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NYÍRSÉG TURIZMUSÁÉRT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA
    

A Nyírség Turizmusáért Egyesület 2017. november 21. napján megtartott közgyűlésén a tagok a Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  3:63.  §  -  3:87.  §,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú
jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról szóló  2011.  évi  CLXXV.
törvényben foglalt követelmények alapján az egyesület alapszabályát alábbiak szerint fogadják el:

I.

AZ EGYESÜLET ADATAI

 Az Egyesület neve: Nyírség Turizmusáért  Egyesület 
 Az Egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 1. 2/12. 

 Az Egyesület jogállása:közhasznú 
 Az Egyesület önálló jogi személy, képviseletére az elnök és az elnökhelyettesek jogosultak.   

 Az Egyesület célja:

A magán-  és  közszféra  partnerségén,  közös  érdekeltségén  alapuló  turizmusfejlesztés,  szervezés  és
működtetés, annak érdekében, hogy a Nyírség gazdasági kulturális és regionális szerepköre, pozíciója a
turizmus generálta bevételek, valamint programok révén erősödjön. 
A  turisztikában  érdekelt  vállalkozások,  szolgáltatók,  civil  szervezetek  és  magánszemélyek
tevékenységének összehangolása, támogatása, érdekképviselete. 

A cél elérése érdekében az Egyesület az alábbi feladatokat látja el: 

Termékfejlesztés: 
 A versenytársaktól jól megkülönböztethető kínálati profil kialakítása, 
 Termékfejlesztési koncepció és stratégia kialakítása, 
 Innovatív szemlélet elterjesztése a marketing, az attrakciók és az értékesítés területén. Turisztikai 

       promóció:, 
 Turisztikai szolgáltatások közvetítése, 
 Egységes informatikai bázison alapuló információszolgáltatás

A turisztikai vállalkozások versenyképességéhez való hozzájárulás: 
 Információszolgáltatás, 
 Turisztikai célú pályázatok figyelése, pályázatok kiírásának kezdeményezése, pályázatokon való     

       részvétel, pályázati tanácsadás, 
 A turisztikában érdekelt vállalkozások, szolgáltatók tevékenységének összehangolása, támogatása,  

       érdekképviselete, 
 Tagság folyamatos informálása a tervezett programokról, az Egyesület eredményeiről. 
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Integratív szemlélet erősítése: 
 Önkormányzati és vállalkozó, valamint civil szervezetek turisztikai tevékenységének összehangolása,
 A helyi turisztikai szolgáltatásokról, eredményekről, turista elégedettségről adatok folyamatos 

       gyűjtése, statisztikák készítése, 
 Hatásmodell rendszer működtetése, kutatási programok kezdeményezése, 
 Szakmai szervezetekkel és a környező térség más turisztikai egyesületeivel való együttműködés. 
 Országos és nemzetközi tematikus programokhoz történő kapcsolódás, ezek kezdeményezése. 

Az Egyesület önkormányzati elven működő egyesület, jogi személy, közhasznú szervezet. Az Egyesület
közhasznú  szolgáltatásaiból  bárki  részesülhet,  kérelem,  pályázat  útján.  Az  Egyesület  vállalkozási
tevékenységet  csak  közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében,  azokat  nem veszélyeztetve  végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére
fordítja. Az Egyesület  közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,  szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az Egyesület biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen. 

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási
tevékenységet  is  folytathat,  amely  azonban  nem  lehet  az  Egyesület  fő  tevékenysége.  Az  egyesület
közgyűlése köteles befektetési szabályzatot készíteni és elfogadni. 

Az Egyesület  bármely  cél  szerinti  juttatását  pályázathoz  kötheti.  A pályázat  nem tartalmazhat  olyan
feltételeket,  amelyekből  –  az  eset  összes  körülményeinek  mérlegelésével  –  megállapítható,  hogy  a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás
alapjául nem szolgálhat. 

Az  Egyesület  ösztöndíjat  és  egyszeri  támogatást  is  nyújthat,  valamint  az  egyesületi  célok  mind
hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,  szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi  támogatást  nem nyújt,  illetve  azoktól  támogatást  nem kap,  továbbá  országgyűlési  és  megyei,
valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat. 

