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Preambulum: 

 

A Papp Ferenc Barlangkutató csoport 1954 tavaszán alakult meg az (akkori) Építőipari és 

Közlekedési Műszaki Egyetem (ÉKME) Ásvány és Földtani Tanszékének Barlangkutató 

Csoportja (rövidítve ÉKME Csoport) - Papp Ferenc professzor kezdeményezésére, az 

egyetem hallgatóiból. Dr. Papp Ferenc professzor nevét halála után, 1976-ban vette fel.  

 

1976 óta a csoport tagjai kiterjedt kutatási tevékenységgel és számos túrával, expedícióval 

ápolták az alapító professzor által teremtett hagyományokat. 2011-ben a csoport tagjai 

elhatározták, hogy tevékenységüket hivatalos, egyesületi formában kívánják tovább folytatni 

ugyanabban a szellemben, amit eddig a csoport az alapító nyomdokain haladva képviselt.  

 

 

1. § 

Az Egyesület neve, székhelye, működési területe, jogállása, bélyegzője és emblémája 

 

(1) Az Egyesület neve: Papp Ferenc Barlangkutató Egyesület  

Az Egyesület rövidített neve: PFBKE 

 

(2) Az Egyesület székhelye: 1033 Budapest, Meggyfa u. 29. III/4.  

(3) Az egyesület honlapjának címe: www.pfbke.hu 

(4) Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére.  

(5) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.  

(6) Az Egyesület bélyegzője: kör, vagy téglalap alakú bélyegző, Papp Ferenc Barlangkutató  

Egyesület felirattal.  

(7) Az Egyesület emblémája:  
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2. § 

Az Egyesület célja és közhasznú tevékenysége 

 

(1) Az Egyesület tevékenységét és célját az Ectv.-ben meghatározott: értelmező 

rendelkezések: 16. 19. és 20. pontjainak értelmében, valamint a 31-46.§-ban foglaltak által 

meghatározott követelményeknek megfelelően közvetve vagy közvetlenül az alábbi 

közhasznú tevékenységeket folytatja, - megjelölve a közfeladatok ellátásának teljesítését 

előíró jogszabályhelyeket is - hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez: 

 

(2) Az Egyesület célja: 

 

Az Egyesület célja olyan tevékeny, alkotó közösség létrehozása, és összefogása, amely 

fő feladatának a barlangkutatást, a barlangjárást, a természet- és a környezet védelmét, és 

ennek a gondolatnak a fiatalabb korosztályoknak való átadását tekinti. Ennek megfelelően 

célja az alábbiak elérése: 

 

aa) a barlangok és földtani környezetük megismerése és kutatása, barlangfeltárás, a 

kutatás feltételeinek megteremtése, az eredmények széleskörű elterjesztése hazánkban és 

külföldön; 

 

ba) a természetjárás, ezen belül a barlangjárás kutatási, sport célú művelése, támogatása, 

 

bb) a tagok fizikai állóképességének fenntartása, fejlesztése, rendszeres testedzésének 

biztosítása gyakori barlangi-és felszíni túrázással, az ilyen igények felkeltése, 

 

bc) a tagok csapat-és közösségi működés élményének megteremtése, ennek támogatása, 

minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakosság, csoportok, 

egyének testkultúrájának és a természetben tanúsított magatartásának fejlesztését 

szolgálja; 

 

ca) természetvédelem, barlangvédelem, és az ezekhez kapcsolódó nevelés, oktatás, 

képességfejlesztés és ismeretterjesztés; 

 

da) a hazai és nemzetközi barlangkutatással foglalkozó egyesületekkel, intézményekkel, 

szervezetekkel kiépített kapcsolatok további erősítése, ill. a hazai egységes barlangkutatás 

támogatása és az abban való aktív részvétel, 

 

db) természetjáró, barlangi túrázási és kutatási eszközökkel kapcsolatos tapasztalatok, 

fejlesztési ötletek megosztása szervezeten belül, és más közösségekkel, 

 

dc) tanfolyamok és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása a természet és a 

barlangok megismerésének, védelmének széleskörű elterjesztése céljából természeti 

nevelés, továbbá az egészséges életmód népszerűsítése; 
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(3) Az Egyesület feladatai:  

 

Az Egyesület a fenti célokkal megjelölten, azokkal összhangban végzi és látja el az alábbi 

feladatokat: 

 

a. Biztosítja tagjai számára a barlangkutatással összefüggő elméleti és gyakorlati 

ismeretek megszerzését, a rendszeres egyesületi tevékenységhez szükséges 

feltételeket.  

