
Szigetköz Turizmusáért Egyesület 

Alapszabálya 

 

A Szigetköz Turizmusáért Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. 

évi II. törvény, illetőleg a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 61-63. §-ai 

alapján a mai napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el: 

 

 

1. § Az Egyesület neve, székhelye és jogállása 
 

(1) Az Egyesület neve: Szigetköz Turizmusáért Egyesület  

(2) Az Egyesület székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9. 

(3) Az Egyesület működési területe kiterjed  

     Mosonmagyaróvár, Lébény, Halászi, Dunasziget, Dunaszeg, Rajka, Dunakiliti, 

Jánossomorja, Budapest, Szeged, Kimle, Hédervár, Lipót, Mecsér, Bezenye, Darnózseli, 

Dunaremete, Feketeerdő, Hegyeshalom, Máriakálnok, Kisbodak, Levél, Püski, 

Mosonszolnok települések területére.  

 (4) Az Egyesület jogi személy. 

(5) Az Egyesület határozatlan időre jön létre. 

(6) Az Egyesületet jelen alapszabály mellékleteként szereplő jelenléti íven felsorolt tagok, 

mint alapítók hozzák létre. 

 

2. §   Az Egyesület célja és tevékenysége   

 

(1) Az Egyesület céljai:  

 

Az Egyesület célja a magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló 

idegenforgalom fejlesztése: 

- a térség turizmusában tevékenykedők szakmai összefogása, 

- a térség idegenforgalmában tevékenykedők érdekképviseletének ellátása,  

- a térség idegenforgalmának fellendítése, 

- térségi szinten a marketing ismeretek továbbadása, jó gyakorlat elterjesztése 

 

(2) Az Egyesület feladatai a kitűzött célok megvalósítása érdekében: 

 

- feladatai elvégzésében együttműködik a helyi turisztikai információs irodával, 

- turisztikai desztinációs menedzsment szervezet létrehozása, működtetése 

- elvégzi a térség turisztikai marketing feladatait (arculatépítés, kommunikálás 

médiában, PR), 

- szervezi, koordinálja és támogatja a turisztikai kiadványok létrehozását és egyéb 

turisztikai kiadványokban a térség megfelelő színvonalon történő megjelenítését, 

- közvetíti a turisztikai termékeket a hazai és külföldi piacra, 
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- részt vesz a működési területén lévő turisztikai termékek fejlesztésében és új 

turisztikai termékek létrehozásában (kulturális-, öko-, horgász-, bor-, lovas-, 

rendezvény turizmus stb.), 

- együttműködik a kistérség, a megye és a régió szakmai szervezeteivel, 

- kezdeményezi új turisztikai rendezvények létrehozását, valamint részt vesz 

hagyományos rendezvények lebonyolításában (ezek tervezésében és koordinálásában, 

finanszírozásához szponzorok megkeresésében), 

- serkenti a térség innovációs képességét a turizmus területén, 

- turisztikai fejlesztések megvalósítása érdekében kezdeményezéseket tesz a 

településfejlesztés irányaira vonatkozóan a képviselő-testület (ek) nek, 

- kérdőíves felméréseket végez a vendégek és más érintettek körében,  

- szakmai segítséget nyújt a turisztikai infrastruktúra fejlesztéséhez, bemutatásához, 

- elősegíti a tájgondozást, a természet és környezet védelmét, a tájtermékek honosítását, 

hasznosítását és forgalmazását, 

- szakmai segítséget nyújt a pályázat-figyelésben és a pályázatok megírásában: 

o a tagok részére,  

o a települések programjaihoz, egyéb fejlesztési célokhoz, az egyesület 

működéséhez. 

 

(3) Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő 

tevékenysége. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi 

célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület az egyesületi célok 

mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is 

foglalkoztathat és megbízásokat adhat. 

 

(4) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól 

támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, 

továbbá országgyűlési képviselőjelöltet, megyei közgyűlési és helyi települési 

képviselőjelölteket nem állít, és nem támogat a választásokon.  