Az Egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 

Az Egyesület által végzendő közhasznú tevékenység a 2011. évi CLXXV. törvény alapján: 

 tudományos tevékenység 2011. évi CLXXIX. tv. 115. § a)-i) 163.§ (1); nevelés és oktatás a 2011. évi CXC tv
4.  §  (1)  a)-u) alapján,  képességfejlesztés a  2011.  évi  CLXXXIX.  tv  23.  §  (5)  18.  alapján;  kutatás,
ismeretterjesztés a 2004. évi CXXXIV. tv. 5. § (3) alapján; kulturális tevékenység a 1991. évi XX. tv. és a 2011.
évi CLXXXIX tv alapján; kulturális örökség megóvása a 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5
§ (1) és 61/B § (3) alapján; fogyasztóvédelem a 1997. évi CLV. tv. 45. § (1) a)-k) alapján.

  
II.

A TAGSÁGI VISZONY

Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a turisztikai gazdasági érdekeltséggel bíró természetes, jogi
személyek  és  jogi  személyiséggel  nem  rendelkező  társaságok,  amelyek  az  Egyesület  célkitűzéseit
elfogadják. 

Az egyesületi tagság formái: 
a.   rendes tagság, 
b.   tiszteletbeli tagság,
c.    pártoló tagság. 
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A.)
Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség
nélküli szervezet, aki / amely az Egyesület céljaival egyetért, és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy az
alapszabály rendelkezéseit megtartja, és rendszeresen, határidőben befizeti a tagdíjat.  A tagság feltétele
hogy  a  leendő  tag  vállalkozását  a  Nyírség  területén  üzemeltetesse,  különös  tekintettel  Nyíregyháza,
Nyírbátor,  Máriapócs  és  Nagykálló  térségére.  További  feltétel  az  egyszeri  belépési  díj  megfizetése,
melynek összege:100.000 Forint.

Az Egyesület  rendes tagjává választást  a jelölt  – a megfelelően kitöltött  és aláírt  belépési nyilatkozat
benyújtásával – kérelmezheti. A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni
kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában. 

Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez kell benyújtani.  Új tag felvétele
esetén  a  belépési  nyilatkozathoz  mellékelni  kell  két  korábbi  egyesületi  tag  ajánlását. Rendes  tag
felvételéről első fokon az Elnökség dönt. Az Elnökség felvételt elutasító döntése ellen a jelölt a közléstől
számított  nyolc  napon  belül,  írásban  fellebbezéssel  élhet  a  Közgyűlés  felé.  A tagfelvétel  kérdésében
másodfokon a Közgyűlés jár el. 

Az  Egyesület  rendes  tagjait  egyenlő  jogok  illetik  meg,  jogaikat  a  tagok  személyes  aktivitás  útján
gyakorolják. 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai: 

a) részt vehetnek az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. 

b) Választhatnak, és kizáró ok hiányában bármely tisztségre megválaszthatók 

c) Szavazati, tanácskozási, javaslattételi joguk van a Közgyűlésen. 

d) Igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket. 

e)  Az  Egyesület  működésével  kapcsolatban  a  tisztségviselőktől  tájékoztatást  kérhetnek,  melyre  a

tisztségviselők kötelesek választ adni. 

f) Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely rendes tag - a tudomására jutástól

számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja.

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

a) Kötelesek eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeiknek. 

b) Kötelesek a tagdíjat megfizetni.

A tagok által fizetendő éves tagdíj mértékét a tagok által végzett tevékenység jellege határozza meg. A
tagok a belépési nyilatkozatban jelölik meg, hogy a tevékenységük alapján a tagdíj szempontjából mely
besorolási  kategóriába tartoznak.  A tagdíj  éves mértéke  a tevékenység jellegétől  függően az alábbiak
szerint alakul:

1.) szálláshely: 3000.-Ft/szoba; 2.) camping: 1500.-Ft/sátorhely; 3.) étterem: 500.-Ft/férőhely; 4.) kávézó,

fagyizó, büfé: 20 000.-Ft;  5.) utazási iroda, pénzváltó: 35.000.-Ft;  6.) turisztikai attrakció (állatpark,

fürdők): 120 000.-Ft; 7.) turisztikai szolgáltató: 100 000.-Ft; 8.) egyéb szolgáltató: 20 000.-Ft; 9.) civil

szervezet:  10 000.-Ft;  10.) önkormányzat:  Nyíregyháza  120 000.-Ft;  Apagy  20 000.-Ft;  Nagykálló

40 000.-Ft;  Nyírbátor  60 000.-Ft;  Máriapócs  20 000.-Ft;  11.) egyház:  50 000.-Ft;  12.) oktatási

intézmény: 20 000.-Ft; 13.) magánszemély 10 000.-Ft.
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B.)

