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1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

Az Egyesület elnevezése: Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület 

Az Egyesület rövid neve: Gaja-völgy Egyesület 

Az Egyesület székhelye: Bodajk, Petőfi u. 68. 

Az Egyesület logója: 

 

 

 

Az Egyesület jogállása, jellege: Az Egyesület jogi személy, amely a Székesfehérvári 

Törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel jött érvényesen létre, kezdte meg 

működését. Az Egyesület szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem 

nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati 

képviselőjelölteket nem állít, és nem támogat. Az Egyesület az alapszabályban 

meghatározott célra alakult, és céljainak elérése érdekében szervezi tagjai tevékenységét, 

nyilvántartott tagsággal rendelkezik. Az Egyesület működése nyilvános, és tevékenysége 

megítélése során figyelemmel van a szakmai véleményekre, a támogatók 

kezdeményezéseire és javaslataira. 

2. AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE 

Az Egyesület célja: ellátja a Gaja-patak völgyének és a Bakonyalja - Zirc, Kisbér, Mór, a 3 

megyét érintő kistérségeket átölelő és benne található települések természeti értékei 

megőrzését, védelmét, szervezi a térségben lévő turisztikai vállalkozások tevékenységét, 

ellátja az idegenforgalommal foglalkozó személyek és cégek érdekképviseletét, marketing 

feladatait, összehangolja e gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszti a térségben 

meglévő turisztikai termékek kínálatát. Fellendíti a térség idegenforgalmát, növeli a 

településre érkező vendégek számát, turisztikai termékfejlesztésekkel, a szezon 

meghosszabbításával, a belföldi vendégek arányának növelésével. 

Mindezen célokat a fenntartható fejlődés keretein belül, az életminőség javítását elősegítő 

módon kívánjuk megtenni. 
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Az Egyesület céljai, tevékenységei: 

1. Az egyesület célja a Gaja-patak térségében és a Bakonyalja - Zirc, Kisbér, Mór, a 3 

megyét érintő kistérséget átölelő és benne található települések természeti 

értékeinek megőrzése, környezetének és az egészséges életfeltételeknek a védelme, 

a térség Önkormányzati és vállalkozói turisztikai tevékenységeinek összehangolása. 

2. Az érintettek széleskörű bevonásával a marketingstratégia kialakítása. 

3. Az ifjúság és az egész helyi lakosság figyelmének felhívása a tudatos és 

felelősségteljes életvitelre, különös tekintettel a szűkebb környezet, a lakóhely 

természetes értékeinek megóvására. 

4. Gyalogos és kerékpáros turizmus fejlesztése, ehhez kapcsolódó fejlesztési 

lehetőségek felkutatása, a kerékpárutak fejlesztésével kapcsolatos projectek 

támogatása. 

5. PR tevékenység, információs, kommunikációs informatikai rendszer fejlesztése, 

turisztikai imázs - és arculatterv, márkatervezés és fejlesztés, minőségbiztosítási 

védjegyrendszer kidolgozása. 

6. Turisztikai szolgáltatásfejlesztési projektek megvalósítása (helyi termékek, 

ajándéktárgyak értékesítése) támogatása, aktualizált vonzerő leltár összeállítása, 

karbantartása, összehangolása, marketingje, értéktár kialakítása, ezzel kapcsolatos 

kutatások a térségben. 

7. Turisztikai attrakciók fejlesztése, ehhez kapcsolódó tanulmányok készítése, 

közreműködés a megvalósításban. 

8. A jelzett turistaút hálózat, források, kulcsosházak, turistapihenők, kilátóhelyek, és 

más természetjáró létesítmények gondozása, fejlesztése, üzemeltetése. 

9. A turizmus káros hatásainak csökkentése a fenntartható turizmus szemléletének 

terjesztésével, a turizmus és a környezet állapota közötti kapcsolat optimalizálásával. 