 

3. § Az Egyesület tagjai, tagsági jogok és kötelezettségek 

 
(1) Az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint ezek 
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely a jelen Alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, valamint  kötelezettséget vállal az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében történő közreműködésre és az egyesületi tagdíj befizetésére. A tagdíj 
fizetési kötelezettség a pártoló-, valamint a tiszteletbeli tagokat nem terheli. 

 

(2) A tagsági jogviszony alapító tagsággal, illetve tagfelvétellel keletkezhet. Az Egyesületbe 

való be-, illetve kilépés önkéntes. A tagság határozatlan időre szól. A tagfelvételt az 

Elnökségnél kell írásban kérelmezni a tiszteletbeli tagság kivételével. A felvételt kérőnek 

kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát 

ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét magára nézve 

kötelezőnek fogadja el. 
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(3) Az egyesületi tagság formái: 

a) rendes tagság, 

b) tiszteletbeli tagság, 

c) pártoló tagság. 

 

(4) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely tagfelvételi kérelmében nyilatkozik 

az Egyesület alapszabályának elfogadásáról és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek 

teljesítésének vállalásáról. A kérelemhez – amennyiben nem természetes személy kéri 

felvételét – mellékelni kell az igazolást arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az 

Egyesület tagságában. A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség 

hatáskörébe tartozik, melyről a következő elnökségi ülésen, legkésőbb azonban a kérelem 

kézhezvételét követő 60 napon belül köteles határozni. A rendes tag felvételének kérdésében 

az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági 

jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.   

 

(5) Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a természetes 

személy, aki az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület 

célkitűzéseit támogatja, segíti. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga 

nincs, tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli, egyebekben jogai és kötelezettségei 

megegyeznek a rendes tagokéval.   

 

(6) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint ezek 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki/amely önkéntes adománnyal segíti az 

Egyesület munkáját, célkitűzéseinek megvalósulását és kérelmezi a pártoló tagságot. Az 

adományok felhasználása kizárólag az adományozó szándéka szerint történhet. Ilyen 

nyilatkozat hiányában az Elnökség határoz. A pártoló tag, illetve annak képviselője szavazati 

joggal nem rendelkezik, tisztség viselésére nem választható, tagdíjfizetési kötelezettség nem 

terheli, alanyi jogon nem veheti igénybe az egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és 

kedvezményeket, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. A 

pártoló tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik, 

melyről a következő elnökségi ülésen, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételét követő 60 

napon belül köteles határozni. A pártoló tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag 

kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A pártoló tagság a kérelem Elnökség 

által történő elfogadásával jön létre.   

 

(7) Az Egyesület rendes tagjainak jogai:   

        

a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, 

b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen, 

c) bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók, 

d) jogosultak részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 

e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket, 

f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől az Egyesület működését érintő 

kérdésekben tájékoztatást kérhetnek. 
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(8) Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei: 

 

a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, 

illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait, valamint tiszteletben tartani az Egyesület célját 

és szellemiségét, értékrendjét, 

b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt 

feladataikat és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek 

megvalósítását, 

c) kötelesek az egyesületi tagdíjat határidőben megfizetni, 

d) a rendes tag önkormányzatok vállalják, hogy csak ezen egyesületi formában létrehozandó 

turisztikai desztinációs menedzsment szervezetben vesznek részt. 

 

(9) A tag jogait akadályoztatás esetén írásbeli meghatalmazással képviselő útján is 

gyakorolhatja.  

  

(10) A tagsági viszony megszűnik: 

a) a természetes személy tag halálával, 

b) a tag kilépésével, 

c) törléssel, 

d) a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével, 

e) az Egyesület megszűnésével. 

 

(11) A kilépési szándékot ajánlott levélben köteles a tag bejelenteni az Elnökségnek. A 

kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időponttól hatályos.  

 

(12) Az Elnökség törli azt a tagot, aki/amely éves tagdíjhátralékát írásos felszólítás ellenére a 

következő évi tagdíj megfizetésére előírt időpontig sem fizeti meg. 