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – a közgyűlés felkérése alapján - természetes személy, jogi személy,
vagy jogi személyiség nélküli szervezet.

A tiszteletbeli  tagok  az  Egyesület  rendezvényeire  meghívhatók.  A tiszteletbeli  tag  –  a  tiszteletbeli
tisztségre történő megválaszthatóságra vonatkozó alábbi kivételtől eltekintve – tisztségre nem választható,
szavazati joga nincs, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A tiszteletbeli
tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek

Az Egyesület nem természetes személy tagjai a tagsági jogviszonyból eredő jogaikat és kötelességeiket a
létesítő okiratukban meghatározott képviselőjük útján gyakorolják, illetve teljesítik.

Az  Egyesület  keretében  hosszabb  időn  át  kiemelkedő  tevékenységet  kifejtett  személyek  tiszteletbeli
tisztségre  választhatók  (tiszteletbeli  elnök,  tiszteletbeli  társelnök).  A  tiszteletbeli  tisztségre  történő
megválasztásról az Elnökség javaslata alapján a Közgyűlés dönt. 

C.)

Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli
szervezet,  aki  /  amely  az  Egyesület  céljaival  egyetért,  és  belépési  nyilatkozatban  vállalja,  hogy  az
alapszabály rendelkezéseit megtartja, és az Egyesület céljainak megvalósulását anyagilag támogatja. 

A pártoló, tagjelölteknek a belépési nyilatkozatukat az Elnökséghez kell benyújtaniuk. A pártoló tagok
felvételéről  az  Elnökség dönt.  A tagfelvételt  megtagadó  elnökségi  határozat  kézhezvételét  követő  15
napon belül az érintett tagjelölt fellebbezéssel fordulhat a Közgyűléshez. Az Egyesület nem természetes
személy  tagjai  a  tagsági  jogviszonyból  eredő  jogaikat  és  kötelességeiket  a  létesítő  okiratukban
meghatározott képviselőjük útján gyakorolják, illetve teljesítik. A pártoló tag képviselője részt vehet az
Egyesület  testületi  ülésein,  nincs  szavazata,  tisztség  viselésére  nem választható,  egyebekben  jogai  és
kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A pártoló tagok tagdíj fizetésére nem kötelesek
  
A tagsági viszony megszűnik: 
A rendes, pártoló, és tiszteletbeli tag tagsági jogiszonya megszűnik: 
a) természetes személy tag halálával, nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 
b) kilépéssel, 
c)  kizárással  (ha  a  rendes,  pártoló,  vagy  tiszteletbeli  tag  az  Egyesület  céljainak  megvalósulását
veszélyezteti), 
d) a rendes tag tagsági jogviszonya megszűnhet még a tagdíj be nem fizetése miatt történő kizárással is.  
e) A rendes, pártoló és tiszteletbeli tag az Egyesületből bármikor indokolás nélkül kiléphet, ezt elegendő
bejelenteni. A kilépő tag tagsági jogviszonya a bejelentés napján megszűnik. 

Ha  a  rendes,  pártoló,  vagy  tiszteletbeli  tag  jogszabályt,  az  egyesület  alapszabályát  vagy  közgyűlési
határozatát  súlyosan vagy ismételten  sértő magatartása esetén,  az  Egyesület  céljainak megvalósulását
veszélyezteti, az Elnökség- bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - határozattal
kizárja. 

