Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
Alapszabály
A 2019. április 27-én megtartott közgyűlés módosította az Egyesület székhelyét. Más, lényeges változás
nem történt.
1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása
(1) Az Egyesület neve: Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület
(2) Az egyesület hivatalos logója:

(3) Nevének hivatalos rövidítése: MGKE
(4) Angol neve: Public Association for the Benefit of Hungarian Geocaching
(5) Bélyegzője: "Magyar Geocaching Közhasznú Egyesület" felirat, alatta a székhely címe, mellette az
egyesület logója
(6) Az Egyesület székhelye: 1152 Budapest, Vécsey Károly utca 48.
(7) Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
(8) Az Egyesület jogi személy, közhasznú szervezet.
2. §
(1) Az Egyesület célja
Az Egyesület legfontosabb célja, hogy a geocaching magyarországi terjedésével lépést tartva megőrizze,
sőt emelje annak színvonalát. Fontos célja, hogy a játékban való részvétel jól szervezetten, egységes és
mindenki által elfogadott szabályok szerint történjen. Az Egyesület célja továbbá, hogy megismertesse a
társadalommal a geocaching lényegét, céljait, eredményeit, elősegítse annak magyarországi fejlődését, és
népszerűsítse bel- és külföldön.
Az Egyesület további céljai:
a) Magyarország természeti és kulturális, műszaki, tudományos kincseinek népszerűsítése, különös tekintettel az elfeledett, vagy máshol nem publikált értékekre.
b) A környezet és a természet védelmének előtérbe helyezése, a védett illetve fokozottan védett területek
megóvásának elősegítése.
c) Turistautak és egyéb terepi objektumok digitális felmérése.
d) Az ifjúság körében az egészséges életmód, a természet szeretetének és a természetjárásnak népszerűsítése.
e) Színvonalas találkozók és rendezvények szervezése.
f) A geocaching-gel összefüggő tevékenységek támogatása, segítése, igény szerint koordinálása. Ilyenek
lehetnek: POI - érdekes helyek - adatbázis létrehozása, a felfedezett illegális szemétlerakó helyek illetve
elhagyott, gyanús autók helymeghatározása, és ezek bejelentése.
g) A játék alapjául szolgáló www.geocaching.hu, valamint a www.turistautak.hu domainek alatt üzemeltetett honlapok működésének és folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása, az üzemeltetése

során felhalmozott információ tárolása, rendszerezése, megőrzése, a tagság illetve a játék résztvevői
közötti kommunikáció biztosítása, információk továbbítása.
(2) Az Egyesület tevékenysége:
a) Támogatja a turistaút, terepi objektumok felmérés projekt működését.
b) Az ifjúság turisztikai nevelésében szerepet vállal.
c) Megismerteti a természetjárás és a kultúra sokszínűségét.
d) Túrák szervezése, lebonyolítása.
e) Szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása.
f) Támogatja a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket.
g) Illegális szemétlerakók feltérképezése és felszámolása.
h) Internetes adatbázis és honlap létrehozása, karbantartása.
i) Kapcsolattartás a természetvédő, rendvédelmi illetve kartográfiai és geodéziai szervezetekkel, valamint lehetőségeink szerint részvétel a munkájukban.
j) Támogatja a nemzetközi geocaching.com oldallal a szorosabb együttműködést, a geocaching.hu oldalon szereplő geoládák megjelenését a nemzetközi geocaching.com oldalon.
(3) Az Ectv. figyelembevételével az egyesület céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken végzett feladatával a megjelölt jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokhoz
közvetetten hozzájáruló, támogató közhasznú tevékenységeket folytat, ezzel hozzájárul a társadalom és az
egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez:
- A fenti a), c), f) és g) pontban írt feladatával a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény. 64.
§(1) bekezdésében meghatározott – a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek átadása – állami közfeladatot, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) bekezdés 11., közvetetten támogatja, megvalósítását elősegíti.
- Az e-d) pontokban írt feladatával a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) meghatározott állami feladatot, a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtését közvetetten támogatja, segíti.
(4) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a www.geocaching.hu
honlapon és csak ezen a honlapon való közzététel útján biztosítja.
(5) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet bárki számára, tagságtól függetlenül lehetővé teszi, hogy részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület a honlapján nyilvánosságra hozott információt
csak magáncélú felhasználásra, szigorúan non-profit jelleggel bocsátja rendelkezésre.
(6) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel,
azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(7) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
nem nyújt, valamint azoktól nem fogad el anyagi támogatást.
3. §
Az Egyesület tagjai
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy vagy szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. Az egyesület tagja csak nagykorú személy lehet. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az
Egyesület létesítő okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. Az Egyesület tagjának érvényes regisztrációval kell
rendelkeznie a www.geocaching.hu honlapon. Az Egyesület tagja az lehet, aki nyomon követhető tevékenységet folytat az egyesület által üzemeltetett honlapok valamelyikén. Az Egyesület tagjainak személyes
oldalán logó jelzi a tagságot.
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének
kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagfelvételi kérelmek elbírálása történhet elektronikus úton is. Ebben az esetben az Elnök kezdeményezi azt, az elnökségi tagoknak
küldött e-mail útján. Az elnökségi tagok válaszát tartalmazó e-mail(ek) tartalmát, az elnökségi tagok döntését a soron következő elnökségi ülésen az elnökségi tagok aláírásukkal jegyzőkönyvben hitelesítik. A
tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.