10. Az Egyesület tagjainak és a helyi lakosságnak érdekképviselete. 

 

Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi 

1. Turisztikai információs iroda működtetése, 

2. turisztikai információs technológia alkalmazás működtetése, hozzáférés biztosítása a 

tagok részére, 

3. természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem, kulturális örökség 

megóvása, 

4. aerobic – fitness órák, gyalogos és kerékpártúrák szervezése, lebonyolítása, 

szemléletformáló táborok és családi sportprogramok és gyermeksport rendezvények 

szervezése, 
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5. felvilágosító, ismeretterjesztő előadások, fórumok, konferenciák tartása, 

6. gyalogos és kerékpáros turizmus szervezése, fejlesztése, 

7. jelzett turista útvonalak karbantartása, tisztántartása, 

8. ismeretterjesztés, képességfejlesztés, iskolai és iskolán kívüli oktatás, 

9. tagjainak és a helyi lakosság érdekképviselete, 

10. szakmai konferenciák, vitaestek szervezése, 

11. lakossági tájékoztató fórumok szervezése, 

12. kérdőíves felmérések a vendégek körében (utazási szokások, vendégek igényeinek 

felmérése, egyéb véleménykutatás), 

13. turisztikai kiadványok szervezése, koordinálása és létrehozása, reklámtevékenység, 

14. büfé üzemeltetése, helyi ajándéktárgyak értékesítése. 

 

Az egyesület folyamatosan biztosítja, hogy a szolgáltatásait tagjain kívül más is igénybe 

vehesse. 

 

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, 

társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek 

segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. 

 

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése 

érdekében gazdasági és vállalkozási tevékenységet is folytathat. 

 

 

3. AZ EGYESÜLET TAGJAI 

1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki 16. életévét 

betöltött magyar állampolgár, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, elfogadja 

annak alapszabályát és egyéb rendelkezéseit, rendszeresen fizeti a tagdíjat, akinek 

felvételéhez az elnökség – külön e tárgyban hozott határozattal – hozzájárul, valamint 

a belépési nyilatkozatához két rendes tag adja ajánlását. 

2. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy 

és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki, illetve amely az 

egyesület alapszabályában foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és az 

egyesületet önkéntes felajánlásaival támogatja. 

3. A rendes és pártoló tagok felvételét belépési nyilatkozattal kell kérni az elnökségnél. 



Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület 

ALAPSZABÁLY 

 / 5 / 

 

4. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki az 

egyesület érdekében kiemelkedő értékű szolgálatot tesz. A tiszteletbeli tagot az 

Egyesület elnökségének ajánlására, az Egyesület közgyűlése választja. 

5. A tagokról az elnökség naprakész nyilvántartást vezet, a személyes adatokat a 

vonatkozó jogszabályoknak (különösen a személyes adatok védelméről szóló 

törvénynek) megfelelően őrzi és kezeli. 

 A belépési nyilatkozat aláírásával a kérelmező magára kötelezőnek ismeri el az 

egyesület alapszabályát, valamint egyéb rendelkezéseit és a közgyűlés 

határozatait. 

 A tagsági viszony az elnökség tagfelvételről szóló határozatának napján 

keletkezik. 

6. A nem természetes személy tag tagsági jogait és kötelezettségeit a törvényes 

képviselője gyakorolja, illetve teljesíti. 

 

4. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

1. A rendes tag jogai: 

a. Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 

b. A rendes tag választhat és választható az egyesület szerveibe. 

c. a közgyűlésen szavazati, az egyéb üléseken tanácskozási jog illeti meg, 

d. Személyesen részt vehet az egyesület közgyűlésének munkájában és 

rendezvényein. 

e. Igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető 

kedvezményekkel. 

 

2. A rendes tag kötelezettségei: 

a. Az egyesület alapszabályának és egyéb rendelkezéseinek betartása. 

b. Rendszeres tagdíjfizetés. 

c. A rendes tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását. 

 

3. A pártoló tag jogai: 

a. Javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület működésével kapcsolatban. 

b. Részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben. 

c. A közgyűlésen csak tanácskozási joggal vesz részt.  

d. Nem választható tisztségviselővé. 

e. Nincs szavazati joga. 
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4. A pártoló tag kötelezettségei: 

a. Az alapszabály betartása. 

b. A pártoló tag az egyesülettel kötött megállapodás alapján teljesíti vagyoni 

hozzájárulását. 