Ha valamely rendes tag a tagdíjfizetési  kötelezettségét  határidőben nem teljesíti,  az Elnökség írásban
felszólítja,  hogy tartozását  a  kézhezvételtől  számított  30 napon belül  fizesse  meg,  és  figyelmezteti  a
mulasztás  következményeire.  Ha  a  rendes  tag  ezek  után,  a  megadott  határidő  alatt  sem tesz  eleget
tagdíjfizetési kötelezettségének, az Elnökség határozattal kizárja.
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A tag kizárására  irányuló  eljárás lefolytatását  az egyesület  elnöke vagy hivatalból,  vagy az egyesület
bármely  tagjának  írásos  megkeresésére  rendelheti  el.  A fegyelmi  eljárás  megindításáról  az  egyesület
elnöke dönt. Az eljárás megindítása esetén az elnök erről írásban értesíti az eljárás alá vont személyt, és
ha van a bejelentőt. Az eljárás az erre vonatkozó írásos tájékoztatás postára adásának napján indul meg. 

Az  elnök  a  tényállás  tisztázása  érdekében  köteles  az  érintett  tagot  személyesen  meghallgatni.  A
meghallgatás  helyszínéről  és  időpontjáról  az  eljárás  alá  vont  személyt  és  az  elnökség  tagjait,  azt
megelőzően legalább 8 nappal korábban írásban, igazolható módon értesíteni kell.  

A személyes meghallgatáson az érintett tagon kívül jelen lehet az általa a Pp. 66-71.§-aiban írtak szerinti
meghatalmazott  személy  is,  továbbá  mindazok,  akiknek  jelenlétét  az  elnök  indokoltnak  tartja.  A
meghallgatás nyilvános,  helyszínéről  az elnök önállóan dönt.  A meghallgatáson elmondottakról  írásos
jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök, valamint a meghallgatott tag illetőleg képviselője, valamint
az esetleges jelenlévők aláírásával lát el.

 Az  elnök  a  tényállás  tisztázása  érdekében  további  meghallgatást  tarthat,  és  az  eljárás  során  tanú
meghallgatására  is  sor  kerülhet  akár  hivatalból,  akár  az eljárás  alá  vont  személy  kérésére.  A tanúkat
egymás  távollétében  kell  meghallgatni.  Az eljárás  alá  vont  személyt  és  képviselőjét  nyilatkozattételi,
észrevételezési, indítvány tételi, és a tanúkhoz történő kérdés feltevési jog illeti meg.

 Ha a személyes meghallgatáson az eljárás alá vont személy nem jelenik meg, és távolmaradását sem
menti ki, úgy az elnök nem köteles a meghallgatásra újabb időpontot tűzni. A meghallgatási eljárást annak
megindításától számított egy hónapon belül be kell fejezni.   

Az elnök a meghallgatási  eljárás alapján dönt az eljárás megszüntetéséről,  illetőleg ellenkező esetben
írásban indokolt indítványt  terjeszt elő a kizárás iránt az egyesület elnöksége felé.

 A kizárás felől az elnök által benyújtott indítvány alapján az egyesület elnöksége soron következő ülésén
dönt egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával.

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 határozatot  a  taggal  írásban  közölni  kell.A kizárásról  rendelkező
határozattal  szemben fellebbezésnek nincs helye,  a kizárt  tag az Egyesület  székhelye  szerint  illetékes
törvényszéktől kérheti az Elnökségi határozat felülvizsgálatát.

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
 
Az Egyesület szervei: 

Az Egyesület testületi szervei: 

a. Közgyűlés – Az Egyesület döntés hozó szerve, amely a tagok összessége. 

b. Elnökség – Az Egyesület ügyvezető szerve

c. Felügyelő Bizottság – Az Egyesület felügyelő szerve. 
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Az Egyesület tisztségviselői: 

a. elnök, 

Az Egyesület elnöke, az elnökség tagja
Név: Mogyorós Judit
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 46. szám

b. elnök   helyettesek,   elnökségi tagok, 

Az Egyesület elnökhelyettese, az elnökség tagja
Név: Dr. Podlovics Roland
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza, Sipkay B. u. 9. szám 

Az Egyesület elnökhelyettese, az elnökség tagja
Név: Belicza László
Lakóhely: 4324 Kállósemjén, Dózsa György út 43.

Az Egyesület elnökségi tagja
Név: Pap József
Lakóhely: 4244 Újfehértó, Damjanich u. 14. szám 

Az Egyesület elnökségi tagja
Név: Rácz Mihály
Lakóhely: 4300 Nyírbátor, Kossuth u 28. szám 

c. felügyelő   bizottsági tagok. 

Az Egyesület felügyelőbizottság tagja, elnöke
Név: Kósa Árpád
Lakóhely: 4826 Olcsva Bocskai út 10.

