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-&-a g,.*sulet seó_kh*$nry;

X i fu 1 r-rdnpe st, Pái utca 44.

gfilet't&ljaí

a 929. sz. Szcrr{, Mi}ráI.v cserkészc apat {továbbiakban: ,,a Cserkészcsapat"}
mukodéséhez szürkséges anyagi feltételek biztosítása,
a Csn::készc*apat cserkeszei réseére nálló cserkészotthcn megteremtése
vtlgl]bér1ése,va1amintberendezéseésÍenntartáa'
a Cserkészcsapat mukoclesóhez sziiksóges táborozási felszerelések
beszerzése vag3i bórlese,
körn3rezetr.,eCJim; pa*gr**oX, a témáhsz l*apcsolódó isrrrerCtterjesztó
esernónyek költségeihez való hoszájáruiás, arne leken a Cserkeszcsapat
szen ezóként vagl résávevóként képviseli magát,
hátrányos hetyzetben levo, vary narycsaládos cserkeszek
cserkéseprografi"lon való részvételukll z seukiéges koltségeihez valo
hozzá"j ár-r:lás, támogatás,

']
1. & syestilet

Ar } gr*xiitret neve: :

Tuzlilíom Egresulet (a t<lvábbiakban:,,Eryesulet"}

1,t, Az g'*sulet a tagok kozos, tartós, alapsz*"brályban meghatározott cetjának

jcsi szeméiy. Az Egyesulet politikai tevékenységet- nem végez,' válasziásgkon jeloltet nenr'ánít, siervezete pártoktól fuggetten es]azokiak
anvagi tánrogatást nem n_vujt.

nix t í*t t gy*s,til*t & ap ffi$tbálya
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vált*n**wkkal §ffi ,g*n sffsr,kegetb,cn

Alulírott szemelyek ae alább feltuntetett helyen és napon grulést tartottak a
,,Tuzliliom E lesulet" einevezésu civil szervezet létrehozása tár$laban, és e$lezó
akaratnyilatkozattal elfogadták az eryesuiet aiapszabálilát. Az alapítók áltai
e}fogadott * dóltbetus módosííasokkal egységes szerkezetbe foglalt - alapszabály
a kovetkezo.
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ráseor-uló c erkógzek ruházatának, felsaerellséne}<.leryer.zéle, ," 

"_,_*^..*u*rxe*urendezvények, cserkészproglamak k ltségeinek tecleze" e,

ffi;ir,-u,;""-c*ii.e-r**uput *r**e*Ót ént va l résxtve'VÓkánt kÓPvtseli

magát,
cserké*z nevel*si munkáhoa, vezetóképzésekhez való hozzájárulas a

Cserkészcsapat cserkészei részére,
;-' ;ffi;;Jua|nt 'saámára kon}vtár,., á ftáf; ruhatár, kialakítása e

gondozása}
;-c;;;rós)csapat,, csbrkeszeinek eaésl9éqe te ti fejlócl*séhrez segítség

;i,rijrá_*' *rrir*i"] sportfelsárelések, játékok vásáriása,

*poiti*rrdeményeken való ré snreteluk, !ám9,gaiás 1
íáu*r*e***n*p*i pnlyakezc1, mlrr:kába álini szándekoaó cserkészeinek

tamogata a,
r.áid;i*li magrar cserkészek vel{Pxui T'*u.u, ei*sállásolás1, 

_ ",t31:
k ltsógeik}r*. n aió: nbaz,a;árulás, illetv; a e"r:klszr:sa.pat cserkésueinek

ilÁai rt :,1i mag,arok}roáseervezett prograrnlainak támogatása,.

Aa Epresulet tevóken}sége, pro ramJal lfar}<} szama :] 
:

í}*},ujtását 1 j*lnn A.lap f;eháX}, cif,ngadr*sat*l

t.2.

3. Az ryeeiilet r sgére teljesitendti rra sn*i kazzájárulás módja

3,1" Ag aiapitó ,tagok valtal,lak, ho y ae Egvesulet részÉre szqm*lyerlkent 500Ü
, l Ft, aeaz Steaer ,ForiRt l,á8s*ni hozzájqfi]_lást nyujtanak" '. :

3.2, A va loni lroze$járulást ax, gresulnt neváre nyitott szám}ára keil beíieetni

3, , A \r&ffií$nj hügrajarr-rlas

4, lt F, til*t *}sti,.vddstő,tinxt*s**iá*t'st

+. 1. Ae Eg}r*sril*t etnőj<e
*íáró f,olfán

.i...jJfrÍBudap#"t..eÍrei.{dfi,1Ű,

+.f;..AB.*rnsii1eta1e'trn*k*.]''.'..

