (1) bek. a) pont];
10) a Társaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
11) végelszámoló kijelölése;
Az 1.1.19. 1) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés
jelölőbizottságot állít fel, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő
tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot.
1.2 Az Elnökség:
1.2.1. A Társaság operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 3 (fő) tagú Elnökség
látja el. Az Elnökséget a Közgyűlés 5 évre választja.
1.2.2. Az Elnökség 3 (három) tagból áll. Tagjai: az elnök, az alelnök, és a titkár. Az
elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok
hívhatóak meg.
1.2.3. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
1.2.4. Az Elnökség feladatai:
1) Közgyűlés összehívása;
2) gondoskodik a Társaság napi ügyeinek viteléről, tevékenységének
szervezéséről, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozataláról,
valamint a Közgyűlés határozatainak megfelelően irányítja a Társaság
tevékenységét;
3) végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási
feladatot, belső munkamegosztás alapján;
4) javaslatokat készít a Társaság tevékenységét, gazdálkodását meghatározó
kérdésekre;
5) kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti a Társaság éves költségvetését,
beszámolóját és mérlegét, valamint a közhasznúsági mellékletet;
6) gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról;
7) dönt két Közgyűlés közötti időszakban a Társaság ügyeiben, kivéve azokat a
tárgyköröket, amelyeket az Alapszabály vagy jogszabály a Közgyűlés vagy a
Társaság más szervének kizárólagos hatáskörébe utal.
8) ellenőrzi a pénzügyi vezető munkáját.
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1.2.5. Az Elnökség tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős.
1.2.6. Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója (közeli hozzátartozó: a Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában
meghatározott személyek) vagy hozzátartozója (hozzátartozó: Ptk. 8:1.§ (1) 2.
pontjában meghatározott személyek) a határozat alapján
1) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
2) 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
Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
1.2.7. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet az
Elnökség vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy
évig – vezető tisztséget:
1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt
tárt fel,
3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.
1.2.8. Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként
tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az
összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját
megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az
Elnökségi ülés határozatképes, ha az Elnökség minden tagja jelen van.
Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség
ülései nyilvánosak.
1.2.9. Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 15 napon belül – az Elnökséget
ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott
ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség minden tagja
jelen van.
1.2.10. Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti
időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és
intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.
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1.2.11. A Társaság az Elnökség nyilvánosságát akképpen biztosítja, hogy annak
megtartása előtt 15 nappal az időpontját, napirendjét a székhelyi hirdetőtáblán
kifüggeszti.
1.2.12. Az Elnökség által meghozott határozatokat az Elnök köteles, a határozat
meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság internetes oldalán
közzétenni, úgy, hogy abból megállapítható legyen az Elnökség döntésének
tartalma, annak hatálya; valamint a határozatot támogatók és ellenzők
számaránya.
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2. A Társaság tisztségviselői:
A Társaság tisztségviselői:
- elnök,
- alelnök,
- titkár,
- ellenőrző bizottsági elnök és tagok.
A Társaság tisztségviselői: az Elnökség összes tagja: az elnök, az alelnök, a titkár; az
Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja. A
Társaság tisztségviselőinek megbízatása a megválasztás napjától 5 (öt) évre szól. A
mandátum lejárta után a tisztségviselő eme tisztségre újra megválasztható.
2.1. A Társaság elnöke:
Dr. habil. Fritz Péter; Magyarország, 6723 Szeged, Csaba utca 48/A. szám alatti
lakos.
Az elnök feladatai:
2.1.1. a Közgyűlés és az Elnökségi ülések levezetése;
2.1.2. konferenciák és más rendezvények szervezése;
2.1.3. a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;
2.1.4. a Társaság működésének irányítása;
2.1.5. a Társaság képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása;
2.1.6. az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítése és az elnökség elé
terjesztése;
2.1.7. 2.1.6.pont elnökségi elfogadása esetében az éves beszámoló és a
közhasznúsági melléklet Ellenőrző Bizottság elé terjesztése;
2.1.8. 2.1.7.pont Ellenőrző Bizottság általi elfogadása esetében az éves beszámoló
és a közhasznúsági melléklet Közgyűlés elé terjesztése;
2.1.9. az Elnökség valamint a Közgyűlés által meghozott határozatokat köteles
nyilvánosan, a határozat meghozatalától számított 15 napon belül a Társaság
internetes oldalán közzétenni, úgy, hogy megállapítható legyen az Elnökség
döntésének tartalma, hatálya; valamint a határozatot támogatók és ellenzők
számaránya.
2.1.10. Gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott olyan határozat/ok végrehajtásáról,
amely/ek végrehajtását a Közgyűlés az elnök hatáskörébe utalja.