 

b. Lehetőségeihez mérten biztosítja a barlangok és karsztobjektumok védelmét.  

 

c. Figyelmet fordít az ifjúság és utánpótlás természetvédelemre nevelésére, táborok, 

túrák szervezésével is.  

 

d. az illetékes szervezeteket a barlangokban, ill. extrém körülmények között bajba 

jutottak kimentésében, az eltűnt személyek felkutatásában a barlangok és 

karsztobjektumok területén.  

 

e. Segíti a hatóságok természet - és környezetvédelmi tevékenységét, a mindenkori 

természet - és környezetvédelmi előírások alapján működik. Tevékenységében 

érvényesíti a fenntartható fejlődés alapelvét. 

 

(4) Az egyesület közhasznú működésével kapcsolatos kötelezettségek:  

 

a) Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüliek is részesülhetnek.  

 

b) Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az Alapszabályban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 

 

c) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályában 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  

 

d) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

e) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve (a Közgyűlés), ügyintéző és képviseleti 

szerve (az Elnökség) döntéseinek, illetve az Egyesület működésének, szolgáltatási 

igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságát, az Egyesület 

honlapján (www.pfbke.hu) való közzététel útján biztosítja.  

 

f) Az Egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben, 

legkésőbb május 31-éig saját honlapján (www.pfbke.hu), a nyilvánosság számára 

elérhető módon, közzéteszi. A beszámolóba és a közhasznúsági mellékletbe bárki 

betekinthet és arról – saját költségére – másolatot készíthet. 

 

g) Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes időpont 

egyeztetés után bárki betekinthet Az iratokba történő betekintést az Elnöknél kell 

kezdeményezni. Az Elnök 10 munkanapon belül lehetőséget biztosít az iratokba 

történő betekintésre az Egyesület székhelyén.  
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h) Az Egyesület közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az 

ide vonatkozó szabályoknak megfelelően évente nyilvánosságra hozza, ennek 

érdekében honlapot működtet, mely www.pfbke.hu címen érhető el. Az Egyesület a 

jelen pontban megnevezett honlapon keresztül közzéteszi: 

 

a) a taggyűlés és az elnökség döntéseit, 

b) működésének, szolgáltatási igénybevételi módját, 

c) az éves beszámolót, közhasznú jelentést, és más beszámolókat. 

 

(5) A szervezet által ellátott közhasznú tevékenységek 

 

a) tudományos tevékenység, tudományos kutatási programok, 

b) természetvédelem, 

c) környezetvédelem, 

d) sport, 

e) mentés, katasztrófa-elhárítás, 

f) együttműködés más civil szervezetekkel 

 

(6) Az Egyesület a jelen fejezetben foglalt tevékenysége során az alábbi jogszabályokban 

meghatározott közfeladat ellátásában működik közre illetve látja el: 

 

- az Alapszabály 5 pont a) alpontjában rögzített tevékenységét A nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 4. (1) bek.-nek 

 

- az Alapszabály 5 pont b) alpontjában rögzített tevékenységét A természet védelméről 

szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1)-(2)bek.-nek 

 

- az Alapszabály 5 pont c) alpontjában rögzített tevékenységét A környezetvédelem 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX 23. § (4)bek. 12. 

pontjának 

 

- az Alapszabály 5 pont d) alpontjában rögzített tevékenységét Magyarország helyi 

önkormányzatairól szólós 2011. évi CLXXXIX. 13. § (1) bek. 15. pontjának 

 

- az Alapszabály 5 pont e) alpontjában rögzített tevékenységét A katasztrófavédelemről 

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló” 2011. évi CXXVIII. 2. § 

(1)bek.-nek 

 

felhatalmazásai alapján, azokhoz kapcsolódóan látja el. 
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3. § 

Az Egyesületi tagság, 

a tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése 

 

(1) Az Egyesület tagsági formák szerint rendes, pártoló és tiszteletbeli tagokból áll.  

 

Rendes tag: az a természetes személy, aki aktív személyes közreműködésével tevékenyen 

részt vesz az Egyesület cél szerinti tevékenységének szervezésében, az Egyesület 

működtetésében.  

