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I. Attal{nos rendelkez6sek
r. $

1. A szen ezet elnevez6se: Somogr Megiei Erd6sz es Termeszetved6 Egres et

2. A szewezet r6vid elnevezdse: SMETE

3. Szervezeti forme: Egresiilet

4. Az egresiilet szdkhelye: Kaposv6r, Bajcsy-Zs. u.21.

5, Az egresfiIet cime: Somoryi Megiei Erddsz 6s Term6szetv6d6 Egres0let
7400 Kaposv{r, Bajcsy-Zs. u. 21.

6. Az egresflet telephelyei: l. sz. mell6klet szerint

7. A szervezet jogill{sa:

a. Az egyesflet megyei hatriskdrii 6nriLll6 jogi szemdly, amely ,"Az Egyesiil6si jogr6l,
a kdzhasznri jogrill6sr6l, valamint a civil szervezetek miiktid6s6r6l 6s t6mogatris6-

16l" sz6l6 201 1. 6vi CLXXV. Tdrvdny szerint mrik<idik.
b. Vri,lasztott iigyint6z6 6s kdpviseleti szervekkel, kdltsegvet6ssel rendelkezik, tev6-

kenys6get az Alapszab6ly szerint v,6gzi.

c. Az 6nkentessdg elve alapjrin ldtrehozott, demokratikusan mtikttd6 trirsadalmi szer-

vezel.

8. Az egresiilet miik6d6s6nek elapelvei:

a. Az egyesiileti tagsrig 6nk6ntes, a tagok jogai egyenl6ek.
b. Az egyesiilet k6zvetlen politikai tw6kenys6get nem folytat, szevezete pri.rtokt6l

fiiggetlen, 6s azoknak trirnogat6st nem nyrijt, orsziggyiildsi ds dnkormrinyzati v6-

lasztrisokon kdpvisel6jel6ltet nern 6llit 6s nern tifunogat.

c. Tev6kenys6ge soran egytittrnrik6dik mas szakmai 6s 6rdekv6delmi szervezetekkel.
d. Miikdd6se nyitott, programjai, szolgriLltatrisai mindenki szimira megkiitdttseg n6l-

kiil el6rhet6ek a tagokon kivUl is. Mrikddise nyilviinos, kdzhasznri szolgri'ltatrisai-

16l honlapon es a szekhelydn ttirt6n6 kifiiggesadssel tijdkoztatja az 6rdekl6d6ket.
llt hozza nyilv6noss6gra d6nteseit, mflkdd6sdnek adatait, beszirnol6it 6s a kiiz-
hasznri jelentes6t is.

e. Vrillalkozisi tev6kenys6get csak ktizhasznri tev6kenys6genek megval6sitrisa erde-

k6ben, azokat nern veszelyeztewe vegez.

f. A gazd6lkodiisa soriin elert eredmeny nem osztja fel, az Alapszabrily6ban megha-
tdrozott celokra forditj a.

9. Az egyesiilet alapitrisi 6ve: 2008.

10. Az egyestlet t6rvanyess6gi fel[gyeleti szerve a Somogt Megrei F60ry6szs6g
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II. Az egtesiilet c6lja 6s alapvet6 feladatai
2.$

Bevezetis:
Somogy megye erd6tertileteinek nagys6get, erdtisiilts6gdt tekinwe az orszitg 6lvonalihoz tar-
tozik, amelynek fenntartris6t es fejleszteset a sok dvszizados erd6gazdrllkodasi tev6kenyseg-
nek k6sz6nhetiink. A somogyi erd6k kdzel 60 o/o-a illani tulajdonban, a t6bbi magrin 6s

egy6b tulajdoni form6ban van. A gazdasigi tarsas.igokban, erd6szdvetkezetekben 6s birtokos-
sigi tlnul6sokban, valamint a magin szfer6ban a gazd6lkodast erdesz technikusok es erd6-
merndk6k inenftj6k. A gazd6lkod6k mellett az erdesz trirsadalom meghaulroz6 h6nyada a

hat6uigi ter eten tev6kenykedik, a szigoru magyar erd6tdrv6ny el6inisainak megfelel6en
tervezik 6s ellen6rzik az erd6ben foly6 tev6kenysdgeket.
A somogyi erd6szek munk6juk sonin komplex szemldlettel 6rzik es v6dik a term6szeti 6rtdke-
ket, a n6veny es riLllaMl6got, mindezek mellett az erd6vagyont, figyelernmel kiserik az 6kol6-
giai allapotot es biztositj6k az erd6 fenntarthat6 fejl6d6sdt.

1. Az egresfllet c6ljai:

Somogy megye zdld k6myezetenek meg6vris4 az erd6 civil vddelminek szervez6se mellett az

6kol6giai ert6kek bernutat6s4 a k6myezettudatos gondolkodism6d 6s az eg6szsegnegdrzCs

er6sitdse 6s terjesZdse. Az erd*z flrsadalom kiiz6letenek es erdekvedelmenek biaositrisa. Az
erd6gazdrllkod6sban dolgoz6 szakernberek szabadid6s 6s kultuniLlis tev6kenyseg6nek el6moz-
ditAsa es szervez€se.

2. A c6lok eldr€se 6rdek6ben kifejtett alapvet6 feladetok, tev6kenys6gek:

o A term6szetv6delem, az erdei 6koszisztema es a kdmyezet v6delm€nek szervez6se.
o A kdrnyezettudatos gazdrilkodris, a takar6kos energia felhasznitras es a megujul6 aner-

giafomisok haszn6latinak el6segitese.
c Az erdogazhlkod6s, mint hagyomiinyos term6szeti 6s termdszet meg6v6 tevdkenysdg

szaknai erdekvedelmenek szervez6se.
o Az edogazdAlkodrisban, az oktauisban es erdeszeti hat6sigi tevdkenysdgben dolgoz6

szakemberek szervezett dsszefogrisdnak biaosit6sa erdekvedelern.
o Forrihok felkutatAsa a term6szewddelem 6s az dkol6giai 6rtikek meg6rzesdnek javitri-

sa erdek6ben.
. Pily{zati lehet6segek felkutatisa es priLly6zatok keszit6se a k6myezet infrastruktuni,,lis

felt6teleinek javilisa, a szabadid6s 6s kultunllis tev6kenys6g fejlesadse, valamint az
erdei iskolik, kisvasutak, k6zj6leti 6s parkerdei ldtesirnenyek ldtesitese es fenntaruisa
erdek6ben.

o A turizrnus, az <ikoturizrnus, a rekre6ci6 6s az eg6szs6g meg6rz6s fejl6d6sdnek el6se-
git€se, az elert eredmenyek fenntartilsa.

o Az erd gazdalkodrishoz kapcsol6d6 hagyomdnyos iletrnodok, n6phagyomri.nyok ds a
ndpmiiviszet irtdkeinek meg6rzese ds a kapcsol6d6 ismeretanyagok 6tad6sa.

. Az oktatAs 6s tovribbkdpzds, valamint a kutatds timogatrisa 6s el6segit6se, szakmai
programok szervez6se.

o A tifu'sadalom t6j6koaa6sa erdek6ben a kommunik6ci6s tev6kenys6g szervez6se, va-
lamint javitrisa az erdei iskolik, a parkerd6k 6s a medirik segits6g6vel.

o Kapcsolattartiis a nemzetk6zi, az onz6gos, a meryei 6s a viirosi szakmai int6zrn6-
nyekkel 6s szervezetekkel, valamint civil tiirsszervezetekkel.

o F6rumok, tandcskozlsok szervez6se a kiiz6ss6g fejltidesdnek el6segitdse drdekeben.
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3. Az egres et c6ljai el6r6se 6rdek6ben a kdvetkez6 kdzhasznri tev6kenys6get vdgzi az
201f. 6vi CL)O(V. t6rv6ny 34.$. (1) bekezd6s e.) pontj{ban meghotirozottrk k5zfil:

a. tudomifuiyos tev6kenys6g, kutat6s - 3
b. nevel6s 6s oktatrls, kepess6gfejleszt6s, ismerette{eszt6s - 4
c. kultur6lis tev6kenys€g - 5
d. term6szeW6delern, iillatv6delem - 8

e. kiimyezetv6delem - 9
f. kiizhasznri szervezetek szitmira biztositott - csak k6zhasmri szervezetek 6ltal igenybe

vehet6 - szolgdltalisok - 20
Az Alapszab6lyban meghatilrozott k6zhasznri tev6kenys6geket meghat6roz6 jogszabilyi h6t-
t& a 2. sz. mell6kletben tal6lhat6.

III. Az egiesiilet tagsiga
3.$

Az egyesiilet tagsigi form6,i a kdvetkez6k:
1. Rendes (tovdbbiakban ,,egyeni") tags6g
2. Tiszteletbeli tags6g
3. P6rtol6 tags6g.

Az egyestletet az alakul6 ktizgyiiLl6sen megielent 6s bel6p6si szrind6kukat inisban es szem6-

lyesen bejelent6k - mint egy6ni tagok - alapid6k.

Az egyesiiletnek egyeni ta$a lehet a Somogy megy6ben tevekenyked6 minden 14. 6letev6t

bet6ltdtt erdesz szakember 6s tanul6 - valamint minden olyan term6szetes es jogi szern6ly,

amely es aki az egyestlet cdljaival egyet€rt, alapvet6 feladatainak ell6tistit pedig tirnogatja.