Az Egyesület felügyelőbizottság tagja 
Név: Dr. Török László
Lakóhely: 4400 Nyíregyháza Tűzoltó utca 23 szám

Az Egyesület felügyelőbizottság tagja 
Név: Borsodi László
Lakóhely: 4555 Levelek Kert u. 3 szám 

A Közgyűlés a tisztségviselőket négy évre választja, melynek elteltével újraválaszthatók. A tisztségviselők
megbízatása  megszűnik  a  határozott  időtartam  lejártával,  halállal,  lemondással,  a  tagsági  jogviszony
megszűnésével.  Lemondás,  elhalálozás  és  a  tagsági  jogviszony  megszűnése  esetén  a  Közgyűlés
legközelebbi ülésén a megüresedett tisztségre új tisztségviselőt választ. Az új tisztségviselő megbízatása a
már hivatalban lévő tisztségviselők megbízatási idejéből hátralévő időre szól. 

Az  Egyesület  vezető  tisztségviselője az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek  cselekvőképességét  a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták .
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Nem  lehet  vezető  tisztségviselő  az,  akit  bűncselekmény  elkövetése  miatt  jogerősen  szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személy vezető tisztségviselője nem lehet

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől 

A Közgyűlés és az Elnökség  határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) 1. pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

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

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a  személy, aki

a.) az Elnökség elnöke, szakmai elnökhelyettese, gazdasági elnökhelyettese

                      b) a közhasznú szervezettel a 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 nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

           d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú  szervezet  megszűnését  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, amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami
adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami
adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság
üzletlezárás  intézkedést  alkalmazott,  vagy  üzletlezárást  helyettesítő  bírságot  szabott  ki,  amelynek
adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette  vagy
törölte.

A  közhasznú  szervezet  megszűntét  követő  két  évig  nem  lehet  más  közhasznú  szervezet  vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző
két  évben  legalább  egy  évig  -  vezető  tisztséget,  amely  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti
köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Az  Elnökség  tagjai  nem  lehetnek  egymás  egyenes  ági  rokonai.  Az  egyesület  a  felelős  személyt,  a
támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 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.   
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A) A Közgyűlés: 

            A Közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, a tagok összessége. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
tartozik:
          a) az alapszabály megállapítása és módosítása;

       b) az évi költségvetés meghatározása;
                  c) a tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással, 4 éves határozott időtartamra. 

          d) az Elnökség évi beszámolójának elfogadása;
                     e) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;

          f) a tagdíj mértékének meghatározása                     
       g) a beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása 

                       h)  döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket  jogszabály és az alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal. 

            A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni, továbbá össze kell
hívni, ha a tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével kéri, vagy a bíróság elrendeli. 

            A Közgyűlést az elnök hívja össze, az egyesület székhelyére. A Közgyűlésre a tagokat névre szóló írásbeli
meghívóval – elektronikus úton, e-mail-ben, személyazonosításra alkalmas módon, visszaigazolással –
kell összehívni, a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal. A közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell a
közgyűlés  megtartásának  hely,  a  közgyűlés  időpontjáról,  a  közgyűlés  levezető  elnökének  és  a
szavazatszámlálók  megválasztásának  szabályairól,  a  napirendi  pontokról,  a  jegyzőkönyvvezetés
szabályairól, és  az  esetleges  megismételt  Közgyűlés  időpontjának  megjelölésével.  A  meghívónak
tartalmaznia kell azt a figyelmezetést is, hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben
a  megjelentek  számára  tekintet  nélkül  határozatképes. A  nem  ugyanazon  a  napon  megismételt
Közgyűlésre a tagok újra- elektronikus úton- meghívót kapnak, mely azt a figyelmeztetést is tartalmazza,
hogy a megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. 

            A Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. Ha a szabályszerűen
összehívott Közgyűlés a megjelentek alacsony száma miatt nem határozatképes, akkor 30 napon belül
azonos napirenddel megismételt Közgyűlést kell tartani. A Közgyűlés határozatait az alapszabály eltérő
rendelkezésének hiányában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A döntésket a levezető elnök
hirdeti ki a közgyűlésen. 

  
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.