2.1.11. Kezeli a Társaság iratait, bevételi és kiadási bizonylatait.
2.1.12. Kiemelt rendezvényeken a Társaság képviselete.
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2.2. A Társaság alelnöke
Dr. Polgár Tibor; Magyarország, 9700 Szombathely, Király utca 12/A. szám alatti
lakos.
Az alelnök feladatai:
2.2.1. Az Elnök konzultánsaként működik;
2.2.2. Az Elnök megbízására vezeti az Elnökség ülését,
2.2.3. Félévenként minimum egy alkalommal részt vesz az Elnökség ülésén.
2.2.4. Az Elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést, és ellátja az Elnök
hatáskörébe tartozó feladatokat.
2.2.5. Gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott olyan határozat/ok végrehajtásáról,
amely/ek végrehajtását a Közgyűlés az alelnök hatáskörébe utalja.
2.2.6. Elvégzi az elnök által részére adott feladatokat;
2.2.7. Felsőoktatással kapcsolattartás:
2.2.7.1. a Társaság rendezvényeinek népszerűsítése;
2.2.7.2. a Társaság tudományos magazinjának népszerűsítése;
2.2.7.3. Doktori Iskolákkal való elfogadtatása;
2.2.8. Az elnök akadályoztatása esetén kiemelt rendezvényeken a Társaság
képviselete.
2.3. A Társaság titkára:
Magyar Márton Magyarország, 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 40. 6. em.
34. szám alatti lakos.
A titkár feladatai:
2.3.1. Előkészíti az elnökség üléseit, jegyzőkönyvet vezet azokról;
2.3.2. biztosítja az elnökség működését;
2.3.3. gondoskodik az elnökség által elfogadott határozatok végrehajtásáról;
2.3.4. az elnökség által elfogadott határozatok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
2.3.5. A titkár előkészíti a Társaság évi rendes és esetlegesen előforduló rendkívüli
közgyűlését;
2.3.6. vezeti a Társaság Közgyűlésének jegyzőkönyvét;
2.3.7. gondoskodik a Közgyűlés által elfogadott határozatok végrehajtásáról,
kivéve, ha az elfogadott határozat végrehajtása az elnök, vagy az alelnök
feladatkörébe tartozik.
2.3.8. A közgyűlés által elfogadott határozatok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
2.3.9. Tájékoztatja a tagokat a Társaság munkájáról;
2.3.10. kapcsolatot tart a Társaság partnereivel;
2.3.11. vezeti és kezeli a Társaság tagnyilvántartását;
2.3.12. elvégzi az elnök által részére adott feladatokat.
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2.4. A Társaság Ellenőrző Bizottságának elnöke:
Kiss Gábor, Magyarország, 6728 Szeged, Gyula utca 4 szám alatti lakos.
2.5. A Társaság örökös tiszteletbeli elnöke:
Dr. Nádori László (1924-2011)
2.6. A Társaság tiszteletbeli tagja:
Kovács Tamás Attila

21/27

Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság
„Az élmény önmagát írja; az ötletet te írod.” Márai Sándor
_______________________________________________________________________________
V.
ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
1. A Társaság felügyelő szerve az Ellenőrző Bizottság, amely 3 főből áll. Az EB tagjait a
Közgyűlés választja 5 évre. Az Ellenőrző Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók,
ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak. Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga
állapítja meg, amely nem lehet ellentétes a Társaság Alapszabályával.
1.1. Az Ellenőrző Bizottság tagjai:
Dr. Borkovits Margit; Magyarország, 2300 Ráckeve, Kossuth utca 48/B. szám alatti lakos.
Németh Boglárka; Magyarország, 2185 Váckisújfalu, Ősz utca 5. szám alatti lakos.
1.2. Az Ellenőrző Bizottság elnöke:
Kiss Gábor, Magyarország, 6728 Szeged, Gyula utca 4 szám alatti lakos.
2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki:
2.1. a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve a Társaság legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
2.2. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
2.3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
2.4. a 2.1-2.3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, hozzátartozója.
3. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben
részesülhetnek. Az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjai megbízásukat az Alapszabályhoz
csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.
4. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik,
működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.
5. Az Ellenőrző Bizottság tagjait - az elnökkel egyetemben - egyenlő jogok és azonos
kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosultak a Társaság működését és
gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni a Társaság
Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, a Társaság könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet,
jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak
összehívását kezdeményezni.
6. Az Ellenőrző Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza.
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6.1. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott
személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi
határozatokat és azok hatályát.
6.2. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és
ellenzők száma, aránya megállapítható legyen.
6.3. Az Ellenőrző Bizottság bármely tagja - az elnököt is beleértve - jogosult
jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát.
6.4. A jegyzőkönyvet az Ellenőrző Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
7. A civil törvény 41 § szakasz alapján:
(1) A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
(2) A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén
tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat
így rendelkezik.