 

(13) Az Egyesület tagja a Közgyűlés, vagy az Elnökség törvénysértő határozatát a tudomására 

jutott 30 napon belül megtámadhatja, ez azonban a végrehajtást nem gátolja. 

(14) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 

 

4. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 

 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. Az Egyesület 

ügyintéző és képviseleti szerve az Elnökség. Az Egyesület alapszabályban rögzített 

tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a tevékenység felügyelete a 

Felügyelő Bizottság feladata.  

Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok, a titkár, a felügyelő 

Bizottság tagjai. A tisztségviselőket a Közgyűlés egyszerű többséggel választja nyílt 

szavazással.  

 

(2) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja magyar állampolgár, továbbá a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodás 

jogával rendelkező személy, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és 
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tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású 

vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár lehet, amennyiben a 

közügyek gyakorlásától nincs eltiltva. E tényfeltárásról írásbeli nyilatkozatot kell tenniük.  

 

 

5. §  A Közgyűlés 

 

 

(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, melyet a szavazati joggal 

rendelkező tagok alkotnak. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal 

össze kell hívni.  

A Közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt az Elnökség egyszerű 

szótöbbséggel hozott határozata az ok és cél megjelölésével kimondja, továbbá ha azt a rendes 

tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri, valamint a bíróság az ügyész 

keresete alapján írásban indítványozza. 

 

(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

 

a) az alapszabály megállapítása és módosítása, 

b) az éves tagdíj mértékének meghatározása, 

c) az éves költségvetés megállapítása, az előző év gazdálkodásáról szóló 

beszámoló elfogadása, 

d) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

e) az Egyesület más szervezettel történő egyesülésének, feloszlásának 

kimondása, 

f) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, 

g) az elnök, az alelnök, az elnökség tagjai, a titkár megválasztása 

h) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása  

i) a vezető tisztségviselők esetleges díjazásának megállapítása, 

j) más társadalmi vagy gazdasági szervezet alapításáról, illetve működő 

szervezetbe tagként való belépésről történő döntés, 

k) az Elnökség által előterjesztett, az Egyesületet érintő ügyekben való döntés, 

l) a tagok által előterjesztett indítványok megtárgyalása 

m) megsemmisíti az Elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző 

határozatait 

n) dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály a hatáskörébe utal. 

  

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi tag előzetes írásbeli értesítésével. A 

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

küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges 

megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés 

nyilvános. 

(4) A szabályszerűen összehívott közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra 

jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen van.  

(5) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés a meghatározott kezdési időpontot követő 30 

perc elteltével sem határozatképes, a közgyűlés határozatképtelenségét meg kell állapítani. A 

határozatképtelen közgyűlést a meghívóban meghatározott időpontban meg kell ismételni. A 

megismételt közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon 

körülményre, hogy a megismételt gyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, 
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már az eredeti meghívóban felhívták a figyelmet, valamint az ismételt közgyűlés időpontja az 

eredeti közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti 

napra és helyszínre történik a meghívás.  

Amennyiben a megismételt közgyűlést más napra hívják össze, erről a tagokat az általános 

szabályok szerint, külön kell értesíteni. Ekkor a meghívóban a tagságot arról kell tájékoztatni, 

hogy az ismételt közgyűlés megtartására az eredeti közgyűlés határozatképtelensége miatt, az 

eredeti napirendi pontok tekintetében kerül sor, amely a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes és megtartható. 

 

(6) A közgyűlés határozatait - eltérő rendelkezés hiányában - a jelenlévő, szavazati joggal 

rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Tagkizárásra vonatkozó döntés 

meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A szavazás 

során valamennyi rendes tag egy szavazattal rendelkezik. 

(7) A közgyűlést az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti.  

(8) A közzétett napirenden nem szereplő indítványok akkor tárgyalhatóak, ha a közgyűlésen 

résztvevő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbséggel az új indítvány 

napirendre tűzését elhatározzák.   

