A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
a módosításokkal egységes szerkezetben
Jelen Alapszabályt a vastag dőlt betűvel kiemelt módosításokkal az Egyesület
2016. február 19-én megtartott közgyűlése fogadta el.
A MISKOLCI HELYIIPARI TERMÉSZETBARÁT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA
1.§ Általános rendelkezések
(1) Az Egyesület neve: Miskolci Helyiipari Természetbarát Egyesület (a
továbbiakban Egyesület)
(2) Az Egyesület rövidített neve: MHTE
(3) Az Egyesület székhelye: 3530 Miskolc, Bihari János u. 5. 4/4.
(4) Működési területe: Miskolc Megyei Jogú Város és vonzáskörzete
(5) Jelvénye: lila alapon tölgykoszorúban hegymászó csákány, középen havasi
gyopár, fent a csákány két oldalán H-E betűk, alul 19-60 /mint a jogelőd
alapításának éve
(6) Pecsétje: körbélyegző, szélén körben „Miskolci Helyiipari Természetbarát
Egyesület” felirat, középen havasi gyopár rajzolat
(7) Alapításának éve: 1972
(8) Az Egyesület törvényes képviselője az Egyesület elnöke.
(9) Az Egyesület munkáját az Alapszabálynak megfelelően az Egyesület elnöksége
irányítja az elnök vezetésével.
(10)Az Egyesület minden tisztségviselője társadalmi munkában végzi tevékenységét.
2.§ Az Egyesület jogi személy
(1) Az Egyesület tevékenysége alapján sportegyesület.
(2) Működését a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.), az
Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv) és a
jelen Alapszabály alapján fejti ki.
(3) Az Egyesület célja az alábbi tevékenységek végzése:
a) Rendszeres természetjáró tevékenységnek túrákkal való biztosítása,
természetjáró
versenyekre
történő
felkészítés,
a
természetjárás
egészségmegőrző és személyiségformáló szerepének valamint az ifjúság
fizikai-erkölcsi nevelésének érvényre juttatása.
b) Felkelteni a természetjárás iránti érdeklődést, és tevékenységével annak
kielégítését elősegíteni.
c) Szervezni és elősegíteni az élő és élettelen természeti értékek védelmét,
továbbá a biodiverzitás fenntartását.
d) A kulturális értékek megismertetése, védelmük aktív elősegítése.
(4) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
szolgáltatásaiból.
(5) Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő
gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
(6) Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja.
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(7) Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
(8) Az Egyesület jogutódja a HVDSZ 1960-ban alakult természetjáró
szakosztályának.
3.§ Az Egyesület tagja a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ)
Az Egyesület a munkáját az MTSZ regionális szervezetének, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Természetjáró Szövetségnek koordinálásával végzi.
4.§ Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést
gyakorol.
5.§. Az Egyesület feladatai:
(1) Az éves tevékenységi naptár elkészítése, az abban foglalt események
meghirdetése és megrendezése, természetjáró versenyeken való részvétel
biztosítása.
(2) Hazai és külföldi túrák szervezése és lebonyolítása.
(3) Az Egyesület természetjáró bázisát képező, a Bükk hegység Hárskút területén
lévő Helyiipari forrás, turista emlékpark gondozása, az ott lévő MHTE kulcsosház
fenntartása, valamint az Egyesület által kialakított Bethlen út karbantartása.
(4) Az Egyesület tagjainak nyilvántartása.
(5) Az Egyesület rendelkezésére álló anyagi eszközökkel való gazdálkodás a
vonatkozó jogszabályok keretei között.
(6) Közreműködés a B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetség munkájában annak
szabályzatai alapján.
(7) Élő és élettelen természeti értékek védelmezése.
(8) A sportág erkölcsi, jogi, anyagi és szakmai érdekeinek segítése és védelme.
(9) A természetbarát múlt haladó hagyományainak ápolása.
(10) Természetvédelmi szolgálat teljesítése.
(11) Az Egyesület által indított túramozgalmak kiírása, szervezése és vezetése.
(12) Ifjúsági és diák korosztály természetjáró tevékenységének, versenyének
szervezése.