 

Pártoló tag: az a természetes, vagy jogi személy, aki (amely) az Egyesület céljának 

megvalósításához - esetenkénti személyes közreműködése mellett - elsősorban vállalása 

szerinti mértékű - de a Közgyűlés által a rendes tagságra meghatározott tagdíjnál nem 

kevesebb támogatási díj megfizetésével anyagi támogatást nyújt. Költségvetési szerv pártoló 

tag nem lehet. 

 

Tiszteletbeli tag: az a természetes személy, aki az Egyesület, vagy az Egyesület közhasznú 

tevékenységei körébe tartozó bármely cél érdekében kifejtett kimagasló munkájával, 

kiemelkedő tudományos, szakmai, tevékenységével elsősorban erkölcsileg támogatja az 

Egyesület cél szerinti tevékenységét.  

 

Jelen Alapszabályban, a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés 

szerepel, csupán az Egyesület rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjait kell érteni.  

 

(2) A tagsági jogviszony keletkezése:  

 

Az Egyesület tagja lehet az a személy, aki:  

 

a. nyilatkozik arról, hogy Egyesület Alapszabályát ismeri, annak tartalmát, valamint az 

Egyesület céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve 

kötelezőnek fogadja el, és  

b. rendes, illetve pártoló tagnak való felvételét kifejezetten kéri, tiszteletbeli tagnak való 

felvételéhez hozzájárul, és  

c. külső személy esetén - amennyiben rendes, illetve pártoló tagnak való tagfelvételi 

kérelme időpontjában, illetve azt megelőzőn sem volt tagja az Egyesületnek, és 

tagfelvételi kérelme időpontjában legalább két rendes tag ajánlásával rendelkezett, 

d. taggá való felvételét az Elnökség támogatja.  

 

 

A tagsági jogviszony az a-d.) pontokban meghatározott feltételek együttes fennállása esetén 

az Elnökség tagfelvételre irányuló határozatával jön létre.  

 

A tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg a tagságra. 

 

(3) Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, aki a 3. § (2) bek. a-d.) 

pontokban foglaltakon túlmenőn:  

 

a. legalább alapfokú barlangjárói képesítéssel, vagy azt meghaladó barlangjárói 

tudásszinttel rendelkezik, és  
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b. az Elnökség felé beterjesztett tagfelvételi kérelmét követően egy év próbaidőt letöltött,  

 

(4) Abban az esetben, ha olyan személy kéri felvételét az Egyesület tagjai közé, aki korábban 

már volt az egyesület tagja és tagsági jogviszonya nem kizárással szűnt meg, az Elnökség 

egyhangú döntéssel eltekinthet attól, hogy a kérelmezőnek a 3.§ (3) bekezdés szerinti egy 

éves próbaidőt ki kelljen töltenie.  

 

(5) Az Egyesület elnöke a tagságáról naprakész nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a tagok  

nevét, címét, elérhetőségét, a tagfelvétel időpontját és a tagság formáját.  

 

(6) A tagsági jogviszony megszűnik:  

 

a. a tag halálával (jogi személy megszűnésével);  

b. a tag kilépésével;  

c. a tag kizárásával;  

d. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.  

 

(7) Kilépési szándékát a tag indokolási kötelezettség nélkül, írásban bejelenti az Elnökségnek. 

Az Elnökség törli a tagot a tagok sorából. A tagsági viszony az írásbeli kilépési szándék 

Elnökség általi kézhez vételével egy időben szűnik meg. 

 

(8) A Közgyűlés határozatával az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az 

egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, illetve ha az 

Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető, a 

kölcsönös együttműködés elvét súlyosan sértő magatartást tanúsít.  

 

(9) A 3.§. (8) bekezdésében megjelölt eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról 

szóló határozat, hogy a kizárási eljárás alá vont tagot előzetesen értesítették az ellene indult 

eljárásról, meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és 

az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. A közgyűlés csak abban az esetben hozhat 

ilyen határozatot, ha ez konkrét napirendi pontként a közgyűlési meghívóban előre 

meghirdetésre került. A kizárási eljárás során meghozott határozatot igazolható módon 

közölni kell a kizárás alá vont taggal. 

 

(10) A Közgyűlés kizárásról hozott határozatával szemben az érintett a döntésről való 

tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a bíróságon keresetet terjeszthet elő.  
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4. § 

Tagsági jogok és kötelezettségek 

 

(1) Az Egyesület rendes tagjának jogai:  

 

a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;  

b. indítványtételi és szavazati joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén, választhat és 

választható az Egyesület szerveibe;  

c. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet, valamint az Egyesület cél 

szerinti tevékenységét érintő bármely kérdésben;  

d. joga van tudni az Egyesület folyamatban levő ügyeiről, betekinthet az Egyesület 

nyilvántartásaiba;  

e. igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, létesítményeit;  

f. használhatja az egyesület felszerelését, a rendeltetésszerű használatra vonatkozó 

szabályok betartása mellett;  

g. az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát tudomására jutástól 

számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 

határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 

felfüggesztheti.  