 

(9) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. A közgyűlésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke és a közgyűlésen az elnök által 

felkért kettő tag ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét, idejét, a jelenlévőket, 

az elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat, valamint a hozott határozatokat és a 

szavazások végeredményét, a szavazatok számát, az ellenszavazatokat, illetőleg azt, hogy ki 

tartózkodott a szavazástól. 

 

(10) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.  

Ha jogszabály, vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő a határozathozatal 

egyszeri szótöbbséggel történik. A tisztségviselők megválasztása nyílt szavazással történik. 

Tisztújítás esetén megválasztott az, aki sorrendben legtöbb érvényes szavazatot kapta. Titkos 

szavazást kell tartani: ha a jelenlévő tagok 50%-a + 1 fő bármely kérdés eldöntésére ezt a 

szavazási módot javasolja. Az Egyesület szerveinek ülése nyilvános, azon annak zavarása 

nélkül bárki jelen lehet. 

 

6. §  Az Elnökség 

(1) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve a 7 tagú Elnökség. Az Elnökség tagjait első 

ízben a jelen alapszabály mellékletét képező alapítói közgyűlési jegyzőkönyvben 2 éves 

időtartamra az alapítók választják, ezt követően további 2 éves időtartamokra az Egyesület 

tagjainak sorából a Közgyűlés választja egyszerű többséggel, nyílt szavazással. Az Elnökség 

tagjai az elnök, az alelnök, a titkár és 4 fő egyéb elnökségi tag. Az Egyesület elnöke az 

Elnökség elnöke. Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.  

 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést. Az Elnökségi 

ülést 30 napon belül össze kell hívni akkor is, ha azt bármely elnökségi tag az ok és a cél 

megjelölésével írásban kéri. A szabályszerűen összehívott elnökségi ülés akkor 

határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az 

ülések nyilvánosak. 
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(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő elnökségi tagok szavazatinak 

egyszerű többségével hozza meg. 

 

(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 

nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Bármely az 

Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervezetet az ülésre lehetőség szerint meg kell 

hívni. Az Elnökség üléseit az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti. Valamennyi 

elnökségi tagnak egy szavazata van. 

 

(5) A közzétett napirenden nem szereplő indítványok akkor tárgyalhatóak, ha az ülésen 

résztvevő, szavazásra jogosult elnökségi tagok egyszerű szótöbbséggel az új indítvány 

napirendre tűzését elhatározzák.    

 

(6) Az Elnökségi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni. Az ülésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az Elnök és a Titkár ír alá. A jegyzőkönyv készítésére az 

5. § (9) bekezdésének szabályai megfelelően irányadók. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben 

maga állapítja meg.  

 

(7) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  

 

a) az Egyesület éves költségvetésének, az előző év gazdálkodásáról szóló 

beszámolónak, valamint az Elnökség éves beszámolójának elkészítése és 

közgyűlés elé terjesztése,  

b) az ügyrend elfogadása, 

c) a tagfelvételről szóló döntés meghozatala,  

d) a Közgyűlés összehívásának határozatban való kezdeményezése az ok és cél 

megjelölésével, 

e) közgyűlési előterjesztések készítése az Egyesületet érintő ügyekben, 

f) az alapszabály és a közgyűlési határozatok keretei között az egyesület 

szakmai és érdekképviseleti tevékenységének összefogása, gazdálkodási 

politikájának meghatározása,  

g) az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása két 

közgyűlés között, 

h) munkáltatói jogok gyakorlása, 

i) döntés minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, az alapszabály vagy a 

közgyűlés határozata nem utal más szerv hatáskörébe. 

 

Elnökségi tagok: 

 

Dr. Árvay István (9200 Mosonmagyaróvár, Kálnoki u. 47/b.) 

Csiszár Péter (9200 Mosonmagyaróvár, Ady E. u. 1/A.) 

Csalló Gábor (9200 Mosonmagyaróvár, Terv u. 54.) 

Kovács Gábor (9155 Lébény, Hunyadi út 12/A.) 