(13) A tagság mozgósítása az Egyesület rendezvényein való részvételre, a
tagságon kívüli személyek bevonása a sportrendezvényekbe, ezen keresztül a
természetjárás megkedveltetése, népszerűsítése.
6.§ Az Egyesület tagsága
(1) Az Egyesület tagjai az őket megillető jogok és az őket terhelő kötelezettségek
alapján lehetnek:
rendes tagok,
tiszteletbeli tagok,
pártoló tagok.
(2) Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan személy állampolgárságra, korra
és nemre való tekintet nélkül, valamint minden olyan jogi személy, aki a belépési
nyilatkozatában vállalja az Egyesület célkitűzéseit, és vállalja, hogy tevékenyen
részt vesz az Egyesület működésében és elfogadja az Egyesület Alapszabályát.
(3) Az Egyesület tiszteletbeli tagjának az a magánszemély választható, aki
huzamosabb időn keresztül végzett kimagasló tevékenységével jelentősen
hozzájárult az Egyesület sporteredményeihez és a tagság elismerését kivívta.
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(4) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magán vagy jogi személy, aki a belépési
nyilatkozatában
kinyilvánított
módon
az
Egyesület
célkitűzéseinek
megvalósításában csak vagyoni hozzájárulással vesz részt.
7.§ A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
(1) Az Egyesületbe való belépés és kilépés önkéntes.
(2) A tagsági viszony rendes és pártoló tagok esetében felvétellel, tiszteletbeli
tagoknál választással keletkezik.
(3) A rendes és a pártoló tagok felvétele az elnökség, a tiszteletbeli tagok
választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik, melyre az elnökség terjeszt be
javaslatot.
(4) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
(5) Tagsági viszony megszűnik:
a) kilépéssel,
A tag a tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett
írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
- Ha a tag az Alapszabályban foglalt kötelezettségeit nem teljesíti, az
egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban
felmondhatja.
- Tagdíj nemfizetése miatt a tagsági jogviszony felmondására kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, ha a tagot a fizetési határidő elteltét
követően az elnökség írásban, igazolható módon – 30 napos határidő
kitűzésével - a fizetésre felszólította, és a felszólításban
figyelmeztette, hogy a határidő eredménytelen elteltét követően a
jogviszonya megszűnik.
- A felmondásról az Egyesület elnöksége dönt.
c) a tag kizárásával,
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a
közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv
kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le,
melynek szabályait az Egyesület Fegyelmi és Etikai Szabályzata
határozza meg.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való
tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
d) a tag halálával,
e) a jogi személyiséggel rendelkező tag jogutód nélküli megszűnésével.
8.§ A tagok jogai és kötelezettségei
(1) A rendes tagok jogai
a) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
b) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg.
c) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
d) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
e) A nagykorú tagok az Egyesület valamennyi tisztségére megválaszthatók.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

f) Véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Egyesületet érintő
valamennyi kérdésben.
g) Tárgyévi és előző évi érvényes tagsági jogviszony alapján jogosult a
mindenkori egyéni kedvezmények és szolgáltatások igénybevételére.
A tiszteletbeli tagok jogai
a) Korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.
b) Az Egyesület által megszabott feltételek alapján benevezhetnek és részt
vehetnek valamennyi teljesítmény, jelvényszerző túrán és versenyen
c) Az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
d) Vezető tisztségviselővé nem választhatók.
A pártoló tagok jogai
a) Korlátozás nélkül részt vehetnek az Egyesület rendezvényein.
b) Az Egyesület által megszabott feltételek alapján benevezhetnek és részt
vehetnek valamennyi teljesítmény, jelvényszerző túrán és versenyen
c) Adataikban, kiadványaikban feltüntethetik pártoló tagságukat.
d) Az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
e) Vezető tisztségviselővé nem választhatók.
A rendes tagok kötelezettségei
(a) Az Egyesület Alapszabályának és a közgyűlés, valamint az elnökség
határozatainak betartása.
(b) Az Egyesület célkitűzéseinek elősegítése.