4.3,Áagr*sti1ettitkár*r,..
ffi*}nár *sg Rs& ajn&

,l\





Tiszteletbeli tag }ehet minden olyan természetes sze*9ly, aki aa§P'esÜlet
',i ilö;;ű#t;ffi"dfi . Á úiut*r*tuell tag rrám ] köteleáhetö ]tagdíj íiretásre -

A tiszteietúefi tag"koteles a vátralá,láhoi kópest az Bglesüiet munkáját
kierneiten u*síÚ;i, .loga, hory részt veryerr tanácskozási joggat a

k{irryt*}c*,i'*, sfff;t",tfr nti jo * r:,in*s" ,

5.5. Az Egyesuleti tagság * valarnennyi tagsági forma esetÉn - megszunik:

r Ha a tag bejelenti kilé_pósi saándékat, a killpcsi 
, 
szándékrÓl .irásban,

igafolhá , áó.lon tei1 ,nvilatklz1l:,, i kilépési 
"szándekr"ól 

saó!ó

yilat1;quatCIt ** *k k.e' k:fu r".gk rta*ni. A tags,ági {.szgn:r a kiléPésrÓl
:':....szotonyitatkozatpesu1etátaliatveteléneknapjánszunikmeq".

, , ,,l n: t*r**sln],es.,ureóél3r,t'ág halálával, jogi személy tag jogUtód n*l}inj}i

me zunésével.
r Ha a rendes tag, illetve a prá.*toló tag egl óvig nem Íiz9t tagdíjat ás tagclÍj-

iár ;x át 
^*dínoksóg'felszólitásanárnTeerrJzvótelét 

kov*to harmirrc {3ü)

nap n beltll sem egyerrlí,ti ki. A lielszólításban a tagot a fizetósi k telezettség
;;&-ii;k";;;;a;á;-k jagk vetkeemé,nyér* *lngveíetelen'a megadott

. Hui tag magatartásával méltatlanná vá_lik a tagságra és ezért ae Elnokség
i.rai:á,' n 't"s;agr" a?" a tag vaiil< mettatiinna, akit a bíró-ság

bundse}ekm*n$,ettc*vetese miatt jogerós szaba<lságvesztés tr rrrtetésrg Íté1,
' illeive aki riagatartásávai az ryesulet céijainak me valósulását

veszélyeuteti, ígl }<ulonosen, aki az Eryesuiet Alapszabalyát va /

kozgrqlesihatáázatátsulyosanva/ismételtcnmegsérti.
, : t Ha:a tag:tag*ági jogvisronyát az', gnesulet jrásban feln:ondja. A tagsági

- ']: ji:gviszony Eglesulet által történo írásbeli felmondásaról a koeg;rrlés d Rt, ,

5.6. A kizárási eljárást az Eryesulet bármety tagja jogosult kezcleményezní, ar"
Elnokséghez cimzett írásbeli kérelem utján. Az Elnokség dönteshazata|
érclekében a kizá.rásról dontó eln ksegi ulést 3O napon betuli idopontra
ósseehíqia. A: kigárás tárg,,ában.tartaínO,elnöksegi ulés iclóprrntjáró} .ar, .,, *rintettel tqrWcvénl,es 'ievelb*n, ',,l,a irástran, áz atveteli igaeoilrató
módon u6l,ke}l értesiterri, hogl 4z érintett az értesítést legalább az ulést
megel eó 8 nappal korábban kézhez verye, Az érintett ueaekezesét a
kizáras tárgraba:,*,tartott ] 

e] nök s ó gi ulé s e nieó b a n, r,a ry le gké - gnn á *rei
idópclntjáig irásban terjesetheti eio, A kizárás tárryábán ártott elnoksegi
uIés ae érintett távolletéhen megtartható, ina- az érintett értesitéi
szabal1'52gru volt, és az érirltett llÓzetesen írásban aiapos indokl<al
távolmarad*sát nern mentetlc ki,'vagr irásban kerte * *ryarau ta""riCiáU,-"

kizárásról rendelkezó határozatának meghóeatalaval egrrde.!ule] megsar_inik. Az lnökség * halároaq.tát tizenot nápon belul irá.*bai i<ozri az
Órintett taggal, Az trlnokség határozatával .r"*t*r-, fellebbezesrrck njrrcs



6. Határozathozatal

6,1., A tag*k ve§i'az al*pitók a dóntéxhozó,,saer,v úl,**étr §závaía§sal'.broazak
: meg hs.ter§zataikat. : ,

6.2. A határCIset meghouat*-lakar nem §íava_ahat aí,
, -^ :-,.-:

i} 'akit]a hatarozg"t kótelezettlég vagl_felelysség alól mentesít vaElr á JOgl

saen:rélyter}rÓremásfajtae1ón-v'ben.ré§ze§Ít;.'].
r akive1 á határozat szeiint szerzódést ketl kötrri;

" ;Űe§enahatároeatalap;ánpertke]linrlítani;_ ] ..,,,. i 
' 

,::: .