 

5. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 

a. A tiszteletbeli tag jogai megegyeznek a pártoló tagéval. 

b. A tiszteletbeli tag kötelezettségei körébe tartozik, hogy az egyesület céljának 

megvalósítását nem veszélyeztetheti. 

c. Az alapszabályban foglalt rendelkezések tiszteletben tartása. 

 

5. A TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE 

1. A tagsági jogviszony megszűnik törléssel: 

a. a tag halálával, 

b. a nem természetes személy tag megszűnésével, 

c. a tagdíjfizetés elmulasztása miatt, 

d. az Egyesület megszűnésével. 

 

1.1. A törlést az elnökség rendeli el, és határozatát az érintett személlyel, illetve 

jogutódjával – a jogorvoslati lehetőségről való kioktatás mellett – írásban köteles 

közölni. 

1.2. A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása a törlést csak akkor vonja maga után, ha 

a mulasztás a hat hónapot meghaladja, és a tag az elnökség háromszori írásbeli 

felszólítása ellenére az abban közölt határidő alatt a mulasztást nem pótolja. 

1.3. A tagdíj-hátralék befizetésére irányuló írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell a 

tagság megszűnésének jogkövetkezményére történő figyelmeztetést. 

 

2. A tagsági viszony megszűntethető: 

a. a tag írásban benyújtott kilépési nyilatkozatával, 

b. kizárással. 

 

3. A tag kilépési szándékát az egyesület elnökségéhez címzett ajánlott levélben jelentheti 

be. A tagsági jogviszonya a nyilatkozatának közlése napján szűnik meg. 
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4. Kilépési szándékát a tag köteles bejelenteni az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség 

részére történő bejelentéssel egyező időpontban hatályos. Ha a kilépési szándék 

bejelentése az adott év januárja után történik meg, a kilépni kívánó tagnak az adott évre 

kiszabott tagdíját megfizetnie szükséges. 

5. A tagot ki lehet zárni az egyesületből, ha a tagsági viszonyból származó kötelezettségeit 

nagymértékben, szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal megszegi, illetve az 

egyesület céljainak megvalósulását közvetlenül és súlyosan veszélyezteti, vagy más, jó 

erkölcsbe ütköző és az egyesület alapvető érdekeit sértő magatartást tanúsít. 

6. A tag kizárására az elnökség, illetve a tagság egyharmada, írásban tehet javaslatot. A 

kizárási eljárás kezdeményezése esetén 30 napon belüli időpontra rendkívüli közgyűlést 

kell összehívni. A rendkívüli közgyűlésre az érintett tagot írásban meg kell hívni, a 

kizárási okot adó körülmények vizsgálata a közgyűlésen történik, a közgyűlés bizonyítást 

vesz fel, az érintett tag számára lehetőséget biztosít, hogy bizonyítékait, védekezését 

érdemben előadhassa. 

7. Nem lehet eljárást indítani a tag ellen, ha az alapul szolgáló magatartás elkövetése óta 

egy év, illetve az arról való tudomásszerzés óta három hónap eltelt. 

8. Az eljárás alá vont tag részére a kizárási okot megjelölő indítványt a rendes közgyűlés 

előtt legalább harminc nappal, a rendkívüli közgyűlés előtt pedig legalább 15 naptári nap 

kézbesíteni kell. 

9. A közgyűlés a tagot meghallgatja, szükség esetén bizonyítási eljárást folytat le, biztosítja 

a jogi képviselet lehetőségét. 

10. A kizárásról a közgyűlés titkos szavazás alapján, kétharmados szótöbbséggel meghozott 

és írásban indokolt, jogorvoslati kioktatást is tartalmazó határozattal dönt, amit az eljárás 

alá vont személynek 15 napon belül kézbesíteni kell. Az eljárás alá vont tag nem vehet 

részt a szavazáson. 

11. A kizáró határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, de a tudomásszerzéstől 

számított 30 napos jogvesztő határidőn belül pert indíthat a határozat felülvizsgálata 

iránt. A keresetnek a végrehajtásra nincs halasztó hatálya. 