(c) Lehetőségeiknek és képességeiknek megfelelő aktív részvétel az
Egyesület rendezvényein.
(d) Az élő és élettelen természeti értékek védelme és megóvása.
(e) A természetjárás nemes hagyományainak megfelelő magatartás, a
természetjárás népszerűsítése.
(g) Az Egyesület vagyonának megóvása és gyarapítása
(h) Az éves tagdíj folyó év március 31-ig, új tag esetén a belépéskor történő
befizetése.
A tiszteletbeli tagok kötelezettségei
A tiszteletbeli tagok kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval azzal
a különbséggel, hogy a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesülnek.
Az Egyesület pártoló tagjainak kötelessége a vállalt hozzájárulás
befizetése.

9.§ Az Egyesület szervei
(1) A közgyűlés
(2) Az elnökség
(3) A Túrabizottság
(4) A Felügyelő Bizottság
(5) A Fegyelmi és Etikai Bizottság
(6) Az elnökség által létrehozott egyéb bizottságok
10. § A Közgyűlés összehívása
(1) Az Egyesület rendes közgyűlését évente május 31-ig össze kell hívni.
(2) Az összehívásról az elnökség gondoskodik, mely 15 nappal a közgyűlés
időpontja előtt írásos meghívót küld a 11. § (1)-(4) pontokban felsoroltak, és
a szavazásra jogosult rendes, valamint a tiszteletbeli és pártoló tagok
részére a napirendi pontok megjelölésével.

4

(3) Szükség esetén vagy a tagság indítványára illetve a törvényességi
felügyeletet ellátó szerv utasítására rendkívüli közgyűlést kell összehívni a
17.§. szerint.
(4) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 8 napon
belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(5) A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt
elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
11.§ A Közgyűlés összetétele
(1) Az elnökség tagjai és a tiszteletbeli elnök
(2) A Túrabizottság képviselője
(3) A Felügyelő Bizottság képviselője
(4) A Fegyelmi és Etikai Bizottság képviselője
(5) Az Egyesület teljes tagsága (rendes, pártoló és tiszteletbeli tagok)
(6) Meghívottként, tanácskozási joggal vehetnek részt az elnökség által meghívottak
(7) A Közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy
a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
12.§ A Közgyűlés határozatképessége
(1) A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen
van.
(2) Ha a közgyűlés eredetileg meghirdetett kezdési időpontjától számított 30 percen
belül nem válik határozatképessé, a közgyűlés ismételten összehívott közgyűlésként az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára való
tekintet nélkül határozatképessé válik, amennyiben ezt a közgyűlés meghívója
tartalmazza.
13.§ A közgyűlés rendje
(1) A közgyűlés napirendjét az elnökség állapítja meg és terjeszti a közgyűlés elé.
(2) A közgyűlésnek tárgyalnia kell az alábbi napirendi pontokat:
a) Az Egyesület előző évi tevékenységéről szóló beszámoló
b) Az Egyesület előző évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
c) A Felügyelő Bizottság beszámolója
d) A Fegyelmi és Etikai Bizottság beszámolója
e) Az Egyesület folyó évi költségvetése
14.§ A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) Az Alapszabály módosítása;
b) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) A tisztségviselők megválasztása, visszahívása és beszámoltatása;
d) Az éves költségvetés elfogadása;
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e) Az éves beszámoló - ezen belül az elnökség az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének - megvitatása, elfogadása;
f) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
g) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a tisztségviselők vagy más
egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és
beszámoltatása.
i) Mindazok a kérdések, amelyeket időközben jogszabály a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe utal, illetve amelyeket a közgyűlés határozott vagy
határozatlan időre saját hatáskörébe von.
15.§ A Közgyűlés határozathozatala
(1) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
(50%+1 szavazat) hozza. Szavazategyenlőség esetén az indítványt el kell vetni.
(2) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a jelenlévő, szavazásra
jogosultak egyharmada nyílt szavazással ezt kéri. A titkos szavazás
szavazólappal történik, és a szavazatok összeszámlálásához legalább 3 tagú
szavazatszámláló bizottságot kell választani.