. ;ű;;k "lo;;;;;;;;;r;;1iia 
árdekett a döntésben; :aki a jogi saeméllrnek

nem tagjá va5 alapítoja;
c aki a dönté§en erdeLelt,máx]szenezettel többs*gi irefolyáson alaPulÓ

b"s, A .tagok ] vary ae alapítók határozatukat ,:,á "hatátozatkéPesség
**gáir?pinsaÖl íiryelembe'vett seavazatok tobbsógével: hoazák meg, Ha e

törvén3r es/szeru vagy azt meghaladó saótö}:bxéget ír :eJó a hatarcleat
m*ghrrzataláhr:z, a létesító okirat egyszerú *zótóbbságnél a,lacsonyabb
i:at;íroaathozatali a;ányl előiró rendelkezóse semntis. Ha * törvét:y
e&yhangúságrrt ir etró a határogat rn*ghrrxatalához, a létesitö okirat ettól
*ltéró rendelkezöse semmis. ,

7 *,,Jh $K&&s r*lég

7,1, Ae g.'ertulet iegfobb cionteshozó seerve a koegrules. A kozp,r_l]és a tagok
Összess-ég*, .arnely aa gre*uietet érintó mitrd,en kérdésberr d nthetl Akc**lillés fllése nyilváno , A kóagy ies ,:sszehtrn"ia áii;;;;,-; ;;;;
7,tagott kizaróíag etektroniktts Í,tírkazlési esekcjzók segít*egeriÍ';o;;i
JeIerL.

T .2. A }ti:zgrrrles kizáró}agcs }:*tásk*rébe tartoeik

* &z Alapsfrabá}y n:egalla}],ítá §i}. e,s mór3asítása,
* {tu *v*s k ttse#r*tes mf_fihatárnfiasff",
{r az *vcs b*srámolrl .jnval-r*m Xuni, 

--'- -)

}"r*lyc.' A határ r,i,t t, hr,lt,al}rürr }tivu,l

ataij f,§Lt}á]vbe tiíküf;gsr* hivxt,k*z'o,a
!{"l}

1*i:*{ Kcrni e'bi,t-tl'ság{t1,

}'re13,ezás*t jngsiabál}n**u"ttisr* "t"ffi
a }rilt, :3s_ {li bekerC*xc nl*lpj#.;l



:azElnökségtagiainakmegválasztása.ésvisszahívása,
I a tagnyüvát"rta* rendjének meghatáropá§a,

r a tagsági díj ósszegének meghatarozása, . ..r azok " kéráil;r.,:"*tlí*};{ ;,Ajup*"ub*ly va§ bárry*l} jogszabály a

z.si, e r.ou,*.rrlést az Elnökség'errente lexaJáb!,ery*|g, §ö§*,összehívni, 
A

, közgótes''óu*uáiui"áuxa{ annak,.1ögkezdése előtt 1egalább-,,tizenöt {15}

küldeni.

7,4. A köaryiil€si nreghir,ónak tartalmaznia kell :

.:
..&Jt]g1§zemé1yn*veté*saekhelyét;......].
* il rrieu i**ienek ós hel$szinének megjelölésót;
l í)2 ütés napirendjét; ,l aat n ngráix**töt*§t, trnry **ennyiuen ü erep*ti időpontra,ősszehívstt

il"ú?;*"';iJároz;tkáp6l*r,, ]ú§ 
, a késóbbi, idópontra ,.o-iTTy*:

, ' ' nreSrnótelt'közgrulóst * ,ae:,1rldeti napirendberr szel9R|o Keroesex

r,ltlnatk*zásá}:*n & m*gjelentek számára tekintet nelkül
']

határoaatképesnek kell tekirrtáni: , 
;

, 7,§, A napiienden nem szerepló'k*rdáxben a köegrules csak,qkkor határozhat,
, .ha valarnenny-i rencles tag,jelen váfl, §5 a kérdes napirepdre tiieéséhez

illetóleg, ha legalább a tagok 10 7"-rr - az ok és a cél rnegjelólésévei *

7.6, A közgirúlésen szavaza|i joggal vehet réset az Egresület mirrden rendes:..tagta,Mind.enrendestagotest§uevázatittet.meg...:.

7.7. A kÖzgrulés akkor határozatkepcs, ha aztrn a rendes tagok ,legalább 5CI,fi,-
a Plusz 1 fó személyesen, íl]etve a jogi személy tagok is;ort-[*p"i-.i":"ilútján T*ry.:]""t:k. Ilatár,ozarteptéler,,.eg .*etén"iegkEsöún irát"-. ]Űií}aPon belÜl változatlan napirendciel össze ketl hívrri a *"gi**ót.li] közglr"rtóst, amely ekkor a áegjelent*k számáiái'n_isg"irá.ij'"" erecletinapirendi kerdesákben határortkelr**,

7"§. :'1_k?rry*tes }9fo]ytatágátroz levezetó'clnököt,ijeg,"aőkőn3,wnzetót és kcttö

?,q^ Jt kőzg,.r_rles
?