12. A kizárt tagot törölni kell a tagnyilvántartásból. 

 

6. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

1. Az egyesület szervei: 

a. a közgyűlés (a tagok összessége) 

b. az elnökség (elnök, titkár, 1 tag) 

c. a felügyelő bizottság (elnök, 2 tag) 
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7. A KÖZGYŰLÉS 

1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ami a tagok összessége. 

 

2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a. az alapszabály megállapítása, 

b. az alapszabály módosítása, 

c. a tisztségviselők megválasztása öt évre, 

d. a tisztségviselők visszahívása, 

e. tiszteletbeli tag felvétele 

f. további jogi személy, illetve gazdálkodó szervezet létrehozása, státuszának 

bármilyen nemű megváltoztatása, 

g. a tagdíj összegének megállapítása és módosítása, 

h. az éves költségvetés elfogadása, módosítása, 

i. az éves beszámoló elfogadása, 

j. a közhasznúsági jelentés elfogadása, 

k. a tag kizárása, 

l. az elnökség tagjai díjazásának, költségtérítésének megállapítása, 

m. az egyesület feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülés kimondása, 

n. döntés mindazon ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy az alapszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal. 

 

3. A közgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívásáról az elnök 

gondoskodik, az írásbeli meghívót a tagoknak a kijelölt időpont előtt legalább 30 nappal, 

igazolható módon megküldi. A meghívót a közgyűlést legalább öt nappal megelőzően az 

egyesület honlapján is közzéteszi. 

4. A meghívó tartalmazza a napirendi pontokat, illetve az esetleges határozatképtelenség 

miatt megismételt közgyűlés helyét és idejét, továbbá azt a figyelmeztetést, hogy a 

megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tárgyában a megjelentek számától 

függetlenül határozatképes lesz. 

5. Az elnök – halaszthatatlan esetben – javaslatot tehet a közgyűlés folyamán egyéb 

napirendi pontok felvételére és megtárgyalására is. Az eredeti napirendi pontoktól eltérni 

azonban csak akkor lehet, ha a közgyűlésen valamennyi tag megjelent, és ehhez 

egyhangú szavazással hozzájárultak. Ezen rendelkezések a megismételt közgyűlés 

esetén nem alkalmazhatók. 
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6. A tagok 1/3-ának indoklással előterjesztett javaslatára az elnök 30 napon belül köteles 

összehívni a közgyűlést. 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagság 50%-a, plusz egy fő jelen van. 

Határozatképtelenség miatt 15 naptári napon belül megismételt közgyűlés a jelenlévő 

szavazati joggal rendelkező tagok számára tekintet nélkül határozatképes, feltéve, hogy 

a megismételt közgyűlést azonos napirenddel hívják össze, és a szavazati joggal 

rendelkező tagokat előzetesen írásban figyelmezették a távolmaradás ilyen 

következményére. 

8. A közgyűlés a határozatait – főszabályként – nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 

9. Az alapszabály módosításához, az egyesület feloszlásának, valamint más egyesülettel 

való egyesülés kimondásához, és a tagkizárás kérdésében való döntéshez is 2/3-os 

szótöbbségi szavazat szükséges. 

10. A közgyűlés – a szavazás módjáról való külön határozattal – bármely kérdésben 

elrendelhet titkos szavazást. 

11. A közgyűlésekről egyidejű jegyzőkönyv készül, amelyben szerepelnek a napirendi 

pontok, a határozatképesség valamint a meghozott határozatok. 

12. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő írja 

alá. 

13. A közgyűlés határozatairól a titkár időrendi nyilvántartást vezet (Határozatok Könyve), 

amely tartalmazza a döntések tartalmát, idejét, hatályát, a támogatók és ellenzők számát, 

és ha lehetséges személyét. 

14. A közgyűlés határozatait az elnök a meghozataluktól számított 30 napon belül írásban, 

igazolható módon közli az érintett személyekkel, illetve ugyanezen határidőn belül közzé 

teszi az egyesület honlapján. 