 

(2) Az Egyesület rendes tagjának kötelességei:  

 

a. az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatoknak betartása, az Egyesület céljának és szellemiségének, 

értékrendjének tiszteletben tartása;  

b. a Közgyűlés határozatainak betartása;  

c. az Egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenységében, és annak 

szervezésében, az Egyesület működtetésében való aktív részvétel; a rendes tagságra 

vonatkozó, Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj befizetése az egyesület 

pénztárába, vagy bankszámlájára minden hónap 15. napjáig;  

d. az Egyesület vagyonának megóvása;  

e. a barlangászat írott és íratlan biztonsági szabályainak betartása;  

f. a barlangok és egyéb természeti értékek megóvása;  

g. sportszerű magatartás, és az egyesület hírnevének öregbítése;  

h. az általa vállalt kötelezettségek, feladatok, eseti megbízások legjobb tudása szerinti 

teljesítése; 

i. nem veszélyeztetni az Egyesület céljának megvalósulását.  

 

(3) Az Egyesület pártoló tagjának jogai:  

 

a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;  

b. tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén;  

c. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet, valamint az Egyesület cél 

szerinti tevékenységét érintő bármely kérdésben;  

d. joga van tudni az Egyesület folyamatban levő ügyeiről, betekinthet ez Egyesület 

nyilvántartásaiba;  

e. az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát tudomására jutástól 

számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 

határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást 

felfüggesztheti.  
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(4) Az Egyesület pártoló tagjának kötelességei:  

 

a. az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatoknak betartása, az Egyesület céljának és szellemiségének, 

értékrendjének tiszteletben tartása;  

b. a Közgyűlés határozatainak betartása;  

c. az Egyesület céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenységében, vállalása 

szerinti esetenkénti személyes részvétel;  

d. a pártoló tagságra vonatkozó, vállalása szerinti mértékű – de a Közgyűlés által a 

rendes tagságra meghatározott tagdíjnál nem kevesebb - támogatási díj határidőben 

való rendszeres befizetése;  

e. az Egyesület vagyonának megóvása;  

f. a barlangászat írott és íratlan biztonsági szabályainak betartása;  

g. a barlangok és egyéb természeti értékek megóvása;  

h. sportszerű magatartás, és az egyesület hírnevének öregbítése;  

i. az általa vállalt kötelezettségek legjobb tudása szerinti teljesítése.  

j. nem veszélyeztetni az Egyesület céljának megvalósulását.  

 

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának jogai:  

 

a. részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein;  

b. tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehet az Egyesület közgyűlésén;  

c. véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet, valamint az Egyesület cél  

szerinti tevékenységét érintő bármely kérdésben;  

d. joga van tudni az Egyesület folyamatban levő ügyeiről, betekinthet ez Egyesület 

nyilvántartásaiba;  

 

 (6) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának kötelességei: 

 

a. az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, valamint az Egyesület szervei 

által hozott határozatoknak betartása, az Egyesület céljának és szellemiségének, 

értékrendjének tiszteletben tartása; 

b. a Közgyűlés határozatainak betartása;  

c. az Egyesület céljai megvalósításának, tevékenységének, működésének erkölcsi 

támogatása;  

d. az Egyesület vagyonának megóvása;  

e. a barlangászat írott és íratlan biztonsági szabályainak betartása;  

f. a barlangok és egyéb természeti értékek megóvása;  

g. sportszerű magatartás, és az egyesület hírnevének öregbítése;  

h. az általa vállalt kötelezettségek legjobb tudása szerinti teljesítése.  

i. nem veszélyeztetni az Egyesület céljának megvalósulását.  

 

(7) Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.  
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5. § 

Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §). A Közgyűlés a tagok összessége.  

 

(2) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. 

 

(3) Az Egyesület működését elősegíti az Elnökség melletti egyes operatív feladatokat ellátó és 

az Elnökséggel megbízási jogviszonyban álló tisztségviselők:  

a. a Titkár,  

b. a Pénztáros,  

c. a Raktáros.  