& Áx fi8 e sritret * jel*n tr*rrii . tagok

"határoeatait, 
áttalában nyílt zavazás utján, e$;szerrt

k:'r>zza.



. '], :

háronrne§lede§ szotöb\ó5xl}jtiz,ott |i'::"^,:la szÜkságes, ]

r Az eryesület,celjának rnódositásához €1,az egyesü|*! **§y1,"*1T:ly;::
kör&it**i ci*nteshea a szavaaati jgqs{ rendelkezó tagok háromnegtectes

sgófrbb*aggel hr:zatt hálárou§ta szükgé§€§l

szal;ályoky. ia. A közgÉ1és as áves besuám*l,ót a fentieklren_megjel,ólt általálos
s ierint . **i-*"r; jil;g"x i mr**.*' szó toübsággel hcieot t h ataf ozátávai

7.11. A közg,"L-rles títkos sza"vezá§ ritján d9rrt_a l1:Pélti kórdesekrol, valamint

bármely áaJ-'-xerdés,ber", h*, ut á siavaeásrcr .jogosultak 1/3_a

Kozgut"íWs}: :, *

;"ffiÖűás uideok atz{er*-ltcicL{§án i1 rn *gtartltató. Á hasgnrílt *lektrontkus

lúrlrőzló *r-"kŰ-;;a-,i;l-yqrr"' ilinto" ifieűe:r,s kapcsolaftcrl",knmgraua} ás

zítúgép lehet, §aámít:óg épes cs otí{ ar, ás y; ete 3.. mikr of a nnat r andetk?_*ő., 1?n
a l]fJ:§zng"tt infrlrmatikai alkalmaz,ás Skgpe" Mícroso/* Telms,.1oo*, Googte

'7 ''i közuetítését, íllettle a tagokmee.t tot,ábbá eguéb, a kép és a hang egameJL

r:lkalmn xás lehet /Vincs lehátósag afTa, h<:gu a. sr,erÉlltres jelenlétt*t
Iebonga'{ítan-tcló közgyűlésen a tago,k ez,en a rnóclon jelenjenek meg, abaz
koruferertcia rjlés kizarólag akkor tarthatú, ha a körggÜÍés, fe|'es egészében
elelúronikus hírkőztő eázközök alkalmazásaual kenjl megtartásra, A
kclnferenriaeilés te;;rtására a meghíuóban bi ketl tér^rzi, Úzal, haga ü
réseuéteLhez srükséges eszkózzel nem rendstkező tag részé.re &
részué"telhelr szűkségÖs ínPrrn atikai eszkáeöket és internetűapcsal&tCIt az

id.ópontjat teqalab,b 3 nappial megelózően jelzi az Egyesületfelb,Á kanferencia-közggűl"ésre az, űl.és megtartásáíá uonaíkozó általánrss
saabriígclkat kel|. aÍkaIm*z:ni" A tagak azCInasítása a rendszerbe történö
|7j*terukezés 9orrín törfdnih. A tágoxnáx ;gui*á *lr,"*""x};;r";r'i;;Űbiztosi.tani, mefunek.jelszauát a tag h.atározza*áns. Áz iluen Áao" i"ioi,
!9Pu'itesen a iagoún kűlúti megiiuntt"ln iáiir|etitei ;- #rr"",* fti ke1"
Irtkos,yz,auy.z?sf igéngld kérdásek kanferencir x,arggiűá;;";";-'á"xx*
targYalhatók, ha ri tííkos szauazás lebongolítasánai'á technikái iaiii*Ű,ibiztosítottak.

8" Jhm lntiksóg

i\ffi.exu1et,.}n*ks*gc3tagb*tal}.f*\ 1
,9s 

'{*r, l_,

a*l,Jrd;r Ae lnCIk**g tag;jni: aa eltr*k, dr"x edc}rr*k es á titk&r.



8,3, Au §}nökség tngjait a közgrulés vá]asztja, titko* szavxzással, Jelen

Alapszabályr el*"guda**_."#n .i1 ":1-ők:l1 
megvalasztott §lrrókseg

*egbüata§* u i§"árrriakban; ,.Mandátur3"J,2CI15, iunius_ 21_ig saól, A

áoíti.-:t"r*"' ti, *i**, **g.rá*urtntt e}nöksegek Manctrátrrlna mindig

§.4. *,a trlnot<ség ,, tasiaival, *i!t_ 1ryltó^ .ti§ll§é§is*lő§§ql , szembeni

követelm*nyái ós kizáro okak {Ftk' 3.22,, § alapján}:, , ,:

l VeaetÓ ti*ztseglT seto az ái na6lkorú]_ személy lehet, _ akinek

*sql,el{vo§fnessé?ót. a tevékenysóge eltátásához saukséges körben nem

" 
'' 
ffiT;§#u- tisztségviseló jr:gi szernóly, !:ox1 slemély kötel*s kijelólni azt