Az egyesiilet tiszteletbeli tagia lehet minden term6szetes 6s jogi szern6ly, akit tevdkenysege

alapjin az egyesiilet kdzgnilese ene a tisztsdgre megvillasz, 6s aa <i elfogadja.

Az egyestlet p6rtol6 tagia lehet minden termeszetes es jogi szem6ly, aki es amely villalja az

egyestlet c6ljainak szakmai, erktilcsi 6s anyagi tdrnogatris6t, akit 6s amelyet az Egyestlet el-
ndks6ge felkdrt, 6s ilyen cimen a Kdzgyiil6s a tagok soniba felvett. A peirtol6 tag az egyes[let
tev6kenys6g6ban csak vagyoni hozz6jrirulissal vehet r6szt.

A piutol6 6s a tisaeletbeli tag az egyesiilet szerveinek 6sen tan6cskozrlsi joggal vehet reszt

6s vezet6 tisas6gvisel6v6 nem viilaszthat6.

I\1. Az egyesiileti tagsig keletkez6se 6s megsziin6se
4.$

1. Az eryesiileti tagsrig keletkez6se

a. Az egyestletbe val6 belepes 6nkentes.
b. Az egyes etbe egyenek egyeni tagkent lQhetnek be, inisbeli jelentkez6s alapjdn.
c. Az egyini tagok vagy az alakul6 kdzgyiil6sen vriLlhatnak az egyesiilet tagi6v6, vagy a k6-

s6bbiekben a mrir megalakult 6s miiLkdd6 egyesiilet elndks6g6hez benyujtott jelentkez6siik

alapj6n. Tagfelvdteliii<r6l a soron kdvetkezti vagy rendkiviiLli ktizgytil6s ddnt.
d. A prirtol6 tagok az egyesiilet elndks6g6hez boryujtott jelentkez6s[k alapjrin, a ktizgyfl6s

d6nt6s6vel vrilhatnak az egyesrilet p6rtol6 tagi6v6.



e. Tisaeletbeli taggir u elndks6g javaslata alapjSn, a kiizgyiiLl6s d6nt6s6vel viilhat az a ma-

grinszem6ly, aki ea a tisztseget elfogadja.
f. Az egyesrileti tags6gi iszony az al6bbi felt6telek egyiittes fenniill6sa eseten j6n letre:

- a belepni kiviulrl az AlapszabriLlyban foglaltakkal egyetdrt es ad magira nl6^te

k6telez6nek fogadja el,
- alii1aa,,Belep6si nyilatkozatot",
- befizeti a meg6llapitott tagdijat,
- az egylni, valamint a prirtol6 tagok felv6tel6t a KdzgyiiLl6s j6vri.hagyja egyszerii

t6bbs6gi szavazAssal,
- a Kiizgyiil6s dtal dsaeletbeli tagg| viiasnist az 6rdekelt elfogadja.

g. A tagfelv6telt megtagad6 ddnt6st az erintett megfellebbezheti, amelyet az Elndks6ghez

kell irisban benyrijtani, az elutasit6 d6nt6s k6zhezv6tel6t kdvet6 15 napon beliil. A felleb-
bezdsr6l a soron ktivetkezo K6zgyiil6s ddnt a tdny6llis ismertet6sdt kdvettien egyszeni

tiibbs6gi szavaz6ssal.
h. A tags6gr6l az Elnoks6g nyilvri.Lntartrist vezet, amely taftalmazza a tag nev6t, lakcim6t

(sz6khely6t), kepvisel6je nevet, a tagdij befizet6s6t 6s a tags6gi viszony keletkezds6nek,

ill. megszfn6sdnek idopontj6t.
i. A tagfelv6telr6l ddnt6 kdzgyiildsre a felv6teldt k6r6t meg kell hivni 6s a ddnt6sr6l ott drte-

siiLl, vagy ha nincs jelen, arr6l 15 napon belii{ itisban ertesit6st kap. A tags6gi viszony a

kdzgyiilds dtint6s6nek napjritol keletkezik.

A taes6si viszonwa vonatkoz6 kizir6 okok:
- a belepni klin6 az Alapszabailyban foglaltakkal nern €rt egyet es azt magiira

ndzve nem fogadja el kdtelezrinek,
- nem irja al6 a,,Be1ep6si nyilatkozatot",
- nern fizeti be a meg6llapitott tagdijat,
- az egyfln, valamint a prirtol6 tagok felv6tel6t a Kdzgyiil6s nem hagyja j6v6

egyszerii tdbbs6gi szavazissal,
- a Kiizgyiil6s ri'ltal tisaeletbeli tagg6 vri,lasztrist az drdekelt nem fogadja el.

2. Az egresiileti tagsig (egr6ni, tiszteletbeli 6s p6rtot6) megsziin6se:

Az egyesiileti tags6g kilep6s, haftil, kizrirris 6s tagnyilvrintart isbol val6 tiirl6s alapjdn sziiLnik

meg.

a. Kilepessel, melyet az elndks6grek kell bejelenteni irrisban. A kilep6s ir6sbeli bejelent6s6-

nek napjan sziinik meg a kil6p<i tag tags6gi viszonya.
b. Az egyflnt tag hal6.i6val.
c. Kizrir'assal, ha a tag cselekedeteivel, vagy magatartas6val megs6rti az egyestlet alapsza-

b6lyit, rontja az egyesiilet hitel6t 6s a tagsiryra eziiltal meltatlann6 v6'lik. A kizdrast bdr-
mely tag jogosult kezdernenyezni az alapj nl szolgri,l6 ok tudomiist szerz6set kdvet6 30

napon beliil az egyesiilet elndk6ndl. A kizfud,si eljifurls soriin els6 fokon az elndksdg, mig
mrisod fokon a kdzgyiiles jar el. A kizaris targy6ban tartott eln6ks6gi iiLl6sr6l az drintettet
t6rtivevenyes kiildan6nyben vagy irrisban az {wdtelt igazolhat6 m6don kell ertesiteni, tgy
hogy az €rtesitest az drintett legaklbb az i.il6st megelSz6en 8 nappal kor6bban kizhez ve-
gye. A kiziinis trirgy6ban tartott eln6ks6gi iil6s az €rintett t6voll6t6ben megtarthat6, ha az

6rtesitdse szabiilyszerii volt 6s el6zetesen alapos okkal ir6sban a trivol mara&lst az 6ifielt
nem mentette ki, vagy iftisban k6rte a kizirdsi eljrlr6s t6voll6t6ben tiirt6n6 megtartasAt. A
kizririssal €rintett a v6dekez6s6t akizArAs tirgyAbat tartott i.il6sen sz6ban, vagy legkds<ibb

az iilds id<ipontjrlig inisban terjesztheti el<i. A kizinis tiirgy6ban hozott valamennyi hatiro-
zatot az oirntettel t6rtivevenyes k dernenyben, vagy inisban az ifiv,ltelt igazolhat6 m6don



kell kdzdlni. Az elndksig altal hozon ktziri hatfuozattal szemben az drintett a kiizlEst k6-
vet6 15 napon beltil irisban fellebbezist jelenthet be a k0zg1'tildshez. A ktizgyiil6s riltal
hozoft kizir6 hatirozzttzl szemben az 6rintett a kdzldst kdvet<i 30 napon beliil az illet6kes
birosdghoz fordulhat jogorvoslat6rt t6rv6nysdrtes eseten. A kizirl tag tags6gi riszonya az

elndks6g 6ltal hozott kiziri hatitrozzt joger6re emelked6s6nek napjrln, vagy fellebbez6s
benyrijuisa esetdn, ha a kdzgyiil6s az elndksdg riLltali hatrirozatot helyben hagyj4 illewe bi-
r6sigi jogorvoslat benyujtrisa esetdn, ha a bir6sdg a kdzgytlis rilltali hatrirozatot helyben
hagyja - a k6zgyiil6s 6ltali ktzfu6 hatirozathozatal napjri.n sziinik meg.

d. Tdrl6ssel, ha a tag 6ves tagdij6t nern fizeti be, 6s azt az eln6k 6ltali tertivevenyes k de-
menyben vagy irasban az tuetek igazolhat6 m6don ktizrilt felsz6litris uuin 30 napon beliil
nem rendezi. A tdrl6 hatdrozatot az elndksdg hozza meg. A trirl6s ui.rgydban hozott hatriro-
zatot t€rtivevenyes kiildemenyben vagy inisban az flwe/telt igazolhat6 m6don kell k6z6lni
az €rintettel. Az eln0ks6g dltali t6rl6 halinozallal szemben a kdzldst k6vet6 15 napon beliil
a k6zgyiil6shez lehet iriisban fellebbezni. A kdzgyiiLlds iltali tttrl6 hatfuozzllal szemben az

6rintett a kdzl6st k6vet6 30 napon beli.il az illet6kes bir6srighoz fordulhat jogorvoslat€rt

tdrv6nysdrtes eseten. A tdrdlt tag tagsiigi viszonya az eln6ks6g altali tdrl6 hatirozat jog-
er6re emelkedds6nek napjri,n, vagy fellebbezds benyrijtrisa eset6n, ha a kiizgyfl6s az elndk-
#g riltali tdrlo hatii,rozatot helyben hagyja vagy bir6srigi jogorvoslat eset6n, ha a bir6s6g a

kiizgytles 6ltali t6rl6 hatiaozatot helyben hagyja a k6zgyiil6s altali tdrl6 hatrirozat napjrin
szffnik meg.