 

8. AZ ELNÖKSÉG 

1. Az Elnökséget az Egyesület tagjaiból a Közgyűlés választja 5 évre. Az egyesület 

operatív és koordináló testülete, ügyintéző és képviseleti szerve, tagjai: az elnök, a 

titkár, és az elnökségi tag. Az elnökség tagjait titkos szavazással választja a 

közgyűlés. 

2. Az elnökség hatásköre: 

a. gondoskodik az egyesület ügyeinek viteléről, 

b. gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról, 
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c. dönt két közgyűlés közötti időszakban az egyesület ügyeiben, kivéve azokat a 

tárgyköröket, amelyeket az alapszabály vagy a jogszabály a közgyűlés 

kizárólagos hatáskörébe utal, 

d. tevékenységével hozzájárul az egyesület céljainak megvalósításához, 

 

3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát 

saját honlapján biztosítja. 

4. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja. Az elnökségi 

ülésekre szóló meghívót – amely tartalmazza a napirendi pontokat is – az elnök az 

ülés előtt legalább 7 nappal írásban megküldi az elnökségi tagoknak, és egyúttal 

közzéteszi az egyesület honlapján is. 

5. Indokolt esetben az elnök rendkívüli elnökségi ülést is összehívhat rövid úton, az ülés 

előtt legalább 24 órával. A meghívót ebben az esetben is közzéteszi a honlapon az 

ülés megkezdése előtt. Az összehívás körülményeit és annak indokát ilyenkor külön 

rögzíteni kell a jegyzőkönyvben. 

6. Az elnökség akkor határozatképes, ha az ülésen valamennyi tagja jelen van, 

határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

7. Az elnökségi ülésekről egyidejű jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülésen 

hozott határozatokat is. A jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá. 

8. Az elnökség határozatairól a titkár időrendi nyilvántartást vezet (Határozatok 

Könyve), amely tartalmazza a döntések tartalmát, idejét, hatályát, a támogatók és 

ellenzők számát, és ha lehetséges személyét. 

9. Az elnök az elnökség határozatait a meghozataluktól számított 30 napon belül 

írásban, igazolható módon közli az érintett személyekkel, illetve ugyanezen határidőn 

belül közzé teszi az egyesület honlapján. 

10. Az elnökség tagjai tevékenységükért díjazásban részesülhetnek és igazolt költségeik 

megtérítésére tarthatnak igényt. 

 

11. Az elnökség tagjának megbízatása megszűnik: 

a. a megbízatás időtartamának lejártával, 

b. a tisztségről történő lemondásával, 

c. halálával, 

d. megbízásának visszavonásával. 
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12. A közgyűlés visszavonhatja az elnökség tagjának megbízatását, ha nem látja el, vagy 

nem az alapszabályban írtak szerint látja el feladatát. Ez esetben ezzel egy időben 

dönteni kell az új tisztségviselő személyéről is. 

A vezető tisztségviselők visszahívására abban az esetben van lehetőség, 

amennyiben bármely tisztségviselő tartós akadályoztatása miatt feladatát 

huzamosabb ideig nem tudja ellátni, avagy tevékenységét nem a társadalmi 

szervezet érdekeivel összhangban, az egyesület céljainak megvalósulása érdekében 

végzi. Tartós akadályoztatáson a 30 napnál hosszabb időtartamot kell érteni. 

 

A visszahívásra vonatkozó indítványt az Egyesület bármely tagja indoklással és 

írásbeli javaslattal előterjesztheti. A tisztségviselő visszahívásáról a soron következő 

Közgyűlés dönt, amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely 

veszélyezteti az Egyesület céljait, vagy egyéb módon összeférhetetlen az Egyesület 

szellemiségével. A Közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os minősített szavazattal dönt a 

visszahívásáról. Az erről szóló határozatról az érintett tisztségviselőt 8 napon belül 

írásban tájékoztatni kell. A határozatot az érintett tisztségviselő annak tudomásul 

szerzésétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

 

13. Az elnökségi tagság megszűnése esetén rendkívül közgyűlést kell összehívni. Az 

ekkor megválasztott elnökségi tag megbízatása az eredeti elnökség megbízási 

idejével egyezik meg. 