   
            A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról a napirendi pontok

megtárgyalása előtt kell dönteni.  A tisztségviselőket mindig nyílt szavazással kell megválasztani. Titkos
szavazást  kell  tartani,  ha  a  jelenlévő,  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  1/3-ának  titkos  szavazásra
irányuló  indítványát  a  Közgyűlés  egyszerű  szótöbbséggel  támogatja.   A  Közgyűlésről  hitelesített
jegyzőkönyvet kell készíteni. A Közgyűlés nyilvános. 

            Az Elnökség: Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve, a Közgyűlés által 4 évre választott öttagú
Elnökség, melynek tagjai között van : elnök,  és két elnökhelyettes. 

           Az Elnökség hatásköre: - döntés új tag felvételérő - szakmai szempontok figyelembe vételével, - a
beszámoló  és  közhasznúsági  melléklet elkészítése  és  elfogadás  végett  a Közgyűlés  elé  terjesztése  (A
közhasznúsági  melléklet a  2011.  évi,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény 29. § (4) bekezdése tartalmazza.
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B) Az Elnökség: 
  
Az Egyesület  operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az öt   tagú Elnökség látja el.  Az Elnökség
tagjai  az  elnök,  az  elnökhelyettesek  és  az  elnökségi  tagok.  Az elnökségi  ülésre  – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg. 

Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévente egyszer ülésezik. Az Elnökség ülését az elnök hívja
össze,  írásban-elektronikus  úton,e-mailben,visszaigazolással- meghívóval,  az  ülés  helyének,
időpontjának, napirendjének megjelölésével, az ülés napja előtt legalább 8 nappal. 

Az  Elnökség  határozatképes,  ha  három  tagja  jelen  van.  Az  Elnökség  határozatait  nyílt  szavazással,
egyszerű szótöbbséggel  hozza.  Az elnökségi  ülésről jegyzőkönyv  készül,  melyet  az Elnökség minden
jelenlévő tagja aláír. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

Az elnök: Az elnök önállóan képviseli az Egyesületet harmadik személyekkel szemben, állami, társadalmi
szervek, bíróság és más hatóság előtt. Összehívja és vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit. 

Tájékoztatja a Közgyűlést a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásáról. Önállóan rendelkezik az
Egyesület  bankszámlája  felett.  Operatívan  részt  vesz  a  szakmai  feladatok  elvégzésében  a  TDM
szervezetben, melyért a Turisztikai Nonprofit Kft taggyűlésének döntése szerint díjazás illetheti.

Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az elnökhelyettesek helyettesítik, ilyenkor képviselik is
az Egyesületet azzal, hogy az Egyesület nevében írásbeli nyilatkozat megtételére a   két  elnökhelyettes
együttesen jogosult. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan a két elnökhelyettes együttesen
jogosult rendelkezni. 

Az  elnök  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség  határozatait  a  meghozatalt  követő  8  napon  belül  írásban,
elektronikus úton ,e-mail-ben-közli az érintettekkel. Az elnök a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, a
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, az egyesület működése, a szolgáltatása igénybevételének a
módját az  Egyesület  székhelyén  elhelyezett  hirdetőtáblán,  nyilvánosan  kifüggeszti, azt  bárki  meg
tekintheti. Az elnök vezeti a Határozatok Könyvét. 

A Határozatok  Könyve  tartalmazza  a  Közgyűlés  és  az  Elnökség határozatainak  tartalmát,  időpontját,
hatályát,  a  döntést  támogatók  és  ellenzők  számarányát  (ha  lehetséges  személyét).  Az elnök a tagdíj-
befizetésekről nyilvántartást vezet. Az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba bárki betekinthet, az
elnökkel előzetesen egyeztetett időpontban, az Egyesület székhelyén. 

C) Felügyelő Bizottság: 

Az Egyesület Közgyűlése 4 éves időtartamra három főből álló Felügyelő Bizottságot választ, melynek
elnöke  és  tagjai  tisztségükben  újraválaszthatók.  A  Felügyelő  Bizottság  tisztségviselői:  Felügyelő
Bizottság  elnöke,  Felügyelő  Bizottság  két  tagja.  A Felügyelő  Bizottság  szükség  szerint,  de  évente
legalább egyszer ülésezik, üléseit a Felügyelő Bizottság elnöke hívja össze, írásban-elektronikus úton,e-
mail-ben- meghívóval, az ülés helyének, időpontjának, napirendjének megjelölésével, az ülés napja előtt
legalább 8 nappal. 