V. Az egyesiilet tagiainak jogai 6s kiitelezetts6gei
5.$

1. Az eryesiilet egr6ni tagiainak jogai:

a. Reszt vehet az egyesflet k6zgyul6sein, az egyesiilet alapszabrilyrlLnak, c6lkitiizdseinek,
feladatainak megfogalmazrisriban, kialakit ls6ban 6s megval6sit6s6ban, valamint a kdzgyi-
lesi hatiirozatok meghozatal6ban.

b. Vdlaszthat 6s v6laszthat6 az egyesiilet tisas6geire.
c. R6szt vehet az egyesiilet tev6kenys6g6ben, az egyesiilet rendezv6nyein, igenybe veheti a

egyesiileti tagokat megillet6 kedvezrndnyeket.
d. Igenyelheti az egyestlet szolgaltatrisait, r6szesedhet - az egyesiilet megfelelS halitozata

alapj6n - k[16nf61e penziigyi t irnogatrisokb6l, alapiwrfuryokt6l 6s mds fonrisokb6l szirma-
z6 penzbev6telekb6l.

e. Eszrev6telt 6s javaslatot tehet az egyestiletet 6rint6 brirmely k6rd6sben es kifogiist emelhet
az egyestlet b6rmely, szimfua sdrelmes, vagy tdrvdnys6rtb hathrozzg megnyilvrinulisa
ellen. Az egyesiilet brirmely tagja az egyesilet valamely szervdnek tiirdnysdrtd hatiroza-
tAt - a tudomasra jut6st6l szifunitott 30 napon beliil - bir6srig el6tt megtfunadhatja.

f. Ig6nyelheti az egyesi.ilet 6rdekdrv6nyesit6 ds drdekv6delmi tevdkenysdgdt.
g. Hivatalos nyomtatvihyokon 6s levelez6s soriin feltiintetheti az egyesiilethez va16 lrtoz6-

s6.nak teny6t, az egyesiiletben viselt tisas6gdt.

2. Az egresiilet egr6ni tagiainak k6telezetts6gei:

Az alapszabAly tiszteletben tartrisa, az egyesiileti tagsdghoz melt6 erkdlcsi magatart6s.

Aktiv r6szv&el az egyesllet c6lkitt26seinek 6s feladatainak megval6sitasdban.
Az egyesiilet 6s tagjai &dekeinek kepviselete 6s v6de1me.

Szolidaritris az egyesiilet mris tagjaival.
A tags6gi dij rendszeres befizet6se 6s az egyestlet vagyoniinak vedelme.

a.

b.
c.

d.

e.
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3. Az egiesailet pirtol6 tagiainak jogai:

a. Reszt vehet az egyesElet kdzgtrtlesein, azon tan6cskozlsi jog illeti meg'

b. R6szt vehet az egyestlet szerveinek tev6kenys€g6ben es az egyesiiLlet readezvenyein.

3, Az eryesiilet p6rtol6 tagiainak kiitelezetts6gei:

a. Az egyestlet alapszabri.lyrinak tiszteletben tartAsa. az egyestleti tags $roz m6lt6 magatar-

t6s.
b. Az egyesiilet cdlkitiiz6seinek szakmai, erkiilcsi 6s anyagi trimogat6sa.

4. A tiszteletbeli tag jogai megeryeznek a prirtol6 tag jogaival.

5. A tiszteletbeli tag kiitelezetts6gei:

a. A egyesiilet alapszab6lyriLnak tiszteletben tartiisa.

b. A egyesiilet c6ljainak timogatdsa.

VI. Az egiesflet szervei 6s tiszts6gvisel6i
6.$

Az egyesiilet testiileti szervei:
- A kdzgyrilds
- Az eln6ks6g (3 fb)
- A szirnvizsg6l6 bizottsig (3 6)

A Kdzgy0l6s az egyesi.ilet mflk6d6sehez sziiks6ges tov6bbi tisasegvisel6ket vri'laszthat. Az
egyesiilelen belii,l alulr6l szervezSd6 m6don terilleti, szakmai vagy egydb rendez6 elv alapjrin

tagozatok hozhat6k l6tre.

l. A kdzgriil6s

a. Az egyesiilet legfbbb szerve a tagok dsszess6gdt tdmiirit6 K6zglulis.
b. Kiizgyflest sziiksdg szerint, de legal6bb dvente kell tartani. A kdzgyiil6sre minden tagot

az id6pont, a helyszin 6s a napirend megjel6l6s6vel legalibb 10 nappal kordbban meg kell
hivni.

c. Tisztujito kiizgyril6st 4 6vente, rendkiviili kdzgnil6st, ha az egy,6ni tagok legal6bb l/3-a
k6ri, vagy ha a vezet6s6g az ok ds c6l megieldlis6vel ezt kivrinj4 tovribbri bir6sigi d6nt6s

alapjrin kell 6sszehivni.
d. A kdzgyiildst az eln6k hivja dssze. A rendkiviili kdzgyiil6st a kezdem{rryezest<il szimitott

30 napon beliil kell iisszehivni.
e. A ktizgyiil6s hatiirozatkepes, ha a ragok fele + I fti jelen van. A hatarozatkeptelens6g miatt

elhalasaott kdzgytldst 15 napon belUl kell dsszehivni az iiltal6nos szabri.'lyok szerint. A
megism6telt k6zgyul6s az eredeti napirendben felvett k6rddsekben a megielentek szArnfua

val6 tekintet n6lkiil hatrlrozatk6pes, melyrol az eredeti meghiv6ban a tagokat figyelmez-
tetni kell.

f. A kiizgy-rilds hatarozatait rfltal6ban egyszert sz6tdbbs6ggel hozza. Minden tapak egy
szavazata van. Szavazategyenl6s6g esetdn az Eln<ik (vagy ha azon az Elndk nem vesz

rdszt, a levezelo eln6k) szavazata ddnt. A Kiizgyiil6s ugyanilyen m6don hataroz a k6z-
hasznri szervezet evi beszrimol6j6nak elfogad6s6r6l.
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E A szavazes riltal6ban minden kerdesban nfllt, kiv6ve a szern6ll kerdeseket, ahol minden
esetben titkos. B6Lrrnely szavazisra jogosult tag indiwAnyrira - annak elfogadrisa eseten -
titkos szavaz6s is tarthat6.

h. A jelenlev6 tagok 3/a-es sz6tObbsegri lra;tfuona sziiks6ges az egyestlet alapszabrilyrinak
elfogadrisri.hoz, m6dositiisiihoz, valamint a szavetali joggal rendelkez6 tagok t/a-as sz6-
t6bbs6ge sziiks6ges az egyesillet celjainak m6dosi&is6hoz, mris trirsadalmi szervezettel va-
16 egyesiileshez, az egyesiilet feloszLisrinak kimondiisilhoz, az 6ves tagdij megri.Lllapit{s6-

hoz, valamint az egyesflleti tag ktzirhsithoz, tiszteletbeli tag megv6lasztrisifitoz, e klrd(:-
sekben a megism6telt kdzgyflds nem dtinthet, ha egy6bkent - fbszab6Lly szerint - nern len-
ne hatiirozatk€pes.

i. A kdzglulds t6bbsegi sTzvazqlla), tilkos szav^z4ssal, 4 6vi id<itartamra megvilaszrja az
eln6ksdg tagiait, a 3 tagu szdrnvizsgril6 bizottsrigot. A jel6lest a kdzgyrilds riLltal meger6si-
tett jeldl6bizottsSg v6pi.

j. A kdzgyrilds nyilviinos.
k. Ha a kdzgyflds az Elndkseg javaslatrira zirt fil€st rendel el, azon csak a tagok, valamint az

eln6ks6g Inisos enged6lyevel rendelkezti mas szemdlyek lehetnek jelen. Zdrt iilds urtris6t
csak szern6lyis6gjogi, ill. adatvedelmi okok indokolhadrik.

l. A Kdzgyul6sr<il jegyzrikdnyvet kell vezetni, amely tartalma.." a rdsztvev6k nivsonit, a

napirendi pontokat, az egyes napirendi pontok t6.rgyal6srinak l6nyeges elemeit, a megho-
zott hatiirozatokat. A jegyz6k6nyvet a K6zgytl6s megnyit6sa uuin nyilt s2vezis56l meg-
v6lasztott szemdly vezeti 6s kit" ugyanilyen m6don megvd.,lasaott fi6 hitelesiti.

m. A KdzgyfiIds hatrirozatait az elndksdg urtja nyilv6n, amelyb6l megrlllapithat6 a ddntds
tartalm4 id<ipontja hauilya, illewe a ddntdst t6rnogat6k 6s ellenzrik aninya, tovribb6 - a

titkos szavaziis kiv&eldvel - a szem6lye is. A hatilrozatok v6grehaju{s6.r6l a kiivetkez6
Kdzgyfil6sen az elndks6g tlj6koztatja a tags6got.

n. A Ktizgyril6s lntirozzthozatalAban szavazzlAval nem vehet rdsa (Ptk. 3:19.$.(2) bekezd6s)
az

- akit a hatirozat kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesit vagy a jogi szem6ly terhdre
m6sfajta el6nyben rdszesit;
- akivel a hatiirozat szgint szerz6d6st kell kdtni;
- aki ellen a hatrirozat alapjd.n pert kell inditani;
- akinek olyan hozz6tartoz6ja erdekelt a dtintesben, aki a jogi szern6lynek nem tagia vagy
alapit6ja;
- aki a dtintesben erdekelt miis szervezettel tdbbs6gi befolyrlson alapul6 kapcsolatban iLll;
vagy
- aki egy6bkent szern6lyesen erdekelt a d6ntesben.