 

(4) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai, valamint – létrehozatala esetén – a 

Felügyelő Bizottság tagjai.  

 

(5) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki legalább korlátozottan 

cselekvőképes, kivéve ha cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett 

ügycsoportban korlátozta valamint a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és magyar 

állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, 

illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.  

 

(6) A Közgyűlés, - valamint az ügyintéző, képviseleti szerv – ideértve az Elnökséget is 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy,  

- aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

- Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 

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

 

(7) Nem lehet - létrehozatala esetén - a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve 

könyvvizsgálója az a személy, 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 

az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -

, illetve 

 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
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(8) A közhasznú szervezet megszűntét 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: 

 

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

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

(9) A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

6. § 

A Közgyűlés 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége, a Közgyűlés, amely az Egyesületet 

érintő minden kérdésben jogosult dönteni.  

 

(2) A Közgyűlés ülései nyilvánosak.  

 

(3) A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.  

A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, a tagok egyharmada - az ok 

és a cél megjelölésével – kívánja, illetve az Elnökség határozatában a Közgyűlés összehívását 

szükségesnek tartja.  

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

a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

(4) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell 

küldeni a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó megismételt 

közgyűlés helyének és időpontjának pontos megjelölésével. Az elnök akadályoztatása esetén a 

közgyűlést az elnökség bármely tagja összehívhatja. A meghívót a tagoknak a közlés 

igazolására alkalmas módon, e-mailben, ennek hiányában, ajánlott, tértivevényes postai levél 

útján kell megküldeni.  

 

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele 

jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban 

rögzített napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes, 

akkor, ha a meghívóban a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét kifejezetten 

felhívták és a megismételt közgyűlés időpontját megjelölték.  

 

(6) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
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a. az Alapszabály megállapítása és módosítása;  

b. a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása;  

c. az évi költségvetés meghatározása, módosítása;  

d. az Elnökség évi beszámolójának és a közhasznúsági mellékletnek az elfogadása; 

e. az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, megszűnésének kimondása;  

f. az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás kérdésében döntés;  

g. a vezető tisztségviselők, és további tisztségviselők megválasztása, és visszahívása;  

h. a tagdíj mértékének megállapítása;  

i. az Elnökség munkájának további irányának meghatározása, munkatervének 

elfogadása;  

j. az Egyesület befektetési szabályzatának elfogadása; 

k. az Egyesületen kívüli szervezetekbe vagy az Egyesületen felüli gyűjtőszervezetekbe 

az Egyesület által delegálandó képviselők kijelölése;  

l. döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály kizárólagos hatáskörébe 

utal.  

 

(7) A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Tag kizárására vonatkozó döntés 

meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 

 

(8) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló 

határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 

egyszerű szótöbbségével hozza.  

 

(9) A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a tagsági jogviszonyra 

vonatkozó személyi döntéseket, és a vezető tisztségviselők megválasztására és visszahívására 

vonatkozó döntéseket (6. § (6) bekezdésének f), g) pontja), mely kérdések tekintetében titkos 

szavazással dönt.  

 

(10) A Közgyűlés üléseit az Elnök vezeti. A jegyzőkönyvvezetést a Titkár végzi. A közgyűlés 

tisztségviselőinek és a szavazatszámlálóinak a személyére az Elnök tesz javaslatot, 

megválasztásuk egyszerű szótöbbséggel történik.  

 

(11) A Közgyűlés döntései meghozatalánál minden szavazati joggal rendelkező tagnak egy 

szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

(12) A vezető tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Megválasztottnak azt 

a tagot kell tekinteni, aki a szavazatok több mint felét megszerezte. Amennyiben a jelöltek 

közül senki nem kapja meg a szavazatok több mint felét, abban az esetben a tisztségre jelölt 

két legtöbb szavazatot szerzett tag között újabb szavazást kell tartani. A megismételt szavazás 

győztese a legtöbb szavazatot kapott tag lesz.  

 

(13) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. A Közgyűlés 

által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok 

Könyve oly módon tartalmazza a Közgyűlési határozatokat, hogy abból a Közgyűlés 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges: személye) megállapítható.  

 

(14) A Közgyűlés feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség 

esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, 

illetve kezdeményezése. 

 

(15) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Közgyűlésen a 

szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.  

 

(16) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

 

(17) A Közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 

tagot megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlevők 

személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető hitelesíti. 

. 