 

 

(8) Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem 

tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő 

közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 



 8 

(9) A Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok 

vállalásáról – a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett – 

dönteni az éves költségvetésben meghatározott elvek szerint. 

 

7.§  Az Elnök, az alelnök és a titkár 
 

(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű többséggel, nyílt szavazással 2 év időtartamra 

választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult. 

 

(2) Az Elnök: Gráfi Szabolcs (9200 Mosonmagyaróvár, Albert Kázmér u. 20.) 

 

hatásköre és feladatai: 

– a közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, 

– az Elnökség iránymutatásainak megfelelően szervezi az Egyesület 

munkáját, 

– a közgyűlés és az elnökségi ülések előkészítése, összehívása és levezetése, 

– a közgyűlésről és az elnökségi ülésről felvett jegyzőkönyvek aláírása, 

– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, 

illetőleg bíróság előtt, 

– az Egyesület működésének és tevékenységének közvetlen irányítása,  

– az egyesület üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről való gondoskodás, 

utalványozási jog gyakorlása. 

 

(3) Az Egyesület Alelnöke: Tóthné Farkas Teodóra (9225 Lipót, Kenderes-kert u. 2.) 

az Elnököt távollétében, illetve akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti. Az Elnök 

és az Alelnök együttes akadályoztatása esetén a Titkár jogosult teljes jogkörrel a 

helyettesítésre. 

(4) A Titkár: Dr. Pető Péter (9200 Mosonmagyaróvár, Gát u. 3.) 

hatásköre és feladatai: 

– az Elnök és az Alelnök együttes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel 

helyettesíti az Elnököt, 

– ellátja az Egyesület folyamatos működésével összefüggő ügyviteli, 

adminisztratív és kommunikációs feladatokat, 

– elvégzi az Egyesülethez kötődő szakmai feladatok adminisztrációját, 

koordinációját, 

– kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait, a pénztárat, 

– az idegenforgalomra vonatkozó jogszabályok és szakmai szokások 

figyelembevételével segítséget nyújt a Közgyűlés, az Elnökség és az Elnök 

számára, 

– közreműködik az Elnökség és a Közgyűlés üléseinek megszervezésében, a 

testületi ülések dokumentációinak rögzítésében, 

– közvetlenül segíti az Elnök tevékenységét, 
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– folyamatos nyilvántartást vezet a Közgyűlés, az Elnökség és a Felügyelő 

Bizottság által hozott határozatokról, azokat bevezeti a határozatok 

könyvébe, közreműködik a határozatok végrehajtásában,   

– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációkat archiválja, 

– tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról. 

 

 

8. § A Felügyelő Bizottság 
 

(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület tevékenységének, működésének, 

gazdálkodásának és vagyonkezelésének folyamatos ellenőrzése és felügyelete. A Felügyelő 

Bizottság működéséért a közgyűlésnek felel. 

 

(2) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 

tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba 

betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

(3) A Felügyelő Bizottság 5 tagját a Közgyűlés választja meg 3 évre. A Felügyelő Bizottság 

testületként jár el, tagjai sorából elnököt választ. 

 

Elnök: Majthényi Tamás (9228 Halászi, Ady E. u. 4.) 

Tagok: 

Husz Szilvia (9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 2.) 

Pannonhalmi Petra (9026 Győr, Damjanich u. 36.) 

Szabóné Németh Ágnes (9178 Hédervár,Vásártér u. 15.) 

Szalay Ivett (9200 Mosonmagyaróvár,Csermelyciprus u. 2.) 

 

 (4) A Felügyelő Bizottság tagjai az Egyesület közgyűlésén és elnökségi ülésén tanácskozási 

joggal részt vehetnek.  

 

(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal ülésezik, 

mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív 

össze a napirend egyidejű írásbeli közlésével. Az ülést az elnök vezeti. A Bizottság ülése 

határozatképes, ha azon az elnök és még egy tag jelen van. 