Ha egy tag vagy alapit6 valamely iigaben nan szavazhat,6t az adott hatfuozzt meghozatalA-
n6l a hatrirozatkepess6g meg6llapitrisa sonin figyelmen kiviil kell hagyni (Ptk.3:18.$(2) be-
kezdes).

A 201 l. 6vi CLXXV. tdrveny 38. $-a alapjfur
(l) A diint6shoz6 szerv, valamint az idrgryezatd szerv hatarozathozztalAban nem vehet reszt az

a szem6ly, aki vagy akinek k 6zeli hozzAtaftoz6ja ahatirozat alapjin
a) kiitelezetts6g vagy felel<issdg al6l mentes{ll, vagy
b) bdrmilyen miis ekinyben rdszesiiLl, illetve a megkiitend6 jogtgyletben egy6bkent 6rdekelt.

(2) Nem min6stil el6nynek a kdzhasznri szervezet cel szerinti juttatrisai keret6ben a b6rki 6ltal
megkdtds n6lkiil igdnybe vehet6 nem penzbeli szolgaltauis, illewe az egyesiilet 6iltal tagi6mak,

a tags6gi jogviszony alapjrlm nyujtott, ldtesito okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttatris.
(3) Nem lehet a feliigyel6 szerv elndke vagy tagia, illewe k6nywizsgdl6ja az a szemdly, aki

a) a ddntdshoz6 szerv, illewe az igylezeto szerv eln<ike vagy tagia (ide nem 6we az egye-
siilet diint6shoz6 szerv€nek azon tagjait, akik tiszs6get nem t6ltenek be),
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b) a kdzhasznri szervezettel e megbizatrlsri,m kiwli m6s tev6kenys6g kifejtesere ini,nyul6

munkaviszonyban vagy munkav6gzesre inimyul6 egy6b jogviszonyban r[,1], ha jogszab6Lly

mriskepp nern rendelkezik,
c) a kiizhasznf szettezet cel szerinti juttat6sriMl reszesfil - kiv6ve a bfuki d'ltal megk6tes

n6lkiil ig6nybe vehet6 nem penzbeli szolgfltat6sokat, €s az egyesiilet 6.,ltal tagirinak a tagvi-
gi jogviszony alapj6n a l6tesit6 okiratban foglaltaknak megfelel6en nyujtott c6l szerinti jut-
tat6st -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatiirozott szem6lyek kdzelihozzitartoz6ja.

A kdzevfil6s kizir6laeos hataskdrdbe tartozik (Ptk.3:74.6)

a) az alapszabily m6dosit6sa;
b) az egyesiilet megsziindsenek, egyesiilisenek 6s szewriLkisriLnak elhatfuozisa;
c) a vezet6 tisztsegviselo megvd{asztrisq visszahivrlsa 6s dijazisfumk megdLllapitisa;

d) az 6ves k6lts6gvetes elfogad6sa;
e) az 6ves besz6.rnol6 - ezen beli.il az iigyvezet6 szervnek az egyesiilet vagyoni helyzeter6l

sz6l6 j elentesenek - elfogaddsa;
f) a vezet6 tisztsdgvisel6 feleni munkri.Lltat6i jogok gyakorlis4 ha a vezetti tiszsdgvisel6 az

egyesiileftel munkaviszonyban rill;
g) az olyan szprz des megktit6s6nek j6vrihagyrisa, amelyet az egyesiilet saj6t tagi6val, veze-

t6 tiszsdgvisel6jdvel, a feliigyel6bizottvlg tagirival vagy ezckhozzhtartoz6j6val kdt;
h) a jelenlegi es konibbi egyesfleti tagok, a vezet6 tisztsegvisel6k 6s a feliigyel<ibizotts6gi
tagok vagy miis egyesiileti szervek tagjai elleni krirtdritesi igenyek ervdnyesit6sdr6l val6
d6ntes;
i) a feliigyeltibizottsig tagiainak megvri.{asztas4 visszahivrhuk 6s dijazesuk meg6Lllapitasa;
j) a vriLlasztott k6nywizsg6l6 megvrilasztrisa, visszahiviisa es dijaz5s6nak megiLllapitlsa; es

k) a v6gelszrimol6 kijel6lese.
ezenkiviil:
l) Az egyerrt, p6rtol6 es tiszteletbeli tagsrig elfogad6sa, ill. megviilasarisa.
m) A tagdij mert6kenek 6s gyakoris6gtinak meg6Lllapitdsa.

n) D6nt6s minden olyan iigyben, amelyet jogszabri.ly, alapszabri,ly vagy kdzgyl.ildsi hatfirozal
a kiizgyiil€s hatriskdrdbe utal, vagy amelyet az elndksdg a kdzgytiLl6s el6 te{eszt.

2. Az eln6ks6g

Az eln6ks6e az egyesflet ir6nyit6 szerve, melyet a k6zgyiil6s 4 6vi idtitartamra vrilaszt. Fel-
adata a szervezet tev6kenysdgenek folyamatos ininytisa, a dtintesek meghozatala a ket k6z-
gyiilds kdai id6szakban.

Az eln6ksdg 3 tagb6l 6ll - elndk, iigyvezet6, gaztasiqi vezer6. Az eln6ks6g sziiks6g szerint,
de legal6bb fdl6vente tart iilest. Hatd.rozatkepes, ha az eln6ks6g tagiainak legal6bb a fele + I
fii jelen van. Hatfuozaait nllt szavazrissal, egyszerti sz6tobbs6ggel hozza. Az flleseket az

eln6k hivja 6ssze oly m6don, hogy az iiles hely6t, idejdt es napirendj6t tartalmaz6 inisbeli
meghiv6t a tagokkal legal6bb 5 nappal kor6bban kozolni kell. Az eln6kseg fllesei nyilvrfuro-

sak.

Az eln6ks6g hat6rozathozatal Aban szavazalAval nern vehet rdszt az, aki, vagy akinek k6zeli
hozz lartozija k6telezettsig, vagy felel6ssdg al6l mentesiil, ill. b6rmely mas el6nyben resze-

stil, illetve a megkiitend6 jogiigyletben egydbkdnt 6rdekelt. Nem minSsi.il el6nynek az egyest-
let c6l szerinti juttatiisai keret6ben a brirki 6.Lltal megkdt6s n6lkiiLl ig6nybe vehet6 nem penzbeli

szolgriltatris, illetve az egyesfllet rlLltal a tagirinak a raqs6g viszony alapjrin nyujtott, l6tesit6

okiratnak megfelel6 cdl szerinti juttatis.
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Az elndks6g tagiai, a nern a vflasztott funkci6jukb6l ad6d6, hanem azon tul villalt tev6keny-
s6g[k ell6tris6ert tiszeletdij illeti meg. Az eln6ks6g jogosult meghatiirozott feladatok ell6t is6-
ra kiils6 szem6lyekkel megbizisi szerz6d6st k6tni, az Ugwiteli munkiihoz alkalmazottakat
foglalkoztatni.

Az eln6ks6g iil6seit az eln6k, tiivolldt6ben az iig,'r/ezel6 vezeti.

Az ehdks6g saj6t 6ves iil6sterv 6s tigyrend szerint tartja dsszej6veteleit.

Az elndlaig hataskbribe tartozik:
o Gondoskodik az Egyesiilet iigyeinek vitel6r6l, tevdkenys6gdnek szervezds6r6l..
. Ddnt a k6t kdzgyrilis kdzritti id6szakban az egyesiilet iigyeiben, kivdve azokat a

trirgyk6r6ket, amelyeket az alapszabily vagy jogszabAly a K6zgul6s kizir6lagos hatrisko-
r6be utal.
. A kdzgyfil6sek kdzdtti idSszakban a hozott hatirozatok vdgrehajt isa 6s a v6grehajtris
ellen<irz6se.
c Y6,gzi a mfik6d6ssel kapcsolatos minden adminisztnlci6s, gazdilkodrisi 6s operativ fe-
ladatot.
o Az egyesiilet m[ikddds6hez sztiks6ges anyagi, tri.rgyi es szerndlyi felt6teleinek mege-
remt6se, annak el<isegit6se.

o Gondoskodik az 6ves k<ilts6gvet6s lehet6s6g szerinti v6grehajtasrlr6l.
o Megallapitja az alkalmazottak, illewe tagok tiszteletdij6t.
o Biztositja hogy az egyes[let irataiba b6rki munkaid6ben korldtlanul betekinthessen.