(3) Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok ¾-es
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(4) Az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(5) A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell
a közgyűlésen elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a
hozott határozatokat a szavazati arány feltüntetésével. A jegyzőkönyvet az
Egyesület elnöke és a közgyűlés elején megválasztott jegyzőkönyvvezető írja
alá, és két, a közgyűlés elején megválasztott személy hitelesíti. A
jegyzőkönyvbe az Egyesület bármely tagja betekinthet.
16.§ A tisztségviselők megválasztása:
(1) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó tisztségviselők:
a) az elnök
b) alelnök
c) az elnökségi tagok
d) a Felügyelő Bizottság tagjai
e) a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai
(2) Az Egyesület tisztségviselőit a közgyűlés 5 évre választja.
Vezető tisztségviselő
az a
nagykorú személy
lehet,
akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az,
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült;
- akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben
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megjelölt tevékenységet folytató jogi személy tisztségviselője nem lehet.
- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
A tisztségviselők más szervezetekben viselt tisztségeiket kötelesek az Egyesület
elnökének bejelenteni.
(3) A tisztségviselők személyére az elnökség által a közgyűlés előtt legalább két
hónappal felkért jelölőbizottság tesz javaslatot a tagsággal történt beszélgetések
alapján. A jelölőlistára a jelölőbizottság által javasolt személyeken kívül a
közgyűlésen javasolt más olyan személy is felkerülhet, akinek a jelölésével a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel egyetért. Megválasztottnak az a
tisztségviselő tekinthető, aki a leadott szavazatok többségét (50%+1 szavazat)
megszerezte. Ha több jelölt esetén az első választási fordulóban egyik jelölt sem
kapta meg a választáshoz szükséges szavazatszámot, újabb választási fordulót
kell tartani, a két legtöbb szavazatot kapott személy közötti választással. Ebben
az esetben az tekinthető megválasztottnak, aki a több szavazatot kapta.
(4) Két közgyűlés közötti időszakban az elnökség a kivált tagok helyébe az eredeti
létszámának legfeljebb 25 %-áig terjedően új tagokat választ. Az így
megválasztott személyek tisztségükben való megerősítéséről a következő
közgyűlés dönt. Megerősítésük esetén megbízatásuk az elnökség többi tagja
megbízatásának érvényességéig tart.
(5) Ha két közgyűlés közötti időszakban a tisztségviselők létszáma 25 %-nál
nagyobb mértékben csökken (pl. lemondás, kilépés), akkor rendkívüli
közgyűlést kell összehívni a hiányzó tisztségviselők megválasztására.
(6) A tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) a megbízási határidő lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a tisztségviselő halálával;
e) a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével;
f) tevékenységétől legalább fél éven át tartó folyamatos távolmaradás
esetén.
(7) A tisztségviselők lemondása:
a) A tisztségviselők megbízatásukról az elnökhöz címzett írásbeli
nyilatkozattal bármikor lemondhatnak.
b) Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vezető tisztségviselők kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
17.§ Az Egyesület rendkívüli közgyűlése
(1) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
a) Az elnökség 2/3-os többségi határozata alapján.
b) Ha a tagok 1/3-a írásban, konkrét cél megjelölésével kezdeményezi.
c) Ha a törvényességi felügyeletet gyakorló szerv elrendeli.
d) Ha az elnökség tagjainak több mint 25 %-a lemond, elhalálozik vagy a Közgyűlés visszahívja.
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e) Ha az elnök lemond, elhalálozik vagy a Közgyűlés visszahívja.
f) Ha a Felügyelő Bizottság létszáma 2 főre csökken.
(2) A rendkívüli közgyűlést az erre okot adó körülmény bekövetkezésétől számított
egy hónapon belül össze kell hívni.
(3) A rendkívüli közgyűlésre az Egyesület rendes közgyűlésére vonatkozó szabályai
az irányadók.
18.§ Az Egyesület Felügyelő Bizottsága
(1) Az Egyesület gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzését a Felügyelő
Bizottság végzi, mely 3 tagból áll. A tagok maguk közül egy vezetőt
választanak.