A Felügyelő  Bizottság  határozatképes,  ha  három tagja  közül  legalább  két  fő  jelen  van.  A Felügyelő
Bizottság határozatait nyílt szavazással, ha mindhárom tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel
hozza, míg ha két tag van jelen, egyhangú határozatot hoz. 

A Felügyelő  Bizottság  ellenőrzi  az  Egyesület  működését  és  gazdálkodását.  Ennek  során  a  vezető
tisztségviselőktől jelentést,  a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
továbbá az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
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A Felügyelő  Bizottság  elnöke  és  tagjai  az  egyesület  Elnökségének  ülésén  tanácskozási  joggal  részt
vehetnek. 

A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés  vagy a szervezet érdekeit  egyébként  súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé; 

b)  a  vezető  tisztségviselők  felelősségét  megalapozó  tény merült  fel.  Az intézkedésre  jogosult  vezető
szervet a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.  Ha  az  arra  jogosult  szerv  a  törvényes  működés  helyreállítása  érdekében  szükséges
intézkedéseket  nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul  értesíteni  a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.”

IV.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok  -  a  rendes  tagok  által  fizetendő  tagdíj  megfizetésén  túl  –  az  Egyesület  tartozásaiért  saját
vagyonukkal  nem  felelnek.  Az  Egyesület  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával  egyidejűleg
közhasznúsági  mellékletet készíteni.  A közhasznúsági  melléklet elfogadása  a  Közgyűlés  kizárólagos
hatáskörébe tartozik. Az Egyesület bevételei:

a) az alapító tagoktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

b) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül     kapcsolódó bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e) a tagdíj;egyszeri belépési díj
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

    Az egyesület költségei:
        a) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek    (ráfordítások, kiadások);
        b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);

           c)a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,    kiadások);
   d) a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett  költségek (ráfordítások,

kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.

Az Egyesület nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési  szabályokat kell alkalmazni.

Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 
Az  egyesületi  tag  tagdíja  a  vállalkozása  turizmuspiacon  betöltött  szerepéhez,  gazdasági
teljesítőképességéhez igazodik a közgyűlés döntése szerint. 

Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása: 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló
költségvetést  és  az  előző  év  gazdálkodásáról  szóló  beszámolót  az  elnök  terjeszti  a  Közgyűlés  elé
jóváhagyás végett. 

A kifizetések két utalványozásra jogosult elnökségi tag együttes aláírása alapján teljesíthetők. 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
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V.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE

Az Egyesület megszűnhet jogutódlással, vagy jogutód nélkül. Jogutódlással történő megszűnés esetén az
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat
szét. 

Az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, ha a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy az arra
jogosult szerv megszünteti, illetve az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az Egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - vagyonáról a Közgyűlés döntése szerint
kell  rendelkezni.  Az  egyesület  megszűnése  esetén  a  hitelezők  követeléseinek  kiegyenlítése  után,  az
Egyesület  fennmaradó  vagyonáról  a  Közgyűlés  döntése  szerint  kell  rendelkezni.  A  közgyűlésnek
figyelemmel kell lennie arra, hogy a fennmaradó vagyont az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell  átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont,  ha a közgyűlés nem rendelkezik a megszűnő egyesület
vagyonáról, vagy ha a közgyűlési határozatban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el
vagy azt nem szerezheti meg. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában  rendelkezik.  A vagyon  feletti  rendelkezési  jog  az  egyesület  törlésével  száll  át  az  új
jogosultra.
  

VII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

      Az Egyesület   bírósági nyilvántartásba vétellel  jön létre. Az Egyesület  működése felett  a  Nyíregyházi
Törvényszék törvényességi ellenőrzést gyakorol. A Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt: Nyíregyháza, 2017. november 21.  
 

______________________________
            Mogyorós Judit                                                  
            Egyesület elnöke                                               
  

Az  okiratot  szerkesztő  és  ellenjegyző  jogi  képviselőként  igazolom,  hogy  a  létesítő  okirat  egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Ellenjegyezte:

Nyíregyháza, 2017.11.21.

                                                                               Dr. Jakab Péter ügyvéd    
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