Ez a jog csak szern6lyis6giogi vagy adawedelmi jogi jogszab6ll rendelkez6sek okrib6l
korl6tozhat6. Az iratbetekintest az elndkkel kell egyeaetni.
c Tirjdkoztatja az 6rdekl6ddket az egyesiilet miiktid6ser6l, a szolgriLltatisok ig6nybev6tel-
enek m6dj6,16l.
. Az egyesulet tev6kenysdg6r6l a nyilvri.nossrig szirniira 6ves be szintol6t tesz kdz€.
r Szakmai-etikai kerd6sekben dllasfoglalds kialakit6sa.
o Az elniiks6g kdteles beszimolni tev6kenysdgir6l a kdzgyiilds elott.
o Minden tov6bbi feladat, amelyet a kdzgytilds az eln6ks6g hatriskdr6be utal.
o Kiikin nyilvrintartast vezet a kdzgyii.lesek az eln<iksegi iil6sek hatarozatair6l (hat iroza-
tok kdnyve), amelyb6l megrillapithat6 a ddntds tartalm4 id6pontja hatriLlya, illetve a d6n-
Gst t6mogat6k, vagy ellenz6k aniny4 ha lehets6ges szern6lye is. A ddnt6seket, halitoza-
tokat a honlapon es a sz6khelyen t6rt6n6 kifiiggeszt6ssel nyilvrinoss6 teszi, a konkrdt dtin-
teseit az €rintetteknek 8 napon bel - igazolhat6 m6don - irisban is eljuttatja.

Az egtes let elndl<sdgdnek tagjai, egt ttal az egtes let tisztsdgviseldi:
l. Eln6k
2. igyrezeto
3. Gazdas6gi vezetti
Az egyesiilet tisasdgvisel<ii munk6jukat ti.rsadalmi megbizisk6nt l6tj6[< el. Ezdrt semmilyen
juttatrist nern kapnak.

A vezet6 tiszts6gvisel6vel szembeni kdvetelm6nyek 6s kiz6ni okok (Ptk.3:22.$)
(l) Vezet6 tisasdgvisel6 az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6-
kenys6ge ell6tris6hoz sz0ks6ges kdrben nern korl6toaii.k,
(2) Ha a vezet6 tisztsigvisel6 jogi szem6ly, a jogi szemdly kdteles kijeliilni azt a termdsze-

tes szern6ly, aki a vezet6 tisas6gvisekii feladatokat nev6ben ellitja. A vezet6 tiszts6gvise-
l6kre vonatkoz6 szabdlyokat a kijeldlt szem6lyre is alkalma.ani kell.
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(3) A vezet6 tiszts6gvisel6 iigyvezet6si feladatait szem6lyesen kdteles ell6tni.
(4) Nem lehet vezet6 tiszts6gviseki az, akit brincselekmdny elkiivetdse miatt joger6sen sza-

badsigveszds biintet6sre iteltek, amig a biintetett el<i6lethez fiiz6d6 Mtrinyos kdvetkezrn6-

nyek al6l nern mentesiilt.
(5) Nem lehet vezet6 tisztsegvisel<i az, akit e foglalkozist6l joger6sen eltiltottak. Akit va-

lamely foglalkozht6l joger6s bir6i itelettel eltiltottak, az eltiltris hatrilya alan az it6letben

megieldlt tev6kenyseget folytat6 jogi szemdly vezet6 tisztsegvisel6je nem lehet.

(6) Az eltilrdst kimond6 hatirozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6 tisztsegvise-

16 az, akit eltiltottak a vezet6 dsas6gviseloi tevdkenys6g6l.

Titoktart{si 6s fetviligositisi kiitelezetts6g (Ptk.3:23.$)
(l) A vezet<i tiszts6gvisel6 a jogi szemdly tagiai, tagsdg n6lkiili jogi szem6ly eset6n a jogi
szem6ly alapit6i r6szere kriteles a jogi szem6lyre vonatkoz6an felvil6gositrist adni, es sz6-

mukra a jogi szan6lyre vonatkoz6 iratokba 6s nyilv6ntartrisokba betekint6st biaositani. A
felviligositrist ds az iratbetekintdst a vezet<i tisztsdgvisel6 a jogosult riLltal ten inisbeli titok-
tartrisi nyilatkozat tetel6hez kiitheti.
(2) A vezeto tisasegvisel<i megtagadhatja a felvil6gositrist 6s az iratokba vd6 betekint6st,

ha ez ajogi szemdly iizleti titk6t sdrten6, ha a felvil6gosiuist k6rd a jogdt vissza6l6sszeriien

gyakorolj4 vagy felhiv6s ellenere nern tesz titoktart6si nyilatkozatot. Ha a felvil6gositist
k6r6 a felvikigositris megtagadrisrlt indokolatlannak tartj4 a nyilvrintart6 bir6vigt6l kerheti a
jogi szern6ly k<itelez6s6t a felvil6gositris megadas6ra.

A v ezet6 tiszts6gvisel6 felel6ss6ge (Ptk.3 :2a.$)
A vezetS tiszs6gviselti az tigyvezetesi tevdkenysdge soriin ajogi szemdlynek okozott kiiro-
kdrt a szerz6desszegdssel okozott kar6rt val6 feleltiss6g szabriLlyai szerint felel a jogi sze-

m6llyel szanben.

A vezet6 tisztsdgvisel6i megbizat{s megszff n6se (Ptk.3 :25. $)
(l) Megszrinik a vezet6 tisztsdgvisel6i megbizatis

a) haulrozott idejii megbizatris esetdn a megbizis id6tartamanak lejdruival;
b) megszi.intet6 feltdtelhez kdtott megbizatas esetdn a feltdtel bekdvetkez6s6vel;
c) visszahiv6ssal;
d) lemondr4ssal;

e) a vezetd tisas6gviselti halal6val vagy jogut6d n6lktili megsziiLn6s6vel;

f) a vezet6 tiszts6gvisel6 cselekv6kepessdgdnek a tev6kenysdge ell6uisiihoz sziiks6ges

k6rben t6rt6n<i korliitoziseval ;
g) a vezet6 tisztsegvisel6vel szembeni ktzfu6 vagy iisszef6rhetetlens6gi ok bekiivet-
kezt6vel.

(2) A jogi szern6ly tagjai, tegsrig n6lkiili jogi szem6ly eset6n a jogi szern6ly alapit6t avezeto
tiszts6gvisel5t bri,rmikor, indokol6s n6lkiil visszahivhatjak.
(3) A vezetri tisas6gvisel6 megbizatrisar6l a jogi szem6lyhez cimzett, a jogi szernely mrisik
vezet6 tisZsdgvisel6j6hez vagy dtint6shoz6 szerv6hez int6zett nyilatkozattal brirmikor le-
mondhat.
(4) Ha a jogi szem6ly miiktid6k6pessdge ezt megkivanj4 a lemondiis az tj vezetb kijeldl6-
s6vel vagy megv6laszt6s6val, ennek hirinyriban legk6s6bb a bejelent6st5l szimitott hatvana-

dik napon v6lik hatAlyoss6.

2.1 Az elndk hat6sk6re 6s feladatai:

a. Kepviseli az egyesiletet orszdgos, megyei es vdrosi f6rumokon 6s trirgyalisokon. A k6z-
gyiil6stol es az elnitks6gl6l kapott felhatalmaz6sa szerint e jogkitr6t esetenkent 6truh6zhat-
ja az egyesiilet m6s tisztsegviseloj6re vagy tagjdra.
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. b. hinyitja az egyesiilet tevdkenysegdt, gondoskodik a ktizgyfflds 6s az elniik#g hxirozztai-
nak el6k6szitdser6l is v6grehajt6s6r6l.

c. Az egyesiilet ktizgy0l6s6nek 6s elndksegdnek hatArozztai alapjrim megdLllapod6sokat 6s

szerzrid6seket kdt.
d. Al6irja az egyesiilet eg6sz tevikenys6g6t 6rint6 Ugyiratokat, megfiatflro,z" az egyesiilet

tisasegvisekiinek alAirasi jogait, meghatrirozz' tAvollale esetdn az alii(nisra jogosult sze-

m6lyet.
e. Az alapszabilynak megfelel6en Ssszehivja 6s vezeti az egyesiilet k6zgyiildsdt €s elndks6gi

[leseit.
a. Meg)tatfurozza az eln6ks6g tagiainak feladatk6r6t, felffgyeli az eln6ks6g tevekenysdget, az

egyesiilet miiktid6s6t.
b. Ha az elntikseg egyes feladatok ellit6sara munkaszerz6dessel, vagy megbizasi szerz6dds-

sel bri,rkit foglalkoaatni javasol, a munkdltat6i jogokat az eln6k gyakorolja.
c. Tev6kenys6gir6l rendszeresen beszirnol az elnoksdgnek 6s a Kdzgyril6snek.
d. Munkeje6rt a Kozgyiilis ddnt6se alapjrin tiszeletdij illetheti meg. A tiszt6g ell6ttistibol

ad6d6 kiadrisok€rt kiils6gterit6s illeti meg.

2.2 Az iigyvezet6 hatask6re es feladatai:

a. az iryezet6 - az elndkkel azonos kdnien - 6n6ll6an is kepviseli az egyesiiletet, annak

nev6ben aldinisr4 k6telezetts6g vrillallsra jogosult.

b. a k6zgy[Ll6s ds az elndkseg riLltal elfogadou hatiirozatok alapjrfur koordinilja az egyesfllet

munk6j6t.
c. Ope,rativ tev6ken ys6get v6gez
d. Biaositja az egyestlet mtk6d6s6nek folyamatossagdt
e. Az eln6k trivoll6te, vagy akadiilyoaatiisa eseten helyettesiti, annak hatask6ret gyakorolja.
f. Tev6kenys6gdr6l rendszeresen beszrimol az eln6ks6grek es a k6zgyrilesnek.
g. Munkrlj66rt a Kdzgyrilis ddntdse alapjrin tisaeletdij illetheti meg. A tisz6g ell6t6s6b6l

ad6d6 kiadrisokert k6ltsdglerites illeti meg.
h. Vezeti a hatiirozatok kdnyv6t es a tagryilvAntartrist. Helyszin es id6pont egyeztet6sdvel

kivii,LAll6k rdszdre is biaositja az iratokba tdrten6 betekintest.