(2) Tagjai az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. A bizottságnak nem
lehet vezetője vagy tagja az Egyesületnél gazdasági feladatokat ellátó személy,
és az, aki a gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban
áll. A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek egymásnak hozzátartozói.
(3) A Felügyelő Bizottsági elnöke, tagja az a nagykorú személy lehet,
- akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták,
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok nem áll
fenn.
(4) Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy,
- akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
továbbá
- aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője.
(5) A Felügyelő Bizottság tagjai a bizottság munkájában személyesen
kötelesek részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület
elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
(6) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői
megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal,
hogy a felügyelő bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület
elnökéhez intézi.
(7) Éves ellenőrzési terv alapján dolgozik, amelyről az Egyesület elnökségét
tájékoztatja. A Felügyelő Bizottság évente legalább kétszer ülésezik.
Legalább két tag jelenléte esetén a Bizottság határozatképes, de ebben az
esetben a döntéshozatalhoz a két tag egyetértése szükséges. A Felügyelő
Bizottságot a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze igazolható módon, a
bizottsági tagok részére postai vagy elektronikus levelezés útján küldött
meghívóval.
A meghívónak tartalmaznia kell
- a Felügyelő Bizottság ülésének helyét,
- idejét,
- napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kel feltüntetni, hogy a
Felügyelő Bizottság tagjai a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák.
A Felügyelő Bizottság tagjai számára a meghívót a Felügyelő Bizottság
ülése napját legalább 8 nappal megelőzően kell megküldeni.
Biztosítani kell, hogy a Felügyelő Bizottság tagjai az ülés napirendi
pontjaira javaslatot tehessenek. A Felügyelő Bizottság tagjai indoklással az
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ülésen is kérhetik a napirend kiegészítését. Ebben az esetben a napirend
kiegészítéséről egyszerű szótöbbséggel határozhat a Felügyelő Bizottság.
A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak. Zárt ülés elrendeléséről vagy
napirendi pont zárt tárgyalásáról kizárólag a személyiségi jogok
védelmében, ill. adatvédelmi okokból a levezető elnök jogosult dönteni.
(8) A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt
szavazással hozza. A Felügyelő Bizottság üléséről jegyzőkönyvet vezet. A
jegyzőkönyvet az ülésen jelenlévő felügyelő bizottsági tagok írják alá. A
jegyzőkönyv adattartalmára a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelet 43.
mellékletében foglaltak az irányadók. A Felügyelő Bizottság ülésén a
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
(9) A Felügyelő Bizottság döntéseit határozatba kell foglalni. A határozatokat a
Határozatok Tárában kell nyilvántartani. A Határozatok Tára oly módon kell
tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő Bizottság döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya megállapítható legyen. A határozatokról a tagokat és az
érintetteket az Egyesület székhelyén a tagok által hozzáférhető helyen
történő kifüggesztéssel valamint az Egyesület honlapján történő
közzététellel és a tag által erre a célra megadott e-mail címre történő
megküldéssel tájékoztatni kell.
(10)Feladatai:
a) Az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének, könyvelésének, valamint éves
mérlegének vizsgálata,
b) A társadalmi – non-profit – szervezetek gazdálkodására vonatkozó
jogszabályok és egyéb kötelező előírások betartásának ellenőrzése.
(11)Tagjai feladataik ellátása során jogosultak az Egyesület gazdálkodásával
kapcsolatos bármely iratba betekinteni, az Egyesület tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni.
(12)Az ellenőrzések megkezdéséről a Felügyelő Bizottság vezetője köteles
tájékoztatni az Egyesület Elnökségét. Az ellenőrzés során a Felügyelő
Bizottság a pénzügyi-gazdasági, illetve a belső ellenőrzésre vonatkozó
szabályok szerint jár el.