(18) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza 

 

a. az egyesület nevét és székhelyét; 

b. a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét; 

c. a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének 

és a szavazatszámlálóknak a nevét;  

d. a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, elhangzott indítványokat; 

e. minden határozat esetében, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került 

sor: a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók 

számát. 

 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre 

megválasztott, jelen levő tag hitelesít. Az Elnök köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a 

jelenléti ívet a saját dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. Bármely tag a közgyűlési 

jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását 

kérheti az Elnökségtől.  
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(19) Az Egyesület a nyilvános Közgyűlésen hozott határozatokat köteles nyilvánosságra hozni. 

 

(20) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához és az 

egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

 

 

7. § 

Az Egyesület tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok 

 

(1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. 

 

(2) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 

 

(3) Az Egyesület operatív tisztségviselői:  

 

a. a Titkár,  

b. a Pénztáros,  

c. a Raktáros.  

 

(4) A tisztségviselőket a Közgyűlés titkos szavazással választja 2 éves határozott időtartamra. 

A tisztség az arra való megválasztással és a tisztség elfogadásával jön létre. A tisztségviselők 

újraválaszthatók.  

 

(5) Az Egyesület Titkári, Pénztárosi, és Raktárosi tisztsége az Elnökségi tagsággal nem 

összeférhetetlen, akár a Titkár, akár a Pénztáros, akár a Raktáros Elnökségi taggá választható. 

Ebben az esetben az operatív tisztségre megválasztott személy tisztségét az Elnökségi 

tagsággal párhuzamosan látja el.  

 

(6) A tisztségviselők az Egyesület működésének biztosítása érdekében ellátják az 

Alapszabályban hatáskörükbe utalt feladatokat. 

 

(7) Az Egyesület operatív tisztségviselői kizárólag a Közgyűlés és az Elnökség által 

meghatározott körben látják el feladataikat. Ebben a minőségükben harmadik személyek 

irányában az egyesület képviseletére nem jogosultak.  

 

(8) Az Egyesület operatív tisztségviselői az Elnökséggel megbízási jogviszonyban állnak, 

velük megválasztásukat követően az Elnökség megbízási szerződést köt.  

 

(9) Az Egyesület tisztségviselői tevékenységükről beszámolási kötelezettséggel tartoznak a 

Közgyűlésnek.  

 

(10) Az egyesület tisztségviselői feladatuk ellátásáért díjazásra nem jogosultak.  

 

(11) A tisztségviselői tisztség megszűnik:  

 

a. a Közgyűlés általi visszahívással,  
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b. a vezető tisztségviselő lemondásával,  

c. a vezető tisztségviselő tagsági jogviszonyának megszűnésével  

d. a vezető tisztségviselő halálával,  

e. az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.  

f.  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával, 

g.  a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

(7) A tisztségviselő visszahívására a 6. § (6) bekezdésének g) pontja értelmében a Közgyűlés 

jogosult, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, amennyiben a tisztségviselő olyan 

magatartást tanúsít, amely veszélyezteti az Egyesület céljait, illetve egyéb módon 

összeférhetetlen az Egyesület szellemiségével.  

 

(8) A tisztségviselők tisztségükről bármikor lemondhatnak. A lemondási szándékot indoklási 

kötelezettség nélkül, írásban kell bejelenteni az Elnökségnek a lemondás tervezett 

időpontjának megjelölésével, annak időpontja előtt legalább 30 nappal. A lemondás 

legkorábban a lemondási szándék Elnökség által való kézhez vétel napjától számított 30. nap 

elteltével hatályos.  

 

(9) Ha a tisztségviselő tisztsége a 7.§ (6) bek. a)-d) pontja alapján megszűnik a Közgyűlés új 

tisztségviselőt választ. Az időközben választott új tisztségviselő megbízatása a már hivatalban 

lévő vezető tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól.  

 

 

8. § 

Az Elnökség 

 

(1) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 2 év 

időtartamra választja az Egyesület rendes tagjai közül. Az Elnökség tagjai újraválaszthatók.  

 

(2) Az Elnökség tagjai:  

a. Elnök és 

b. 2 Elnökségi tag.  

 

(3) Az Elnökség elnöke az Egyesület Elnöke.  

 

(4) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülést tart. Az 

Elnökséget össze kell hívni, ha Az Elnökség tagjainak több mint a fele az ok és a cél 

megjelölésével kéri, illetve ha az Egyesület Elnöke szükségesnek tartja. Az Elnökség ülései 

nyilvánosak. 