2.3 A gazAas gi vezet6 hatiiskdre es feladatai:

a. Elldtja az egyes0let gazdashgi tev6kenys6genek ini,nft6sAt.
b. Segiti a szervezeti egys6gek munk6j6t.
c. Az eln6ks6g iilisein beszimol ddnt6seir<il, a k6t iil6s kdzdtti tev6kenys6gdr6l.

d. Biaositja a mflkdddsi feltdteleket, 6s gondoskodik a hatrirozatok vdgrehajuisi,r6l.

i. Tev6kenysdgdnil rendszeresen beszl,rnol az eln6ksdgnek 6s a kdzgyiilesnek.
j. Munk6j6ert a K6zgyfl6s d6nt6se alapjrin tisaeletdij illetheti meg. A tisa6g ell6t6sdb6l

ad6d6 kiadrisokert kiilts6gterites illeti meg.

3. A szfmvizsg{16 bizoftsig

a. A hdrom tagri szirnvizsg6Ll6 bizotts6gnak j oga van az egyestlet gazdalkodrisd.nak b6.rmely

id6pontban tdrtdn6 6tfog6 vagy resaertileteke korl6tozott ellen6rzisdre.
b. Ktitelessege, hogy dvente legakibb egyszer teteles ellen6rzest tartson 6s az eves gazdas6gi

beszrimol6t ellertjegy ezze.

c. A sz6mvizsg6l6 bizots6g sziiks6g szerint, de legaldbb 6vente egy alkalommal filesezik.
d. Ddnteseit nyilt szavazissal, egyszerii sz6t6bbs6ggel ho""r meg.
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e. A szrimvizsg6l6 bizottsag eln6k6t es kdt tagidt ktiltin jel6l6s alapjan a kdzgltl6s viiasztja
meg.

f. A szirnvizsgil6 bizottsdg ffleseit annak elndke hivja 6ssze oly m6don, hogy az iiles helyet,
idejdt es napirendjdt is tartalmaz6 inisbeli meghiv6t a tagokkal az iilest megeltiztien 5

nappal kor6bban k6z6lni kell.
g. A szri.rnvizsg6l6 bizotts6g hatrirozatkepes, ha mind hrirom tagia jelen van.

h. A szrirnvizsgrlLl6 bizotts6g tagja az egyesiil et vezatii szervinek iil6s6n tandcskozisi joggal

r6szt vehet.
i. A szlmvizsgfl6 bimtt&i,g kdteles az intdzked6sre jogosult vezet6 szervet tij6koztatni 6s

annak 6sszehiviMt kezdernenyezni, ha arr6l szerez tudomrist hogy
- az egyesiiiet mtkddese soriin olyan jogszabrlLlys6rtds, YaW az egyesiilet drdekeit

egydbk6nt sulyosan sert6 esemdny (mulaszt is) t6rtint, amelynek megsziintetdse,

vagy kdvetkezrninyeinek elhriritrisa, ill. enyhitdse az intdzked6sre jogosult vezet6
szerv d6nteset teszi sz0ks6gess6,

- a vezet6 tiszsegvisel<ik felel6sseg6t megalapoz6 tdny mertilt fel.
j. Az int6zkeddsre jogosult vezet6 szervet a szimvizsgril6 bizottsag indiwrirnydra - amak

megt6telit6l szirnitott 30 napon beliil - tissze kell hivni. E hat irid6 eredm6nytelen eltelte

esetdn a vezeld szerv dsszehiv6sdra a szirnvizsgril6 bizottsag isjogosult.
k. Ha az arra jogosult szerv a t6rvdnyes miikddds helyrerillitrisa erdek6ben sziikseges int6z-

kedeseket nem teszi meg a sziimvizsgril6 bizofts6g k6teles haladdhalanul Ertesiteni a tiir-
venyess6gi felflgyel etet ell6t6 szerva.

l. Nern lehet a szimvizsgrl.,lo bizottsrig ugja az a szern6ly, aki
- a vez.etb szerv elndke vagy tagi4
- az egyesiilettel a megbizatasri.n kiviili m6s tev6kenys6g kifejtesere inlnyul6 munka-

viszonyban, vagy munkav6gzesre ininyul6 egyeb jogviszonyban 6ll, ha a jogszabrlLly

mAskent nern rendelkezik,
- az egyesilet c6l szerinti juttatrisaib6l r6szesiil - kiv6ve a brirki 6ltal megk6tes nelkffl

igdnybe vehet6 nem penzbeli szolgriLltauisokat, 6s a tri.rsadalmi szervezet ti'ltal tagi6-
nak a tags6gi jogviszony alapjrin nyujton, litesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti
juttaLlst-, illetve az el6bbiekben megharrirozott szem6lyek hozzhtartoz6ia.

YII. Az eg/esfilet miikiid6s6nek szab6lyai 6s gazdilkoddsa
7.$

1. A kbzhasznri miik6d6ssel kepcsolatos szabilyok

A kddrasmri szervezrt ldtesit<i okiratrlnak vagy - ennek felhatalmazrisa alapjrin - bels6 sza-

b6lyzatri.mak rendelkeznie kel I

a) olyan nyilvrintartris vezetdsir6l, amelyMl a vezetri szerv ddnt6s6nek tartalm4 idtipontja 6s

hatrily4 illewe a ddntdst trfunogat6k es ellenz6k szirnaninya (ha lehetseges szem6lye) meg6l-
lapithat6,
b) a vezetb szerv d6nt6seinek az 6rintettekkel val6 k6zlesi, illetve nllvrlnoss6gra hozatali
m6dj616l,
c) akdzJr,aszl.$ szervezet miikdd6sevel kapcsolatosan keletkezett iratokba val6 betekint6s
rendjer6l, valamint
d/ a kiizhasznri szervezet mtkiiddsenek, szolgri.Lltat6si igdnybevdtele m6dj6nak, beszfunol6i
k<izlesenek nyi lvfnosMg6rol.

2. A beszimol{si szabilyok
Az egyestilet k<iteles szaknai beszrirnol6t kesziteni, amelynek elfogadrisa a legfbbb szerv ki-
zrffi lagos hatrisk6r6be tartozik.

/t.
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A 201 l. 6vi CLXXV. t6rveny 46.$-a alapjrin:
( I ) Az egyesfrle! mint k6zhasznri szeNezet, valamint k6ztrasznri szer,tezet jogi szern6lyis6g-
gel rendelkez6 sz vezati egys€ge kdteles a beszirnol6 j6vrihagyrisrlval egyidejrileg k6zhasz-
nriMgi mell6kletet kesziteni, amelyet a beszrirnol6val azonos m6don k6teles j6vri.hagyni, Iet6t-
be helyezni es kdzz6tenni.
(2) A k6zhasznri szervezet beszri,rnol6j6ba, k6zhasznus6gi melldklet6be bri.rki betekinthet, 6s

abb6l saj6t kitlts6gere m6solatot keszithet.

3. Az egresiilet gazdilkodisa

Az egyesfletbe t6m6riilt egyeni tagok, termeszetes es jogi szern6lyek, a t6$adalom szitmfua
hasmos, kdzerdekfi tevdkenys6get folytatnak. Ennek megfelekien az egyesiilet mukdrd6senek

anyagi fomisai, gazd.ilkodrisrinak anyagi alapjai is rdszint mag6nszem6lyekt6l, az egyesilet
egyEni tagiait6l, reszint tri.rsadalmi, 6llami es 6nkormrinyzati trimogatrisb6l es egy6b bevete-
lekt6l szirmaznak.

Gazddlkodas forrdsai:
r A tags6gi dijbol szirmazo bevaelek.
o Adomiinyok , pinyimt fijin szerzeft bevetelek.
. Ailami, megyei, vrirosi 6s k6zs6gi dnkormrinpatok celt6rnogatr6sa az egyestlet javrira.

o A tevikenysegdb6l, gazd6lkodris6b6l es vrillalkozitsb6l szArmaz6 esetleges bevetelek.
o EgY6b fornisok.

A k6zhasmf szervezet nevdben vagy javri.ra ttirt6n6 adom6nygyujt6s nem jrirhat az adom6-
nyoz6k, illet6leg mris szem6lyek zaklatris6val, a szem6lyhez ftzbd jogok ds az emberi m6lt6-
s6g serelm6vel.
A kdzhasmri szewezat nev6ben vagy javrfa tdrtin<i adomrlnygyujtds csak a kdzhasznri szer-

vezet inisbeli meghatalmazrlsa alapjfu v6ge*et6.
A k6zhasznri szeruezet r€sz€re juttatott adomrinyokat a k6nyv szerinti, ennek hiriny6ban a
szokiisos piaci 6ron kell nyilv6ntart6sba venni.
Az egyesiilet vri.Lllalkoz6si tev6kenys6get csak mrisodlagosan, csak k6zhasznf cdljainak meg-
val6siuisa erdek6ben, es azokat nem vesz6lyeZetve vbgezhet. A gazd6Llkod6s sonin elert eset-

leges eredmenyet nern oszthatja fel, azt all. fejezet szerinti celokra fordithatja.
Az egyesiilet 6ves kdlts6gvetes szerint gazd6lkodik, a vonatkoz6 penz0gyi szab6lyok szerint.
A gazd6lkodrlsra vonatkoz6an k6l6n penziiryi szabilyzat szolgil. Az egyesiilet nem folytat
befektetesi tev6ken ys6get.