;'-t***auáet*n, szqűeiyt, q§ia,vepetó tiszts3xvi§elói feladatokat'nevében
ellátja,: A veaei* *§;fuegfiselólcr*:,l,vonatkoró seabál3toka! a kijelölt

r A veaető tisztsógfr;*iá ,*g.*"etási feladatait suemélyesen kóte}es ellátni.
t, Nem 1e}iet ,rezé?o'iiu"t*Ígoiselö ae, akit }:únc*elekrnén} elkövetése miatt

jog;ra**n szabadságveszÉs büntetésre itellek, amig a krüntetett elÓélet}rez

i.r}aaO hátrányos kávetkeernények alól nem rnentesüit,-
r Nem iehet váaetó,'i'tisrts€gviséló' au, akit'' * fogialkoeástól jtlgerősen
, eltiltottxk" Akit valamely f,ogl,alkozastól jogerős bíröi ltélettel:ettiltotiak, aa"

eltiltás .hatxtia: *tatt #,iteletten megjelblt tevók*n$séget folytatö jogi

s hz eltiltást kimondó határozatban megseabCItt idötartanri§ nem lelret
vpa*tó 'tixatségviselö M, akit eltiltottak á vezetó tisetségviselűi

8.5. |_Y:IO:Y*. O1lr*'r.okbó]_ töf_éno 1regszúnésekor a közgrulás új
elnökségi tagot ilaJ*jr}: t*,*,.MryW1l 

,z§t§.'jun; 21.,e}őtt sáfrrix rnegi

valasztJa meg,

8.§, , *z _Ptntlirség az §glesület ,,ü§intéao §zerve: Ssját üg,,renelje aiapjárr
: .}lar13!3i:.r, betartásáról,. á t<oagruié,s : doátÁ-*i";i, Gö;riööirjí

8 7, A,e, Eg,'esÜletet a bíróság, más hatóságok és hivatalbs ]srervek 
előtt.valamirrt más szervezetekke| és harmaclik,személy*r.r.*r ;;;;;; ; "il;;;

*, . Af; $;-"*sul*tet ar] *lnfilr, *r. a}*lnók ''á*' *l titkár fifi,átl*{l_íl }*ép,,risc}i. Ae
a^z E],ffiicsul*q ','*1 kft,,f,



g.let::iik*t cín tilká,rar *n*}lofrr: fi,T*,ffi,ill*ri

8.9, &r lnr:k*ég szukség szerint, {l5 tgqa,]áu} newedóvente ulesezik" Ae ulést

&]tl*püurrc', á"r*'nií*i, *" *in*k,_ vja, osseár,kxalább,,nyol1 j8} naPpal
, me elóaóen" Az ln k*ég.,osxsóhi*ásat'- a n*pir*"*] mleiaot**e]*],;

ffi;fiy ;io*xá*gi tag k&dernényezheti..Amennyiben aa eln k nYolc {8)

l1&pöfi u*rii"'á"*"n;-?-i,i,á;;;i'ilem 'lntézkedila ''6p, a: kezdemenYe,Ó

einokségi i"*,-vá . elnokségi ta ok j_ogosuitak ,zn elnoksegi... ly*

', r__*á._;x;;-;_*k *xtor irozhat; h*, vltlryennyi tae j9ien ,?l..é* a
il;ffi;h;";i"t *}len 9enki sem tiltakoeik. Az Eln kség ulése,nYitvá-ntrs, :

Áe glndfusági lÉs . p*de:akanfere,rucia, 1íJdn",,ls mlgtartható, .A haszndlt

eiehíroní}rars hírk zíó ,eszköz uideatelefan, iltitue;á&n..etesjctrry1la!iaí,
t"á*.Jr-r a* tnikrafonna.l renrtelkez számítógép leh,et" _,Szarnítógepe;
;;ffi;;;";-iJ,t .i r."*;zn&lt ;rr/oryaxk11 atk1l1zar-ys fOyr:: ry:",:::#,
Te rrrs, Zoxrn, űaagte nrcgt tuuább L egué?, a kép és a hang^,11U',:,":,::,

ítaxvbrit**ei, 
"ittetuá' *a eirr<rklégii ,tgvof. |corltítozcismenfé , ualós ide1ti

tonr^rrrrtnciciriját bgysaerre lrrrtis*i jarriatÁ1ads íehef_," ilc: l1|et seo
] or* , hotgtl n" u**rí t es jelerr]éííel lebóngolítarudó eln kségt.zilésYn Y7,