(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a
legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
(4) A döntéshozó szervet vagy az ügyvezető szervet a felügyelő szerv indítványára annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni.
E határidő eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv
összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. Ha a szervezet működése felett az ügyészség
vagy más szerv törvényességi ellenőrzést nem gyakorol, a felügyelő szerv a szervezetet
nyilvántartó bíróság előtt törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményez.
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VI.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
1. A Társaság vezető tisztségviselői, valamint Ellenőrző Bizottságának elnöke és tagjai
cselekvőképes magyar állampolgárok lehetnek.
2. A civil törvény 38.§ szakasz (1) bekezdése alapján a döntéshozó szerv, valamint az
ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk.
8:1§ szakasz (1) bekezdésének 1. pontja alapján közeli hozzátartozója, illetve a Ptk. 8:1§
szakasz (1) bekezdésének 2. pontja alapján hozzátartozója a határozat alapján:
2.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
2.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
3. A civil törvény 38. § szakaszának (2) bekezdése alapján nem minősül előnynek a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Társaság által tagjának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
4. Nem lehet az Ellenőrző Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Társaság könyvvizsgálója az
a személy, aki
4.1. a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve a
Társaság döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
4.2. a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
4.3. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Társaság által
tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően
nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
4.4. a 4.1-4.3. pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, vagy
hozzátartozója.
5. A civil törvény 39.§ szakasz (1) bekezdése alapján 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 -,
5.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
5.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
5.3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
5.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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6. A civil törvény 39.§ szakaszának (2) bekezdése alapján a vezető tisztségviselő, illetve az
ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7. Nem lehet továbbá a Társaság vezető tisztségviselője, valamint Ellenőrző Bizottságának
tagja vagy elnöke az a személy, akivel szemben a Ptk. 3:22.§ szakasz (4)-(6) bekezdésében
foglalt kizáró okok állnak fenn az alábbiak szerint:
7.1. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
7.2. 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.
7.3. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
8. Ezen fejezet 7. pontjában foglalt rendelkezéseket az Alapszabály Társaság tagjaira
vonatkozóan is kiterjeszti.
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VII.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
1. A Társaság vagyoni eszközei:
1.1. A Társaság bevételei:
1.1.1. tagdíjak,
1.1.2. a jogi személy tagoktól származó támogatások,
1.1.3. a Társaság rendezvényeinek bevételei,
1.1.4. a Társaság által pályázatokon elnyert összegek,
1.1.5. a Társaság gazdasági-vállalkozási tevékenységéből származó bevételek.
A Társaság rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés
állapítja meg.
2. A Társaság pénzeszközeinek felhasználása:
2.1. A Társaság pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A
következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az
alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.
2.2. A közhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles
letétbe helyezni és a Társaság által elfogadott határozatokkal közzétenni.
2.3. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet,
és abból saját költségére másolatot készíthet.
2.4. A Társaság bankszámlái feletti rendelkezésekre, illetve pénzügyi kötelezettség
vállalására az elnök, a titkár és az alelnök együttesen jogosultak, oly módon, hogy
nevezett személyek közül legalább két fő együttes jelenléte és aláírása szükséges.
2.5. A Társaság pénzügyi vezetője önállóan jogosult a Társaság működése érdekében a
társaság bankszámlái felett - kizárólag a társaság működéséhez szükséges mértékben eljárni. A pénzügyi vezető a munkájáról, évente egyszer a Társaság rendes közgyűlésén, a
beszámoló elfogadásával egyidejűleg köteles beszámolni a Közgyűlésnek. A pénzügyi
vezető munkája feletti ellenőrzési jogot az elnökség gyakorolja.
2.6. A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel.
3. A Társaság megszűnésére a civil törvény II. fejezetének rendelkezései az irányadók.
3.1. A Társaság megszűnik, amennyiben a Közgyűlés 2/3-os többséggel kimondja a
feloszlást vagy más társadalmi szervezettel való egyesülést. A Társaság megszűnik
megszűnésének megállapításával, valamint feloszlatással.
3.2. A Társaságra - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - megfelelően
alkalmazni kell a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
(a továbbiakban: Cstv.) szabályait.
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3.3. A Társaság bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyon állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
VIII.
A TÁRSASÁG FELÜGYELETE
A Társaság működése felett a törvényességi felügyeletet – a Cnytv. VI/A fejezete alapján, a
Szegedi Törvényszék gyakorolja.
IX.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ezt az Alapszabályt a Társaság rendkívüli Közgyűlése 2018. év október hó 20. napján fogadta
el.
Alulírott Dr. Fritz Péter, mint a Társaság elnöke jelen egységes szerkezetbe foglalt
alapszabály aláírásával igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapszabály módosítások-alapján hatályos tartalmának.
Kelt: 2018. év október hó 20

……………………………………………
Társaság elnöke
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