 

9. AZ ELNÖK 

1. Az elnök feladata és hatásköre:  

a. Az elnök önállóan képviseli az Egyesületet és szervezi az Egyesület 

tevékenységét. 

b. Kapcsolatot tart más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel. 

c. Összehívja és vezeti a közgyűléseket, és az elnökség üléseit. 

d. Gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. 

e. Távolléte esetén a közgyűléseken és az elnökség ülésein az általa írásban 

megbízott elnökségi tag helyettesíti. 

f. Utalványozási jogköre van. 

g. Munkáltatói jogok gyakorlása. 

h. Önállóan gyakorolja a bankszámla feletti rendelkezési jogot. 

i. Gyakorolja az egyesület munkavállalói felett a munkáltatói jogokat. 
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j. Minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály az Elnök hatáskörébe utal. 

 

10. A TITKÁR 

1. A titkár hatásköre: 

a. Intézi, felügyeli és ellenőrzi az egyesület gazdasági ügyeit, 

b. előkészíti az egyesület szerződéstervezeteit, beszámolóit, jelentéseit, 

c. vezeti a Határozatok Könyvét, 

d. irányítja és felügyeli az egyesület adminisztrációját, 

e. megfelelő végzettség esetén ellátja az egyesület könyvelését. 

 

11. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

1. A Közgyűlés a Felügyelő Bizottságot nem csak az Egyesület tagjaiból választhatja. A 

Felügyelő Bizottság tagjainak kinevezése 5 évre szól. A Felügyelő Bizottság 3 tagú, 

tagjai nem lehetnek az Elnökség tagjai, illetőleg azoknak a Ptk. 685.§ (b) pontjában 

meghatározott közeli hozzátartozói. Működéséért a közgyűlésnek felel. 

 

2. A felügyelő bizottság hatásköre: 

a. Figyelemmel kíséri az Egyesület jogszabályok és Alapszabály szerinti működését. 

b. Ellenőrzi az Egyesület pénzügyi gazdálkodását, különösen az Egyesület 

költségvetésében jóváhagyott összegek rendeltetésszerű és a mindenkori 

előírásoknak megfelelő felhasználását. 

c. Megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, és véleményét közli a közgyűléssel. 

d. Fegyelmi eljárást indítványozhat az Egyesület tagjai és alkalmazottai ellen. 

 

3. A felügyelő bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe 

és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

4. A Felügyelő Bizottság két tagját és Elnökét a Közgyűlés választja meg titkos 

szavazással. 

5. A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire 

tanácskozási joggal meg kell hívni. 

6. A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik, melyet az Elnöke legalább 8 

nappal annak esedékességéig írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli 

közlésével. 



Gaja-völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület 

ALAPSZABÁLY 

 / 13 / 

 

7. Ülései nyilvánosak kivéve, ha ez az Egyesület vagy mások jogait sértik. Zárt ülés 

elrendelését a Felügyelő Bizottság Elnöke kezdeményezheti alapos indokok alapján. 

8. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Határozatait az érintettekkel írásban 15 

napon belül közli. 

9. A határozatokat a határozatok könyvébe az Egyesület Elnöke köteles bejegyezni, az 

Egyesület honlapján hozzáférhetőek. 

10. A felügyelőbizottsági tagság megszűnik  

a. a felügyelőbizottsági tag írásbeli lemondásával, 

b. a mandátum lejártával 

c. a felügyelőbizottsági tag visszahívásával 

d. a felügyelőbizottsági tag halálával 

 

11. A felügyelőbizottsági tag visszahívására akkor van lehetőség, ha az egyesület 

céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem 

egyeztethető magatartást tanúsít, vagy egyéb ilyen jellegű tevékenységet folytat, 

valamint az Egyesület céljainak megvalósulását akadályozza, vagy veszélyezteti. 

Visszahívására van lehetőség abban az esetben is, ha feladatát, avagy 

tevékenységét nem a társadalmi szervezet érdekeivel összhangban, az egyesület 

céljainak megvalósulása érdekében végzi. 