Az egyesiilet tartozrisaidrt sajAt vagyon6val felel. A tagok a tagdij megfizet6sen tul a szervezet
tartozrisai6rt nern felelnek.
Az egyesiilet gazdriLlkod&i.r6l az elntikseg a Kdzgyiil6snek szirnol be.
Az egyesiilet eln6ke, az egyesiilet iigyvezet6je 6s az egyesiilet gazdasAgi vezetbje kozul ken6
szem6ly egyiittesen jogosult az egyes0let bankszd.rnl6ja felett rendelkezni.

YIII. Az egyesiilet megsziin6e
8.$

Az egyesiilet megszrinik a 201l. 6vi CDO(V. w. 8.6s 9. $-6ban meg6Lllapitott m6don.
A Lirsadalmi szeryezet megsziinik feloszlissal, mas tirsadalmi szervezettel val6 egyesfl6ssel,
feloszlatrissal, illet6leg a bir6sig 6ltali megsziin6senek megriLllapittis:ival.
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Az egyesiilet megsziin6se eset6n az egyesiilet vagyoniir6l a ktizgyiiles d6nt. A hitelez6 ige-

nyek kielegitese utiin megnaradt vagyon a Nernzeti Egyiittrniik6d6si Alapot illeti meg.

Jogi szem6ly jogut6d n6tkiili megsziinese (Ptk.3:48.$)
(l) A jogi szem6ly jogut6d ndlkiil megsziinik, ha

a) hatrirozott id6re jdtt l6te es a meghatiirozott id6tartam eltelt;
b) megsziindse meghatilrozott feltdtel bekdvetkez's,bhez kiit6tt 6s e felt6tel bekdvetke-
zerl.;
c) a tagok vagy alapit6k kimondjd.Lk megszflndsdt; vagy
d) az arra jogosult szerv megsztinteti

feltdve mindegyik esetben, hogy a jogi szerndly vagyoni viszonyainak lezrinlsrira irdnyul6
megfelelti eljd.rris lefolytatris6t kdvet<ien a bir6sdg a jogi szem6ly a nyilvantartdsbl tdrli.
(2) A jogut6d ndlkiil megsziturt jogi szem6lynek a hitelez6k kiel6git6se utiin fennmaradt va-
gyona a jogi szern6ly tagiait, tagsrig n6lk0li jogi szern6ly esetan az alapit6i jogok gyakorl6it
illeti meg olyan aninyban, amilyen ani.nyban 6k vagy jogel5dji.ik a jogi szemdly javdra va-
gyoni hozziljinulast teljesitettek.
(3) A jogut6d n6lkiil megsziint jogi szemdly tagiai ds alapit6ja a felosztott vagyonb6l val6

r6szesed6stik m6rtdkiig kdtelesek helytiLllni a megsziint jogi szondly ki nem el6gitett tarto-
zAsui:rt.

A jogut6d n6lkiili megsziin6s okai (Ptk.3:8a.$)
A jogi szem6ly jogut6d n6lkiili megsziindsenek 6ltalinos esetein tul az egyesiilet jogut6d n6l-
kiil megszffnik, ha

a) az egyesiilet megval6sitotta celj6t vagy az egyesiilet c€ljinak megval6sitasa le-
hetetlenn6 vrlLlt, es fj c6lt nern hatdroztak meg vagy

b) az egyes0let tagiainak sz6ma hat h6napon keresztiil nem 6ri el a tiz ftt.

Rendelkez6s a fennmarad6 vagronr6l (Ptk.3 : 85. $)
l) Az egyesiilet jogut6d n6lktili megszffn6se eset6n a hitelezrik kdveteleseinek kiegyenli-

tese utrin fennmarad6 vagyont az alapszabAlyban meghatrirozoft, az egyesiilet celjaival
megegyezb vagy hasonl6 c6l megval6sftrisrira l€trejdtt k6zhasmri szervezetnek kell 6t-
adni. A nyilv6.ntart6 bir6s6g a jogszabri.Llyban meghatiirozoft szervezetnek juttatja a va-
gyont, ha az alapszabiily nem tartalmaz rendelkezest a megsztin6 egyesiilet vagyoniir6l
vagy ha az alapszabilyban megjeliilt kSzhasznri szervezet a vagyont nern fogadja el

vagy azl nem szerezheti meg.
2) A fennmarad6 vagyon sorsar6l a nyilvfurtart6 biros6g a t6rlest kimond6 hatrirozat6ban

rendelkezik, a vagyon6truhiizris teljesit6sere sziiks6g eseten iigygondnokot jelol ki. A
vagyon feletti rendelkez6si jog az egyesiilet t6rles6vel szrill 6t az tij jogosultra.

A vezet6 tiszts6gvisel6k felel6ssege jogut6d n6lkili megsziin6s eset6n (Ptk.3:86.$)
(1) Az egyesiilet jogut6d ndlktiLli megszrinese ut6n a vezet6 tisztsdgvisel6kkel szemben e

minrisegiikben az egyesiiletnek okozott kiirok miani krirt6rit6si ig6nyt - a joger6s tdr-
l6si hatrirozatot k6vet6en egy 6ven beliil - az egyesiilet tdrldsenek id6pontjdban tags6-
gi viszonyban riLll6 tag vagy az drv6nyesitheti, akinek a rdsz6re a megsz0n6skor fenn-
marad6 egyesiileti vagyont 6t kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, dt kellett volna
adni.

(2) Ha az egyesnlet jogut6d ndlkiil megsziinik, a hitelez6k kiel6gitetlen kiiveteldsiik ereje-

ig krirtdrit6si igdnyt irv6nyesithetnek az egyesiiLlet vezetd tisas6gvisel6ivel szemben a

szerz6ddsen kiviil okozott krirok6rt val6 felel6sseg szab6lyai szerint, ha a vezet6 tiszt-
sdgviseki az egyestilet fizetrikdptelenseg6vel fenyeget6 helyzet beriLllta uuin a hiteleztii
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6rdekeket nem vette figyelembe. Ez a rcndelkezds vdgelszfunol6ssal tdrtdn6 megszii-
nes eseten nem alkalmazhat6.

IX. Egy6b rendelkez6sek
e.$

2011. 6vi CLXXV. t6rv6ny 34.$ (1) bekezd6s gb,c,d pontja alapjin
A kbzhaszn sdgi nyilvdntartdsba vdtelhez a szervezet litesitd okiratdnak tarnlmaznia kell,
hogt a szervezet

a) milyen kiizhaszrui tevikenysdg(ek)et folytat, e kiizhasznri tevikenysig(ek)et mely kiizfel-
adat(ok)hoz lapcsol6d6an vigzi, tovdbbd hogt e ldzfeladat(ok) teljesitisit mely jogsza-
bdlyhely(ek) irja (irjdk) eld, valamint - ha tagsdggal rendelkezik - nem zdrja ki, hog tagia-
in kivill mds is riszes lhessen a kiizhaszrui szolgdltatdsaibdl;
bl gazdasdgi-vdllatkozdsi tevdkerytsdget csak kazhaszn vagt a ldtesitd okiratban megha-
ldrozott alapcil szeinti levikenysig megvaldsitasdt nem veszilyeztetve vigez;
c) gazddlkoddsa sordn elirt eredminyit nem osztja fel, azt a litesitd okiratdban meghatdro-
zott kiizhaszni tevikenysdgire fo rd itj a :
d) kiimetlen politikii tevil<enysiget nem folytat, szervezete pdrtoktdl f)ggetlen is azoknak
anyagi tdmogatast nem nyijt.

2011. 6vi CLXXV. t6rv6ny 39.$a alapjin
(l) A k<izhasznt szovezet megszftn6s€t ktivet6 hdrom ivig nem lehet mris kdzhasznri szerve-
zel vezeto tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki konibban olyan kdzhaszni szewezet vezeto tis7.-
s6gvisel<ije volt - annak megszrin6s6t megel6zri kit evben legal6bb egy 6vig -,

a) amely jogut6d n6lkiil sziint meg rigy, hogy az illani ad6- 6s vrlmhat6s6gn6l nyilvintar-
tott ad6- 6s vimtartoziis6t nern egyenlitette ki,
b) amellyel szernben az flllarni ad6- 6s vrimhat6sig jelent6s Ssszegii ad6hiiny tirt fel,
c) amellyel szernben az illatni ad6- es vrimhat6sig rizletlezitis int6zkedest alkalmazott,
vagy iizletlezitist helyettesit6 birs6got szabott ki,
d) amelynek adbszim t az illani ad6- 6s viirnhat shg az adizis rendj6r6l sz6l6 t6rv6ny
szerint felfiiggeszette vagy tiiftilte.

(2) A vezet6 tisas€gvisel6, illewe az ennek jel6lt szemdly k6teles valamennyi 6rintett kdz-
haszui szervezetet el6zetesen t6j6koztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg miis k6z-
hasznri szervezeh6l is bet6lt.