 

(5) Az Elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi Elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az Elnökségi tagoknak az ülés tervezett időpontját megelőzően 

legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni a napirendi pontok pontos megjelölésével a 

közlés igazolására alkalmas módon, e-mailben, ennek hiányában, ajánlott, tértivevényes 

postai levél útján. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.  
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(6) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Határozatképtelenség esetén legkésőbb 30 napon belül az Elnökséget ismételten össze kell 

hívni. Az Elnökség ülései, valamint az ismételten összehívott ülések akkor határozatképesek, 

ha azokon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az Elnökségi határozatot az érintettel 

igazolható módon közölni kell.  

 

(7) Az Elnökség ülésein az Egyesület bármely rendes tagja tanácskozási joggal részt vehet. 

Az Elnökség üléseiről a tisztségviselőket - akkor is, ha egyébként nem tagjai az Elnökségnek - 

megfelelő időben értesíteni kell.  

 

(8) Az Elnökség feladata a két Közgyűlés közötti időben az Egyesület ügyeinek intézése, a 

folyamatos működés feltételeinek biztosítása. A folyamatos működés biztosításának 

érdekében:  

 

a. minden olyan ügyben határoz, amely a 6. § (6) bekezdése alapján nem tartozik a 

Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe;  

b. javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tag kizárására;  

c. határozatban utasíthatja az Elnököt a Közgyűlés összehívására;  

d. dönt az új tagok felvételéről.  

 

(9) Az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A 

Határozatok Könyve oly módon tartalmazza az Elnökségi határozatokat, hogy abból az 

Elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 

 

 

9. § 

Az Elnök 

 

(1) Az Elnök feladat-és hatásköre:  

 

a. az Egyesületet érintő minden ügyben önállóan és teljes jogkörrel, önálló aláírási joggal 

képviseli az Egyesületet;  

b. önállóan gyakorolja az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot;  

c. őrködik az Egyesület törvényes és Alapszabályszerű működése felett;  

d. gondoskodik a Közgyűlés, és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról;  

e. az Elnökség ülései között dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem 

utal más szerv vagy tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe;  

f. az Egyesület szervezési és igazgatási ügyeinek irányítója, felelős az Egyesület 

tevékenységét meghatározó stratégiai döntések előkészítéséért;  

g. szervezi az Egyesületen belüli információáramlást;  

h. vezeti és szervezi az Elnökség munkáját;  

i. összehívja a Közgyűlést, előkészíti a napirendet, a Közgyűlés ülésén elnököl;  

j. összehívja az Elnökség üléseit, előkészíti napirendjét és azokon elnököl;  

k. elkészíti az éves beszámoló tervezetét, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjeszti;  

l. biztosítja az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolókba 

való betekintést;  
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m. a Határozatok Könyvének vezetésével gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség 

határozatait olyan módon tartalmazó nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Közgyűlés 

és az Elnökség döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést 

támogatók és ellenzők aránya (lehetőség szerint személye) megállapítható;  

n. vezeti a tagnyilvántartást az Alapszabály 3. § (5) bekezdése szerint;  

o. gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel igazolható 

módon való közléséről;  

p. egyes, konkrét ügyekben a képviselet ellátására az Elnökség valamelyik tagjának 

meghatalmazást adhat.  

 

 

10. § 

A Titkár 

 

(1) A Titkár feladat-és hatásköre:  

 

a. az Egyesület ügyeinek intézése érdekében eljár, ellátja a napi ügyintézés során 

felmerülő feladatokat.  

b. feladatait a jogszabályokban foglaltaknak, az Alapszabálynak, a Közgyűlési és az 

Elnökségi határozatoknak megfelelően végzi;  

c. elkészíti a közhasznúsági melléklet tervezetét és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjeszti;  

d. gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek, illetve az Egyesület 

működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámolóinak – ezek között 

közhasznúsági mellékletének– nyilvánosságra hozataláról az Alapszabály 2. § (3) 

bekezdés e) és f) pontja szerint;  

e. szükség esetén segíti az Egyesület más ügyintéző és képviseleti szerveit feladataik 

ellátásában.  