: *l"ok"ed" ffigok ,rui a 
-rmod.art 

3eleryenek _meg, y:": *.Jlö eEr 
1l.**

egészébelt éí*ktrorrikrm] írírkógí ]eszkdsók alkalrnaz;áSáual kerttl
niegtaftelsra' Az etnókségi tt!és;tarfdsdra:n meghíuóban,kt kell.térni, azzal,

résiere '{1 reszuételhez sarikséges irltarrnatikai esekazókeí es
interne kapc-soíctat'a.4,ügyesrií*t srÁkhelyérr bieí*sfíani ke!l,' annenngiben
azi a uideókanferencia tján tartand"ó eln kségi utés id pontját legatá.bb 3
nappal m,egelózóen "jelzi az Egyesulet felé,Á uíd.eókamferenciá titján tártanrl,a elri kséEi riiésre cg eln Jts égi ulés
megtartására uanc;Jkozó altalanaa szabatytlkai kett alka{mazni. Az,
elno.ksegi 

^ttlgtsk 
azanrssítasa c. rendszerbe tórténó bejetentkezés soran

tónentk. Ág elnoltsegi 
_tau,aknah egyádi feíhaszn íóneuet kell biata:sífrrni,

melgrneÁ:jelszaL,d,tazeÍlro}isegitag"iatarázza*un"*--.."*:'

_|tk*s .:uo\:l*ut igényt ' keiaese/c korser*nc.l ákazgglit*sEn escrlc a.kltor
':::y ::|:|o,fu, 

ítn er íríltos seaúa.g{is tetlcng atfi as a n a{ á' tá i n"ii* i*tiiiáta* lbzztosítottak.

8, i0, nz. 
|t1O|Seg , a határozatait a jelenlevo elnokségi tagok cgrsze rítseótöbbsógevel, n3.ilt szava,záss a] iozza. Az lnök.& ";;i rrendjében*: 
},1táiozott kerdesekben titkos szavarásról és minó*ített, kétharmados

:í.',,'*bl. .nez 
kótott határozathoeatalról in .*"J"iil*}r;;l ;; nrr,"r.-J*akkor határozatképes, ha legaiább kéi ;h;k;;;";;g''].t.r, van,záva-záteglenl s*gi,-ule;'i:*Já ";*eiixn*x 

tekintendó; ' . 
'

8,11. *|* q : ;,Y:::í::l:::-'*:l11 nem vt}ret]rószt q.z a személy, aki vagraxlnet< kóz?Il hozzátartozója, éiettársa a határcrzat alapján:



kötelezettség vagl feielósseg alól mentesül, vagy '.. 
, ,1

baáerY- ú§* 
-*Tár.yu*r", 

,&"**ü1, üietve megkö{endö jagügr'letben

egyebkónt érdekelt...Nemö;ö-ú;iá;yll;kaeEglesület.ictszerintijuttatásaikeretésena
tij;ü^;k-| rn*skaás nélt<ül Tgényb*] veheto nem penzbeli szol.qli1?**::

8.:L2;. az, §lnöksóg Évente esr§ler a*. reldes, kó:§ypl1?:" beszámol a

kázs§'ulés,",*ü, ** eikéseíti ú Eg,esulet éves beszárnoloját,

8.13, Az Eglesület rninden tagja javasiattal, észrevétellei fordulhat az elnökhöz,

s. 1 4. , Au }nr:k,s*g tfi&iainak, rnir:t
file íur:ik {Ptk, i3:35, { 1 i bek,

, *,, ' h*tár*zott ideju meshízátás esetén a meglríxá* idótartarnlnak.,lejfutáva];.
. ;;;;;;;--ái*jr-rH* kstótt ,migbízatás *setén a t'ekótel

r visszahívással;
*.lemondássa1;..'l].',:'.].-]:::
l a*áá*in tis&egy,l* ta naáa,var.yág}r,jógutód néikirii meg*zunó,:::l, .,,, ]*',, a .reffetó, tiáets&ri*ótá *seiet*OXcp*ss*g nék a telekenysége eilátásálroz

t ]a: vezeió tisatxegvisetovel ,sBernbeni ki*író vagr asszeíerlretetlenségi nk

: , Arnennyiben , ax] eln k megbízatása' negszunik, illetve az' ' lnőks*g

á klrrgnr}*s, val;ln.tirrt az trlni:ik eg *1é ein{ik slüké aít*se
az Eg,,tlsii}*t képvis*lete,
aa i\iaP zabál1,', a }*i:egy,r-rlós es lnöi< fg iratarüfia1ai

irarr_vi{ja afi &yc.tulet tevek*}"}3l5gset tis s "fidfflkCIclá át,

mind"frÍtfe'tr*datokati1}crtj:n,in*.*13..*kctj*s*eaba1y,
i}letoleg a kozgrrilcs 1,& ,v * brnrl}<ség-a hatásr#u:*ng .Í*Lr,

#

*

t

*,

*,
.'.