2011.6vi CLXXV. tiirv6ny 41. $a alapjin
(1) A feliigyel6 szerv ellenrirzi a kdzhasznri szervezot mrik6d6sdt 6s gazd6lkoddsit. Ennek
sonin a vezet6 tisas6gvisel<ikt6l jelent6st, a szervezet munkavriLllal6it6l pedig tdjekoaatist
vagy felvil6gositrlst kerhet, tov6bb6 a k6zhasznf szervezet kdnyveibe 6s irataiba betekinthet,
azokat megvizsg6lhatja.
(2) A feliigyel6 szerv tagia a kdzhasznri szet\ezet vezet6 szerv6nek iildsdn tandcskozisi jog-
gal reszt vehet, illetve reszt vesz, ha j ogszabdLly vagy a l6tesitd okirat igy rendelkezik.
(3) A feltigyel6 szerv kiiteles az intezkeddsre val6 jogosultsigrinak megfelel<ien a ddnteshoz6
szervet vagy az iJ,gyvezelo szervet tiijekoztatni 6s annak dsszehiviis.it kezdem6nyezri, ha arr6l
szerez tudom6st, hogy

a) a szeruezet mfikiid6se sor6n olyan jogszab6lys6rtds vagy a szervezet 6rdekeit egyebk6nt
srllyosan s6rt6 esem6ny (mulasztis) tdrtdnt, amelynek megsziiLntetdse vagy kdvetkezm6nye-
inek elhririuis4 illetve enyhit6se az int6zkedesre jogosult vezet<i szerv d6ntes& teszi sz0k-
s6gess6;
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b) a vezeto tiszs6gvisel6k felel<iss6g6t megalapoz6 tdny meriilt fel.
(4) A ddntdshoz6 szervet va1y az iigyvezet6 szewet a feltgyeki szerv indiwdnyiira - annak

megtdtel6t6l szl,rnitott harminc napon beliil - int6zked6s celjrib6l 6ssze kell hivni. E hatarid<i

eredmdnltelen eltelte eseten a d6ntdshoz6 szerv 6s az igy:vezeto szerv osszehiviisiira a fel-
iigyel6 szerv is jogosult.
(5) Ha az arra jogosult szerv a tdrv6nyes miikddds helyre6llirisa 6rdekdben sziiksdges intez-

ked6seket nern teszi meg, a feltigyel6 szerv kdteles haladdktalanul 6rtesiteni a tdrv6nyessdgi

ellen6rz6st ell6t6 szerver.

2011.6vi CLXXV. t6rv6ny 42. $a
(l) A kdzhasznri szevezet a gazdrilkodrisa sorin el6rt eredm6ny6t nem oszthatja fel, azt letesi
to okiratiiban meghatarozott kiizhasznri tev6kenys6gere kell forditania.
(2) A kdzhaszui szervezet a yezelo tiszsdgvisel6t, a tiimogat6t, az dnkdntest, valamint e sze-

m6lyek kdzeli hozziltafioz6jilt - a brlrki 6ltal megkdtes n6lkill ig6nybe vehet6 szolgii,ltatrisok,

illetve az egyesiilet eltal tegjanak a tagslgi jogviszony alapjri.n nyirjtott, ldtesito okiratnak
megfelel5 juttatrisok kiv6tel6vel - c6l szerinti juttatiisban nern reszesitheti.

X.Zir6 rendelkez6sek
10. $

Az egyestlet nem limogat politikai p6rtot vagy szervezetet. Politikai pei.rtt6l vagy szerve-

zett6l nem fogad el tdmogat6st.
A kitzhasznri szervezet megszi.intet6s6t kdvet6 k6t 6vig nem lehet mris kdzhaszru szerve-

zet tiszs6gvisel6j e az a szem€ly, aki olyan kdzhaszrri szervezetndl tdltdtt b€ - annak meg-

sziint6t megel6z6 k6t evben legal6bb egy 6vig - vezet6 tisas6get, amely az ad6z6s rendj6-

16l sz6l6 tdrveny szerint kdztartozisiit nem egyenlitette ki.
A vezeto tiszts6gvisel6, illetve az ennek jeldlt szem6ly kdteles valamennyi drintett kdz-
haszni szervezetet elSzetesen Lij6koztatni an6l, hogy ilyen tisasdget egyidejfileg mds

kdzhasznri szervezetn6l is bet<ilt.
Az alapszabalyban 6s az egyesiilet egy6b szabAlyzataiban nern erintett kerddsekben a vo-
natkoz6 szabii.iyok, els6sorban a 2011. 6vi CLXXV. Trv. ,,Az Egyesiilisi jogr6l, a kdz-
hasznri jogriLllasr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6sdr6l 6s trtnogatrisri.r6l", 201l. 6vi

CL)OOfl. Trv. ,A civil szervezetek bir6sigi nyilvrintart6sirol 6s az ezzel6sszefiigg6 elj6-
nisi szabrilyokr6l", a Polgri,ri Tdrvenykdnyv 2013. 6vi V. tdrveny es 350/201 l. (XI.30.)
kormrinyrendelet ,A civil szervezetek gazd6lkodisa, az adomrfu:ygyiirjt6s 6s kdzhasznrisig

egyes k6rd6seir6l" megfelel6 rendelkez6sei az iranyad6k.
A Somogy Megyei Erd6sz 6s Tenndszetved<i EgyesiiLlet Alapszabdlyrit a 2008. julius 19-

en tartott k0zgyiil6s, a m6dositiisokkal egybeszerkesztett Alapszabrllyt pedig a 2014. jflius
07-en tartott kdzgyril6s fogadta el.

Kaposvilr, 2014. jrilius 07.

l.

3.

4.

5.
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1. sz. mell6klet
A Erd6sz 6s Term6szetv6d5
Ssz. Memevez6s Cim

l. Kaposvriri erd6szet 7400 Kaposvrir Baicsy-Zs. u. 2l .

2. Zselici erdeszet 7400 Kaposvrir Tin6di u. 6.

3. Szrint6di erd6szet 8622 Szint6d R6mai u. 2.

4. Barcsi erd6szet 7570 Barcs Baicsy-Zs. u. 1.

5. Iharosi erdeszet 8726 Iharos Kis u. I .

6. Marcali erd6szet 8700 Marcali Kossuth u. 60.

7. Lrlbodi Vadiszerd6szet 7500 Nagyat6d Szabads6g t6r 9

8. Nagybaiomi erdeszet 7561 Nagybaiom Zrinyi u. 15.

9. Hotel Kardosfa 7477 Zselickisfalud - Kardosfa
10. Erdei Iskola 7552 Rinyabesenyi5 0183/2. helyrajzi szim - Szirigy
11. Gomb6s-Desedai Parkerd<i 6s

Arboretum
7409 Kaposfiired -7 441 Magyaregres-7 452 Somogy-
aszal6 - Deseda Arbor6tum 6s Parkerd6

12. T6kaii Parkerd6 7476 Kaposszerdahely T6kaii Parkerd<i

13. Gyer8rinosi Parkerd6 7400 Kaposvrir Gyertyrinosi Parkerd6

14. Arneslaki Arbor6tum 8858 Porrog 01 l3 hrsz. Arbor6tum
15. Erd6szeti eazdasAg kdzpont 7475 Boszinfa - Ropollpuszta
16. Vaskeresa emldkmii 8621 Zantudi 0l 1 I /0 hnz
17. T<irdkkrit 7285 Tdrdkkoppiny 0208/0

18. Ger5zdi erddszhin 7283 Somogyacsa 0406/0

19. Karidi vad szhia 8676 Kar6d 010/0, Kar6d Csiszrirhegy

20. Alir€ti vadAszhia 8654 Sitg:,/in 021311

21. Srinc 7570 Barcs 0660 hrsz.

22. Kdz6prig6ci erdei pihenohely 7570 Barcs-K6zeprig6c
23. YileZanya vadiszhitz 7988 Darany 0l 63 hrsz.

24. Maet6rol6 6s kdmy6ke 7570 Barcs 0408/2 hrsz.
25. Erd6szeti csemetekert 7570 Barcs 0404 hrsz.

26. Petesmalmi Vad shitz Studinka
eml6khely

7551 Libod M34 hrsz.

27. Nagyat6di Parkerd6 7500 Naeyatdd 2250/018 hrsz.
28- Nagysaller, Hubertus K6polna 7551 Libod 0386,0328 hnz.
29. Mesztegrry6 i Erdei kisvasrit 8716 Mesztegnyo vasrirt illomas
30. Kisvasriti megaill6k- v6gSllomris Kak puszta 0l0l hrsz.

31. Ujvrirfalva erd6szh6z, pihendhely 7435 Somogysrird, 0l 64l l, 0l 64 12 lrsz.
32. Erdei pihen6, emldkhely 7400 Kaposvrlr N6dasdi erd6

33. Herceg-fo116s 7479 Srintos

34. Csepeg6k<i fonris 7473 G6losfa
35. Vdr6salma vaddszhiiz 7473 Kaposgyarmat

36. Kiils6-Gy6tai Erdei Pihenri 8700 Marcali 0560 hrsz.

37. Piroshriz 8692 Sz6l6sgydrdk 0065 b hrsz.

38. Fony6di hriz 8640 Fony6d 'l233hrsz.

39. Somogysimonyi erd6siltitz 873? Somogysimonyi 085 hrsz.

40. Balatonszentgydrgyi aut6spihen6 8649 Balatonber6ny 041 ksz.

l8
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