 

(6) A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos 

érdekét nem veszélyezteti. Zárt ülés elrendeléséről megfelelő indokok alapján a Felügyelő 

Bizottság elnöke jogosult dönteni. 

 

(7) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben két tagja 

van jelen, úgy csak egyhangú határozat hozható. A felügyelő bizottság üléséről jegyzőkönyv 

készül, melyet az ülésen részt vevő tagok aláírnak. A Felügyelő Bizottság tevékenységét a 

hatályos jogszabályok alapján végzi, ügyrendjét maga határozza meg. 

 

(8) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést 

évente egyszer tájékoztatni. 

 

(9) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni, és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  
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a.) az egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy az egyesület érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Elnökség 

döntését teszi szükségessé, 

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

(10) Az intézkedésre jogosult Elnökséget a felügyelő bizottság indítványára - annak 

megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni, mely határidő eredménytelen 

eltelte esetén az Elnökség összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 

(11) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

 

9. § Az Egyesület működése és gazdálkodása 
 

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

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

 

(2) Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakkal, a tagok önként vállalt egyéb juttatásaival, 

tagi hozzájárulásokkal, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel és pályázaton 

elnyert pénzekkel, valamint az Egyesület rendezvényeiből és vállalkozási tevékenységéből 

eredő bevételekkel gazdálkodik. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös 

célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi.  

 

(3) Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az egyesületi tagság bármilyen módon történő 

megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg. Az 

Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. 

(4) A tagdíj összegét, befizetésének módját és határidejét a Közgyűlés határozza meg. A tagok 

tagdíj befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A 

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

(5) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel, a 

tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. Az Egyesület éves költségvetés 

alapján gazdálkodik. 

 

(6) Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A 

következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az 

Elnökség terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. 

 

(7) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezés az egyesület elnökét és az egyesület titkárát 

együttesen illeti meg. 

 

(8) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. Ha az Egyesület 

feloszlatással szűnik meg, vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a 

hitelezők kielégítése után a tagok tulajdonába kerül a befizetések arányában. 
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(9) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították és az 

Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak 

elérését elősegítendő módon folytathat. 

 

(10) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.  

 

 

10.§ A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályok 

 

 

(1) Az Egyesület Elnökségének és Felügyelő Bizottságának tagjait (vezető tisztségviselők) az 

Egyesület Közgyűlése választja meg. 

 

(2) A vezető tisztségviselők tevékenységüket munkaviszonyon kívül végzik, de a Közgyűlés 

tiszteletdíjat, valamint az Egyesület érdekében végzett tevékenységük során felmerült 

indokolt költségeik megtérítésére költségtérítést állapíthat meg részükre.   

 

(3) A vezető tisztségviselők az Egyesület vezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől 

elvárható fokozott gondossággal, az egyesület érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek 

ellátni. A jogszabályok, az alapszabály, illetve a közgyűlés által hozott határozatok, 

kötelezettségeik vétkes megszegésével az egyesületnek okozott károkért a polgári jog 

szabályai szerint felelnek.  

 

(4) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízás: 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 

b) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

c) lemondással, 

d) az egyesületi tagság megszűnésével, 

e) elhalálozással. 

 

(5) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat. 

 

(6) A vezető tisztségviselői megbízás megszűnése esetén a Közgyűlés új vezető tisztségviselőt 

választ. Az időközben választott új vezető tisztségviselő megbízatása a már hivatalban lévő 

elnökségi tagok és felügyelő bizottsági tagok mandátumával egyező időpontig szól. 

11. §  Az Egyesület megszűnése 

 

(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más szervezettel való 

egyesülését kimondja. 

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

megszűnését megállapítja. 