 

A visszahívásra vonatkozó indítványt az Egyesület bármely tagja indoklással és 

írásbeli javaslattal előterjesztheti. A tisztségviselő visszahívásáról a soron következő 

Közgyűlés dönt, amennyiben a tisztségviselő olyan magatartást tanúsít, amely 

veszélyezteti az Egyesület céljait, vagy egyéb módon összeférhetetlen az Egyesület 

szellemiségével. A Közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os minősített szavazattal dönt a 

visszahívásáról. Az erről szóló határozatról az érintett tisztségviselőt 8 napon belül 

írásban tájékoztatni kell. A határozatot az érintett tisztségviselő annak tudomásul 

szerzésétől számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 

 

12. A felügyelőbizottsági tagság megszűnése esetén rendkívüli közgyűlést kell 

összehívni. Az ekkor megválasztott Ellenőrző Bizottsági tag megbízatása az eredeti 

elnökség megbízási idejével egyezik meg. 
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12. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA 

1. Az egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

2. Az egyesület bevételei: 

a. Tagdíjak, 

b. a tagoknak nyújtott szolgáltatások díjai, 

c. egyéb források (pártoló tagok adományai, alapítványok támogatásai, az 

egyesület gazdálkodási tevékenységének bevétele, önkormányzati, pályázati 

támogatás, stb.), 

d. reklámtevékenység, 

e. szponzorálás. 

 

3. Az egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 

4. Az egyesület kiegészítő jelleggel, céljai megvalósításának érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve vállalkozási – gazdasági tevékenységet folytathat. 

5. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban 

meghatározott tevékenységre kell fordítania. 

 

13. A TAGDÍJ 

1. A tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. 

2. A tagdíjat a tárgyév január 30. napjáig, egy összegben kell megfizetni. 

3. A tagdíj mindenkori mértékét az éves közgyűlések alkalmával, a közgyűlés határozza 

meg. 

4.  Az egyéb szolgáltatások esetleges díjait az elnökség határozza meg. 

 

14. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

1. Az Egyesület megszűnik: 

a. a legfőbb szerv döntése alapján átalakul, 

b. a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

c. a bíróság feloszlatja, 

d. a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy 

megállapítja megszűnését, 

e. a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az 

egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
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f. más társadalmi szervezettel való egyesülés, amennyiben a szervezet a 

jogutóddal történő megszűnésről határoz, a jogelőd minden joga és 

kötelezettsége a jogutódra száll. 

g. ha az Egyesület szétválik, 

 

2. A legfőbb szerv nem dönthet az egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben 

lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az egyesület fizetésképtelenségét a 

bíróság megállapította. 

 

3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetében – az alapszabály vagy törvény 

eltérő rendelkezése hiányában – az egyesület vagyona a hitelezői igények 

kielégítése után az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra 

kell fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 

 

15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: 

hozzátartozó) a határozat alapján 

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

érdekelt. 

2. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

3. A szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője 

az a személy, aki olyan szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben 

legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

4. Az egyesület működésére, szolgáltatásainak igénybevételi módjára vonatkozó adatokat, 

információkat, és az egyesület beszámolóit a honlapján teszi közzé. 

5. Az egyesület megszűnik feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, 

feloszlatással, illetőleg megszűnésének megállapításával. 
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6. Az egyesület megszűnése esetén a megszűnést kimondó határozatban kell rendelkezni 

az egyesület – hitelezői kielégítése után fennmaradó – vagyonáról. Felszámolóként az 

elnökség jár el. Vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni. 

7. Jelen alapszabályt az egyesület közgyűlése 2014. április 18-án fogadta el. 

 

16. HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK  

1. A jelen Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. törvény 

(Ptk. 61-64. §), továbbá a 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a 2011. évi CLXXXI. 

törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak. 

2. A mellékelt jelenléti ív és jegyzőkönyv tanúsága szerint jelen Alapszabályt az 

Egyesület Közgyűlése 2014. április 18. napján fogadta el. 

 

Záradék: Jelen nyilatkozatban az Egyesület elnöksége tanúsítja, hogy az Alapszabály 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások hatályos 

tartalmának. 

 

 

Bodajk, 2014. április 18. 

 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Suhajda László 

 elnök 