(13)Az ellenőrzés tapasztalatairól a Felügyelő Bizottság vezetője a vizsgálat
befejezésétől számított 15 napon belül tájékoztatja az Egyesület elnökségét. Ha
a vizsgálat szabálytalanságot vagy rendellenességet állapít meg, a
jegyzőkönyvben felhívja a figyelmet annak megszüntetésére.
(14)A vizsgálatot követő intézkedési terv végrehajtását az abban megállapított
határidő elteltétől számított 30 napon belül utóvizsgálat keretében ellenőrzi.
(15)Ha a kifogásolt eset fennállását az Egyesület elnöksége nem ismeri el, vagy az
utóvizsgálat sem vezetett eredményre, a hatályos törvény szerint jár el.
(16) Tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles beszámolni.
19. § Fegyelmi és Etikai Bizottság
(1) Az Egyesület Fegyelmi és Etikai Bizottsága 3 tagból áll. A tagok maguk közül
egy vezetőt választanak.
(2) A fegyelmi kérdéseket az Egyesület fegyelmi és etikai szabályzata alapján
vizsgálja ki. Tevékenységéről az Egyesület közgyűlésének köteles beszámolni.
20.§ Az Egyesület elnöksége
Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve. Az Elnökség létszáma 8 fő.
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(1) Az Elnökség összetétele:
a) elnök
b) alelnök
c) elnökségi tagok
(2) Az Egyesület tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az
elnökség az Egyesület működését érintő valamennyi operatív kérdésben
döntésre jogosult szerv, kivéve azokat az ügyeket, amelyek az Alapszabály
szerint a közgyűlés hatáskörébe tartoznak Az elnökség tevékenységéről a
soron következő közgyűlésen az elnök köteles beszámolni.
(3) Az elnökség feladata és hatásköre:
a) két közgyűlés között a vezetési, szervezési, szakmai és gazdasági ügyek
vitele;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt
intézkedések megtétele;
m) a tag - kivéve tiszteletbeli tag - felvételéről való döntés.
(4) Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. Üléseit szükség szerint, de legalább
negyedévenként tartja. Az üléseket az elnök vagy alelnök hívja össze, de az
elnökséget az elnökségi tagok 1/3-a írásos meghívóval összehívhatja. Az
elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. Az elnökség nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz, kivéve az elnökség tagjának
felmentésére irányuló javaslatot, melyben 2/3-os határozat szükséges.
Az elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
(5) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelesség vagy
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt.
(6) Az Elnökség a határozatait írásban rögzíti a szavazati arány és a külön vélemények feltüntetésével.
(7) Az elnökség egyes szakfeladatok ellátására állandó vagy ideiglenes
bizottságokat hozhat létre, illetve referenseket jelölhet ki. A bizottságok és
referensek feladatait, illetve hatáskörét az Egyesület elnöksége határozza
meg. A bizottságok véleményezési, javaslattételi, szervezési és intézkedési
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joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre létrehozták
őket, beszámolási kötelezettséggel az elnökségnek tartoznak.
21.§ Az Egyesület elnöke
(1) Az Egyesület legfőbb tisztségviselője az Egyesület elnöke. Az elnök az elnökség
közreműködésével irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét.
(2) Az elnök feladata és hatásköre:
a) Az elnökség üléseinek összehívása és vezetése;
b) Az Egyesület képviselete;
c) Az Alapszabály, a közgyűlés és a testületi határozatok végrehajtásának
irányítása és ellenőrzése;
d) Az egyesületi testületek és referensek munkájának figyelemmel kísérése;
e) Kapcsolattartás az állami, a társadalmi és sportszervekkel;
f) Aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása:
Önálló aláíró, teljes jogkörben képviseli az egyesületet.
g) Mindazon feladatok ellátása, amelyeket jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés, illetve az elnökség a hatáskörébe utal;
(3) Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti;
(4) Az alelnökkel kialakított munkamegosztás szerint ellátja az egyes szakterületek
irányítását és felügyeletét.
(5) Az elnök a képviseleti jogkörét egyes ügyekben vagy az ügyek meghatározott
csoportjára nézve az egyesület más tisztségviselőjére is átruházhatja azzal a
megkötéssel, hogy csak a feladat ruházható át, a felelősség nem.