12. §  Vegyes rendelkezések 

(1) A tagok által fizetendő tagdíj mértékét, a befizetés módját és határidejét a Közgyűlés 

állapítja meg. 
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(2) Tagdíjak: 

a./ 

Az alakulás évében az éves tagdíjak a következők: 

Önkormányzatok                260-Ft/ lakosságszám 

Szálloda                 4.000-Ft/szoba 

Falusi szálláshely, panzió                2.500-Ft/szoba 

Apartman                 3.000-Ft/apartman 

Motel                  2.000 Ft/szoba 

Kemping                 30.000-Ft 

Kemping aktív szolgáltatással              50.000-Ft 

Aktív szolgáltató                25.000-Ft 

Étterem, étkeztetés                25.000-Ft 

Kávézó, fagyizó, cukrászda               20.000-Ft 

Fürdő                           100.000-Ft 

Civil szervezet                20.000-Ft 

Kollégium, ifjúsági szálláshely               20.000-Ft 

Egyéni vállalkozó, magánszemély              10.000-Ft 

Fizető vendéglátás                 2.000-Ft/szoba 

Egyéb                  30.000-Ft 

 

b.) 

2010-től az éves tagdíjak a következők: 

Önkormányzatok esetében 100.000 Ft/év 

Szálloda            4.000-Ft/szoba 

Egyéb szálláshely           2.500-Ft/szoba 

Kemping            30.000-Ft 

Kemping aktív szolgáltatással         50.000-Ft 

Aktív szolgáltató           25.000-Ft 

Étterem, étkeztetés           25.000-Ft 

Kávézó, fagyizó, cukrászda          20.000-Ft 

Fürdő            100.000-Ft 

Civil szervezet           20.000-Ft 

Kollégium, ifjúsági szálláshely         20.000-Ft 

Egyéni vállalkozó, magánszemély         10.000-Ft 

Egyéb szolgáltatás           30.000-Ft 

c.) 

2014-től az éves tagdíjak a következők: 

Önkormányzatok:     

IFA 40%-a 

      minimum 120.000,- maxim180.000,-Ft 

    ha nincs IFA és a lakosság kevesebb mint 1000 fő, akkor a minimum tagdíj 50%-

a  

 

Szálloda:  4 200 Ft /szoba 

Egyéb szálláshely:                                                         2 700 Ft / szoba (min.  10000 Ft) 

Kemping:  30 000 Ft 

Kemping hosszabbított nyitva tartással:                                               50 000 Ft 
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Aktív szolgáltató: 25 000 Ft 

Étterem, étkeztetés:  27 000 Ft 

Kávézó, fagyizó, cukrászda:  22 000 Ft 

Termálfürdő: 130 000 Ft 

Civil szervezet:  20 000 Ft 

Kollégium, ifjúsági szálláshely:  25 000 Ft 

Egyéni vállalkozó: 15 000 Ft 

Egyéb szolgáltatás:  30 000 Ft 

Magánszemély: 10 000 Ft 

(3) Alapítók kötelezik magukat, hogy a tagdíjukat az Egyesület bírósági nyilvántartásba 

vételéről és a pénzintézeti folyószámla megnyitásáról szóló tájékoztatás kézhezvételét követő 

15 napon belül, majd azt követően a közgyűlés által meghatározott módon és összegben az 

Egyesület által nyitott bankszámlára befizetik.  

(4) A 3. § (6) bekezdésében meghatározott pártoló tagok részére nincs kötelező tagdíjfizetési 

kényszer, a pártoló tagok önkéntes adományokkal segítik az Egyesület munkáját és 

célkitűzéseinek megvalósulását. Az adományok felhasználása kizárólag az adományozó 

szándéka szerint történhet. Ilyen nyilatkozat hiányában az Elnökség határoz.   

(5) A rendes és pártoló tagok közötti megkülönböztetést különösen az egyesület által nyújtott 

szolgáltatások igénybevétele jelenti azzal, hogy az Egyesület szolgáltatásainak 

igénybevételére a rendes tagok alanyi jogon jogosultak. 

 

 

13. §  Záró rendelkezések 
 

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a további 

vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 

 

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok 2009. december 17. napján tartott Alakuló 

Közgyűlése elfogadta. 

  

 

………….……………………… 

Gráfi Szabolcs 

az Egyesület elnöke 

 

 

 

Egységes szerkezet készült 2011. április 13-án. 