#

lrcf, tíJ tisetxógrli előkntk c1 }nf,shínatáxa

]

8.1,S" .,{e *rlelnöti. é* a titka.r k:lactatai ós hatásFr*r"*:

tál.*}}et* vfiffi, aka*ály*.*t* ta stl
}átin 11. ,- '

- 
J -: j-3 

" :"

t:s t,trn aa clí}r:trE }r*lveit,

.,/:

.,3'*"' ,



. &z Egle.sr-ile1, képviselete , 
.l gondoskodnai< áz Eg,esület nyilvántartásainak vezeteserol,

* üiztosi§;ik ar iratokba valö hete§nt**i jog,gyakorláxát,, ,

e végzik ae E5x,esulet levelezését,

S-,.&

9.6. fu Pg}:Yí*lel" nyilvárlo ari, a jeien Alap*aabályban meghatáraiottak szerjnt
muködik.

9"7" .{z Eglesulet ngm zárja ki, ho , tagjain kivtil más is rászesulhe sen
saalgáltatáxaibó1.

*: Try**tilet által nlrujtott cél saerinti juttatások és szolgáltatásá* uarxi

Ae }r*sutr*t sinlg-?ltetásai

hafuergxnttlkrya,& e #y .tíl,qt áltpl .ryyryjto*t--*, 
*ó;.-itatág*krá rrnfrhtU§ S,"s- *,ál,yt " ,

g. t. ] ,q,]kdzgrylt*s s az ntn*t<stg katároaa.t+t"y ,:i3 k a Ha|áro1"'9k,,111ry*,!:j]

inclutó ,ro,r*rnv-o-*;;;-á*, frrve a 1ratárqrzatrrou"t"r'* ,imál'al {év, !rÓ, naP).

valanrint megjeloive, ho kozg,T-rlési határozat {Kry, n*',' 
"lx?i",T' nt,rol*scg hatái<szata 1E. ir*t,}. A-Határoz""U mr,i, J;lir;tamát,határozat teljes tartalmát, }ratályb* }épésánek

\,alarfiintaetls,ho5lmi1yenarányrr-ansea1'áztakrnegá1ratározatot.:'::
l,z érirrtetteket a.z Elncr[<ség9.2. A kozgyitiles, riletve az Elnökseg don|esetrül i-

lralad talanrrl értesíti, Áz ertesítós,t rtónhet telefa_xon, e-rnail-ben ve§1

aj án lott ]<u icteménykérrt.

9.3. Az Egi,esulet biztosítja, hog,l a Határozatok Kon3rvétle é1 az Egresulet
egvé{nyi}r,-ános irataiba Uait i betekinthe e11) és a megtekintett irattlkrÓl

9.4. Ag irarokba vaió betekintést előzetesen, írásb*n kell ké ni, a megtekintett
iratkör meg|elö}ésével. Az E resulet a betekintést * elózetes idópont
egleztetést k vetóen a legrovidebb idon belul az Egyesulet székheJyén
birtosítja. , ,, ,,, , ,,

9 5. Az Eg'esr,rlet eirroke megtagadhatja az iratok meghatározott korébe valo
betekintési ae Egyesule tteljogvitában álló, vagr 

"greUterrt 
ellenercleku fe1

saárnárn", ttrvábbá, ha az adott iratokba való betekintés aa resulet
érdekeit sértt.

s.,
:.'

_q,.



"t, ._,,.t F l

' !.,]:h.\

kia**tt pr spektr_r**k,trr*l, felrri}ág*sit* kiadrr6113rr:kbÖ1,

kífejt*tt * y*h prrlpal§$LnCa- * kampanY-tryr'ek*n-tis*fi

utján.

q.}o. Az trgyesuiet beszámolóiira, jelentéseibe bárki betekinthet, il]etÓleg abi:Ói

xaját k ltésógre másolatot ké*zithet, 
, ,

# A,* p,*stilet ált*l
srórólap,*kb*l,

t 'Ae tr*sulct által

1ü. J" . Au ffi,,esulet bevntnlei:

} ae államháztartás alrendsz*reitól vagl más adonránycrxótol a,z Egx"esulel
céljára, vary mukodési koltségei fedezesere kapott tárnogatás, illetve

,. á, *ryeU cé] szerinti tcvékenység f*!fiatásából származÓ, a-hhaz

r a rendes tagokés pártnló tag*k áltai'fizetett tagsági clijakbó}, es ónkóntes
hazzajárulásokból szár nlazó bcvétel,

: i. .}o 1 s*eméiyek és magánszemélyek felajánlásájbó},
k&elezettsegvailátasaiból es ceitámogaiásaiból származó bevétel,

r e8Jréb, jogszabályokban meghatározott bevétel,

la.2. A2 Es/esulet rendes, valarnint pártotó tagjai a tagclíjat banki utalással az
E$lesulet bankszámlájára utalják át rninden év decenrber 3l -ig. A tagdíj
érteke 1000 Ft;

10-3:i na ngres*tát az egrestirJti cét megr4alósítasaval közyetler:iil osszefuggó
gazclavágr tevékenység végeésére jogosult. A gaadálkod"ás során .te?t