22. §. Az Egyesület tiszteletbeli elnöke
(1) Az Egyesület közgyűlése az elnökség beterjesztése alapján tiszteletbeli elnököt
választhat. Tiszteletbeli elnöknek az a személy választható, aki legalább 10
éve folyamatosan tagja az Egyesületnek, ill. legalább egy választási
időszakban elnöki vagy alelnöki teendőket látott el. Kimagasló
tevékenységével huzamosabb időn keresztül jelentős mértékben
hozzájárult az Egyesület sporteredményeihez, a természetjárás társadalmi
tekintélye növeléséhez, és kivívta a tagság elismerését. A tiszteletbeli elnök
bármely közgyűlésen választható. A tiszteletbeli elnök korlátozás nélküli
számban újraválasztható. Bármely időszakban az Egyesületnek csak egy
tiszteletbeli elnöke lehet.
(2) A tiszteletbeli elnöki funkció megszűnhet:
a) lemondással,
b) elhalálozással,
c) felmentéssel.
A tiszteletbeli elnököt indokolt esetben az elnökség javaslata alapján a közgyűlés
mentheti fel.
(3) A tiszteletbeli elnök tanácskozási joggal részt vehet az elnökség ülésein és
a választása szerinti szakbizottság munkájában.
23.§. Az Egyesület alelnökének feladatai és jogköre:
(1) Az elnök távollétében vagy akadályoztatása esetén teljes jogkörrel ellátja az
elnöki feladatokat, képviseli az Egyesületet.
(2) Az elnökkel és a többi tisztségviselővel együttműködve összehangolja az
Egyesület tevékenységét, biztosítja az Alapszabály szerinti működés
feltételeit.
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24. § Az elnökségi tagok feladatai:
(1) Szervezik a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtását.
(2) Előkészítik az elnökség üléseit.
(3) Gondoskodnak az elnökségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről, a
határozatok nyilvántartásáról.
(4) Gondoskodnak az Egyesület munkatervének, esemény naptárának,
költségvetésének az elkészítéséről, valamint az egyesületi nyilvántartások
vezetéséről.
(5) Figyelemmel kísérik az egyesülettel kapcsolatos jogszabályokat és
biztosítják azok végrehajtását.
(6) Ellátják mindazokat a feladatokat, melyeket az Egyesület szabályzatai, a
közgyűlés vagy az elnökség határozatai a hatáskörükbe utalnak.
(7) Az alelnököt távolléte esetén az elnökség más tagjai helyettesítik.
25.§ Az Egyesület gazdálkodása és vagyona:
(1) Az Egyesület éves költségvetés alapján – az egyesületekre vonatkozó számviteli
és pénzügyi előírások szerint – gazdálkodik, gazdálkodásáról zárszámadást
készít.
(2) Az Egyesület bevételei:
a) tagsági díjak
b) magán és jogi személyek támogatásai
c) alapítványok adományai
d) pályázatok bevételei
e) rendezvények bevételei
f) megtakarítások kamatai
g) állami támogatás
h) BAZ Megyei Természetjáró Szövetség részéről támogatás
i) pártoló tagok pénzbeni hozzájárulása
j) egyéb bevételek
(3) Az Egyesület kiadásai:
a) túrák, táborok, versenyek és egyéb rendezvények kiadásai
b) képzési, tanfolyami kiadások
c) tárgyi jutalmak költségei
d) adminisztratív tevékenységek költségei
e) felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei
f) létesítmény fenntartási költségek
g) társadalmi szervezetek, szövetségek tagdíja
h) egyéb kiadások
(4) Az Egyesület vagyona:
a) készpénz, folyószámlán lévő összeg, bankbetét
b) értékpapír
c) ingatlan vagyon
d) ingó vagyon
(5) Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával
felel. Az Egyesület tagjai és tisztségviselői az Egyesület tartozásaiért a befizetett
tagdíjon túlmenően saját vagyonukkal nem felelnek.
(6) Az Egyesület hasznot eredményező gazdasági tevékenységet nem folytat, nonprofit szervezet, gazdálkodásának anyagi alapjait kizárólag a (2) bekezdés alatti
bevételek képezik.