 

11. § 

A Pénztáros 

 

(1) A Pénztáros feladat-és hatásköre:  

 

a. vezeti és irányítja az Egyesület gazdálkodását, előkészíti a döntések gazdasági 

hátterét;  

b. felel az Egyesület pénzügyeinek kézben tartásáért, a gazdasági, pénzügyi kérdésekben 

hozott határozatok végrehajtásáért;  

c. a befektetési szabályzatnak megfelelően kezeli az egyesület vagyonát;  

d. elkészíti az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg tervezetét és jóváhagyás 

céljából a közgyűlés elé terjeszti;  

e. a bevételekről és kiadásokról naprakész nyilvántartást vezet, az Ectv. 27. §-ában 

foglaltak alapulvételével;  

f. az Egyesület vagyoni helyzetéről az Elnökségnek rendszeresen beszámol.  
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12. § 

A Raktáros 

 

(1) A Raktáros feladat-és hatásköre:  

 

a. kezeli az Egyesület eszközeit, felszereléseit;  

b. naprakész nyilvántartást vezet az Egyesület eszközeiről, felszereléseiről, és azok 

állapotáról évente egyszer leltárt tart;  

c. megszervezi az eszközök karbantartását és tisztítását;  

d. lehetővé teszi a felszerelés kölcsönzését, segít megszervezni azoknak a túrákra, 

expedíciókra, rendezvényekre szállítását;  

e. a kölcsönzésekről naprakész nyilvántartást vezet.  

 

 

13. § 

A Felügyelő Bizottság 

 

(1) Az Egyesület, mint közhasznú jogállású szervezet éves bevétele az ötmillió forintot nem 

haladja meg, ezért az Ectv. 40. § (1) bekezdésében megjelölt felügyelő szerv létrehozása nem 

szükséges. Amennyiben az éves bevétel az ötmillió forintot meghaladja, a Közgyűlés 

gondoskodik az alapszabály megfelelő módosításáról és a felügyelő szerv megválasztásáról. 

 

 

14. § 

Az Egyesület képviselete 

 

(1) Az Egyesület képviseletére az Elnök önállóan, az Elnökség két tagja együttesen 

jogosultak.  

 

(2) Ha nem az Egyesület elnöke az aláíró, és jogszabály a nyilatkozat érvényességéhez 

írásbeli alakot kíván, az aláírás mellé csatolni kell az aláíró személy részére adott, legalább 

teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, „A polgári perrendtartásról szóló” 1952. évi III. 

törvény  69. § illetve 195., 196. § bekezdések előírásainak megfelelő meghatalmazást. 

 

(3) A képviseletre jogosultak az Egyesület nevében írásban olyan módon tesznek 

jognyilatkozatokat, hogy az Egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy 

elnyomtatott neve alá a képviseletre jogosult a teljes nevét aláírja.  

 

(4) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az Elnök önállóan, valamint az 

Elnökség két tagja együttesen gyakorolják.  

 

15. § 

Az Egyesület gazdálkodása 

 

(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  

 

(2)  Az Egyesület éves költségvetési terv alapján gazdálkodik.  

 



18 

 

(3) Az Egyesület nem nyereségorientált tevékenységet folytató szervezet, vagyona 

elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból 

hozzájárulásaiból képződik.  

 

(4) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, az 

Egyesület vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

(5) Az Egyesület főbb bevételei:  

 

a) egyesület esetében tagdíj, alapítvány esetében alapítótól kapott befizetés, valamint az 

alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon; 

 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

 

c) a költségvetési támogatás; 

 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 

támogatás; 

 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege; 

 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

 

f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

 

g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 

(6) Az Egyesület főbb kiadásai:  

 

A civil szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): 

 

a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

 

c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez 

használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
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d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

 

(7) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 

tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

 

(8) A tagdíj összegét a Közgyűlés határozza meg. A tagdíjat a közgyűlés által meghatározott 

időközönként az Egyesület bankszámlájára átutalással, vagy a Pénztárosnak készpénzben kell 

megfizetni. A tagok tagdíjbefizetéseiről a Pénztáros nyilvántartást vezet.  

 

(9) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységre fordítja.  

 

(10) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől – a normatív támogatást kivéve –csak 

írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási 

lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint 

közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. 

 

(11) A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 

(12) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  

 

(13) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységet veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 

fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 

(14) Az Egyesületre az Ectv. 27.-30. §-aiban foglalt beszámolási és nyilvántartási szabályok 

irányadók.  

 

(15) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.  

 

 

16. § 

Az Egyesület megszűnése 

 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a megszűnését vagy más egyesülettel való 

egyesülését kimondja.  

  

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 

megszűnését megállapítja.  

 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell 

fordítani. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon kizárólag barlangkutatási célra 

fordítható.  
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