', .,, , .eredmgny a,tagrlk k*a{itt nern kerul feio,,sztás.a, áJt az g"es*tet ,kitá::óiag

10,4. A celszerinti tevékenységból, illetve a vá lalkozási tevékenységból származó

3. 1- "&m yes.i,ilet ffi § 8,áné s:,,

1 1.1; gresl|et .$ás jo6i, sacmóllyé nem alakulirat " át,' c*ak' eglesulettel
eg''es{1hetéx**ákeryes.rl1étékr*.vá}hat.seet..,



1.2. A jogi szernely jogutod nélkül megszűnik, ha

r határozott idóre iött lótre és a meghatarozott idótartam git9lt; . l

; ;;;;11i;;;".;.ár","tJr.rott fe]teÖl bekövetkezéséhea kötótt &s t leltétel

bekör,etkezett;
o a tagok vary alapítok kimondjá,k megszúnesét; va5i

" ffiá§'*ffio.*ru eseiben, }ro§ a jogi ****b13, "aryoni 1is*o1ruilak
i;;;;-e,§áffiió megfeleio eifrtas táfoi}tatasát követóen a bírósá,g a jag1

.:--J ---- O

, 
szernélyt a nyilvantartásból törli,

t 1 .3 A Jogl .sze.m",}:]?9ii::,,:,^:,

]r , az erye'§ulet megvalóxitotta cé§á!,vasi.eu t§resület céljának megYalÓsitáxa
lehe.&ttenrróvá1i,éxújcÓ1tnemhatároz1akmeg;Va§/

. ;;§;s*lei i"§*"* száma trat h,c,napox nerás*túi nem éri el a tíz fot

1 1,4. Ar eryesül.e t jogutod nelküii megszúnéSe eseten a,hitelezók köV:tel:seine}<

kieei;nlítese uian fennmaradó vaglont az alapszabá,iyban meghatározott,
ae Jg,resü}et ceuaval rne§esie§ó vá§r ha*onlÓ ceI megvalósítá*ára letrejÖtt

közűásc** u**Ó*retnex*xe,!t ita**, A nyíkántarló bíróság j ogsla !ályban'., meghatárózott szervezrtnek jutiatja a. vary,ont, lra *,3}*,*rabá}Y nem
tarÜlmaz rerrclelkezést a megSzúnó ngvesület'váglonáról, vapi \? ":
alapsaa'u-ályban me$et3it közhaseRrr §uervezeN a varyolt,lem fogadja el
vagl aat ll§ffl §g*rezheti nre§, A funnnraradó vas/ön xorsáról *. n}ilvántartó
biróság a törlest kimondó határozatában rendclkezik, a vagyonátruháeás
teljesítesére szükség esetén tig,igondnokot renciel ki. A varyon felettj
lendelkceósi jog az egresület törlésével száll át ae új jogosultra.

L2.I. Az Egresület a nl,ilr,ántartásba vétellel jön létre.

12.2. Jclc:___il1o"riPfly.??rl^ 
"i.T . 

saabáyozott kerdesekben a Polgári
i'ÖrvÓnYkÓnYvrÓl szóló 201 3, .évi V. törvény, valamint az egyesülési jtl$ol,a kÖzirasznú jogállásról, valamint a ciút §zervezeter. frtir.,:áe"e'roT eJtá:noga.lásárói izóló 2alL éVi cr,xxü. ;*á-;--";;fi;;;;;i ;

1 2. . al a.7, *latpseabái}rr ftu
n,iqí}rí}.t r-lkka} n"r i l ,l rlc n herr
}:*ivcn e ílapün aláírták,

alrri.Ír*tt alapít* tagnk *l*ivnsták, ós rrírrt ela
r;}*fi*ry**Ő alaPÍt#i rr;yilertkneatrrket a_f; alulír*tt

.}3



{rx, , "1/ #lgí gírtr:hc *s rgrrdes f,(? gj

,:,

Alu,lírotlt ar._vásártletj ntra1,(\$ z: p6a7118. } iigylléd, tgaaotlm, ízow a

JsI** d í*b .,*ád;#*e kr.ál'J#**gts'g**áo*á*,;ragiblt,, tcpstabdíg

*xiíu*g* **gir*rxY?- frfr; "ixiffi#fu"'r-r, ]'r* Én ' hgzof*"" ki5tggiÍl'ést

t l&oí;fr*4p$":,kw*ril5pe,tart*l1q4nrtq, ,, , , , ., .,,,,, "_,,,,

rdcrp# t, 2*ftft, n$üernbererqi*###§r eí :§t

d,^. iio*orit#íllj ud,"n rtg3l l;*d

}kt rysyr.lddf fr*c*,r.l,

í' '"

ffifi{Éq}i,et ;q trr\l; i'",:e

S i,.g, *rl *,5l *, s., 
:i1.,,

l4
,
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