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(7) Az Egyesület gazdálkodását a tevékenységi céljait szolgálóan, a társadalmi
szervezetek gazdálkodási tevékenységére vonatkozó hatályos rendeletek
alapján végzi.
(8) Az
Egyesület
gazdálkodása
nyílt,
a
gazdálkodással
kapcsolatos
dokumentumokba kérésére bármely tag betekinthet, saját költségére másolatot
készíthet, előzetes egyeztetés alapján. A kérést a megnézni kívánt
dokumentumok megjelölésével az elnök felé kell jelezni, aki köteles a kérés
legkésőbb 7 napon belüli teljesítésére vonatkozóan intézkedni.
(9) A felvilágosítást és iratbetekintést az elnök a jogosult által tett írásbeli
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
(10)Az Egyesület célja szerint tevékenységét az alábbi tevékenységi körökben
fejtheti ki (TEÁOR 08)
 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
 8551 Sport, szabadidős képzés
 8559 M.n.s. egyéb oktatás
 9312 Sportegyesületi tevékenység
 9499 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
26.§. Az Egyesület megszűnése
(1) Az MHTE jogutódlással szűnik meg:
- más egyesülettel való egyesüléssel (összeolvadás, beolvadás)
- egyesületekre való szétválással (különválás, kiválás)
(2) Az MHTE jogutód nélküli megszűnése a következő módon lehetséges:
- megszűnésének a közgyűlés által való elhatározásával (megszűnés)
- bíróság által elrendelt megszüntetéssel (megszüntetés)
- a bíróság megállapítja, hogy megszűnt, ha:
- céljait megvalósította, vagy céljainak megvalósítása lehetetlenné vált,
és új célt a tagok nem határoztak meg
- tagjainak száma hat hónapon át nem éri el a tíz főt
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló megfelelő eljárás (végelszámolási vagy
felszámolási eljárás) lefolytatását követően azt a bíróság a
nyilvántartásból törli.
(3) Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át.
(4) Az MHTE megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó
vagyont a B-A-Z Megyei Természetjáró Szövetségnek kell átadni.
Amennyiben ez bármely okból nem lehetséges, a vagyon a hitelezők
kielégítése után a civil szervezetek támogatására való felhasználás céljából
a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg.
27.§ Záró rendelkezések
(1) Az Egyesület tagjai kötelezik magukat arra, hogy az Egyesületet érintő vitás
ügyekben mindaddig nem fordulnak bírósághoz, vagy más hatósághoz, amíg a
vitás ügyet az elnökség nem tárgyalta. Vitás ügy bejelentését követően az
elnökség 30 napon belül köteles azt letárgyalni, és döntését az érintett felekkel
közölni.
(2) A fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályokat az Egyesület Fegyelmi és
Etikai Szabályzata tartalmazza.
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(3) A közgyűlésről, az elnökség üléseiről, a bizottságok határozatairól az
érdekelteket, illetve a nyilvánosságot tájékoztatni kell! A tájékoztatásért az elnök
és az alelnök a felelős. A többi tisztségviselő illetékességi területéről szintén
adhat tájékoztatást, amennyiben az ügyben határozat született. Valamennyi
határozat nyilvános, azokba bármely tag kérésére betekinthet, költségtérítés
ellenében azokról másolatot kaphat.
(4) Az Egyesület Alapszabályában és szabályzataiban foglalt rendelkezések
hivatalos értelmezésére az elnökség jogosult.
(5) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.
Záradék
Jelen Alapszabály az 1999. május 26-án elfogadott, a 2001. február 21-én, 2005.
február 16-án és 2015. november 20-án módosított alapszabály módosítása
egységes szerkezetben. Az Egyesület közgyűlése az Alapszabályt 2016. február 19én jelen formájában módosította és elfogadta.
Igazolom, hogy az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a fenti módosítások alapján kialakult hatályos tartalomnak.
Miskolc, 2016. február 19.

.………………………….
Dr. Kocsis Edit
elnök
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