(4) Az Egyesület pártoló tagjává válik minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki az általa
vállalt pártoló támogatás éves összegét az Egyesület pénztárába befizeti. A tagsági jogviszony a tagfelvételi
kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.
A pártoló tagság az Egyesületben tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet azzal a kivétellel,
hogy a pártoló tag is jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. Amennyiben a pártoló tag rendelkezik az
Egyesület honlapján regisztrációval, úgy lehetősége van a honlapon rendszeresített felhasználónevét is a
pártoló összeg befizetésével egyidejűleg közölni. Ebben az esetben az Egyesület honlapján, személyes oldalukon logó jelzi a tagságot.
(5) A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" kifejezés szerepel,
csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig
pontosan tartalmazzák a "pártoló tag" kifejezést.
(6) Az egyesületi tagság - ideértve a pártoló tagságot is - megszűnik:
a) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli megszűnésével,
b) a kilépés írásbeli bejelentésével
c) kizárással,
d) felmondással,
e) az Egyesület megszűnésével.
(7) Kilépési szándékát a tag - ideértve a pártoló tagságot is - köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek. A
kilépés az Elnökség részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
(8) A Közgyűlés az Egyesületből kizárhatja azt a tagot és pártolót, aki valamely, az egyesületi tagságból
eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(9) Kizárható a tag a tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén is azzal, hogy a tag a tagdíjfizetés esedékességét követő 30. napon írásbeli felszólítást kap az egyesülettől, hogy elmaradását újabb 30 napon belül
rendezze.
(10) A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű
meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az
ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti
magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított
30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül
az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés tárgyában a soron következő
ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor
szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
A tag tagsági jogviszonya kizárás esetén a következő időpontokban szűnik meg:
a) az elnökség döntése esetén a kézhezvételtől számított 15 napos fellebbezési határidő leteltét követő napon,
b) fellebbezés esetén, a közgyűlés kizárást helybenhagyó határozatának meghozatalával.
c) a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
(11) A pártoló tag jogviszonya 30 napos felmondási idővel, felmondással szűnik meg, amennyiben az általa
vállalt támogatást nem fizeti meg. Ebben az eset is köteles az elnökség a pártoló tagot, az éves díj megfizetésének időpontját követő 30 nappal igazolható módon értesíteni a támogatási díja esedékességének lejártáról. A felmondásról a soron következő közgyűlés dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor
szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett pártoló taggal.
4. §
Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület tagja jogosult:

a) részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását,
b) a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati
javaslatot tenni és szavazni,
c) a természetes személy tagok választhatnak és választhatók, a nem természetes személy tagok pedig
törvényes képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit.
(2) Az Egyesület tagja köteles:
a) az Egyesület alapszabályát, valamint az Egyesület szervei által hozott határozatokat megtartani, az
Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
b) az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni,
c) a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni.
Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíj
összege a 2016. évtől kezdődően legalább 5.000 Ft/év, melyet új tag esetén a tagsági jogviszony létrejöttét
követő 30 napon belül, fennálló tagsági jogviszony esetén a belépés időpontjának éves fordulónapjáig köteles a tag megfizetni az egyesület házipénztárába vagy bankszámlájára utalás útján.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek nincs helye.
5. §
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyvezető
szerve, az Elnökség (7. §) irányítja és látja el.
Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnökségi tagok és az Elnök (8. §).
(2) Az Egyesület Elnökségének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője nagykorú, cselekvőképes,
büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.
Nem lehet az elnökség tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).
Nem lehet az elnökség tagja 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.
(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Továbbá a határozathozatalban nem vehet részt aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek
az Egyesület 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.
(4) 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 -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
(5) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
(6) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
6. §
A Közgyűlés
(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb alkalmakkor
is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban kéri.
(2) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények érvényesítéséről
való döntés;
i) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A közgyűlés – akár az egyesület székhelyétől eltérően megjelölt - helyéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről,
napirendi pontjairól a közgyűlés előtt legalább 15 nappal a tagokat igazolható módon értesíteni kell. A
napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A beterjesztett javaslatokat és a közgyűlés írásos anyagait a tárgyalásra javasolt napirendi pontok megjelölésével az érintettek részére mellékelni kell.
A közgyűlési meghívóban meg kell jelölni az esetleges határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
időpontját, valamint azt a tájékoztatást, hogy a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti
napirendi pontok tekintetében, a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület
szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend
kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését
elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi
pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli
a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi pontok
szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen
nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
A Közgyűlés összehívását az Egyesület hivatalos honlapján (www.geocaching.hu) is nyilvánosságra kell
hozni 8 nappal az esemény előtt, a pontos idő és helyszín megjelölésével. A Közgyűlés nyilvános.
(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében
a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza.
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.
(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról szóló határozatát az
általános szabályok szerint, azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével
hozza.
(7) A levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő személyének megválasztásáról a Közgyűlés az
ülés megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(8) A Közgyűlés határozatait személyi döntések tekintetében titkos, minden más esetben pedig nyílt szavazással hozza.
(9) Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni
(10) A Közgyűlési határozatot a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintettekkel igazolható
módon, annak meghozatalát követő 8 napon belül közölni kell, illetve a honlapon közzé kell tenni. Az
Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni, valamint
nyílt szavazás esetén a szavazásban résztvevők személyét is feltüntetni. A Határozatok Könyve oly módon
tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.
(11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a Közgyűlésen az elnök
által felkért tagok hitelesítenek. A jegyzőkönyv tartalmazza a közgyűlés helyét és idejét, a napirendeket, a
hozzászólások tartalmát, a felvetett kérdésekre adott válaszokat, a meghozott határozatokat, a határozatok
végrehajtásának időpontját, felelőseit a beszámolási kötelezettségét.
A jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes témakörökben meghozott határozatok szavazati arányát, illetve a támogatók és ellenzők számát.
7. §
Az Elnökség
(1) Az Egyesület ügyvezető szerve az öttagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással három év időtartamra választja.
Az egyesület elnökségének tagjai a 2019. április 27-i Alapszabály módosítás időpontjában: (név, lakcím)
elnök:
Fazekas Zsolt
a cím a nyilvános változatból törölve
elnökségi tag
Kerese István
a cím a nyilvános változatból törölve
elnökségi tag
Radvány Péter
a cím a nyilvános változatból törölve
elnökségi tag
Simon Ferenc
a cím a nyilvános változatból törölve
Kecskés Tamás
elnökségi tag
a cím a nyilvános változatból törölve

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell.
(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. Az Elnökségi ülés összehívását az Egyesület hivatalos
honlapján (www.geocaching.hu) is nyilvánosságra kell hozni 8 nappal az esemény előtt, a pontos idő és
helyszín megjelölésével. Az Elnökségi ülés nyilvános. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja
meg.
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
l) a tag felvételéről való döntés elsőfokon;
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
(6) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a napirendeket, a hozzászólások tartalmát, a felvetett kérdésekre adott válaszokat, a meghozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának időpontját, felelőseit a beszámolási kötelezettségét. A jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes témakörökben meghozott határozatok szavazati arányát, illetve a támogatók és
ellenzők számát.
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. A
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
Az elnökségi határozatot a levezető elnök szóban kihirdeti és az érintettekkel igazolható módon, annak
meghozatalát követő 8 napon belül közölni kell, illetve a honlapon közzé kell tenni.
8. §
Az Elnök
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással három év időtartamra választott
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője.
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
d) az Elnökségi ülések előkészítése és levezetése,
e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt,
f) az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a
vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható,
g) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
h) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő közlése,

i) a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az Egyesület beszámolóit - amenynyiben személyiségi jogokat ez nem sért, illetve nem ütközik az adatvédelmi törvény rendelkezéseibe az Egyesület internetes honlapján minden esetben nyilvánosságra hozza,
j) az Egyesület működési módját és a szolgáltatások igénybevételének módját az Egyesület internetes
honlapján nyilvánosságra hozza.
9. §.
A Felügyelő Bizottság
(1) A Felügyelő bizottság feladatai, hatásköre
(1.1) Az Egyesület működésének átfogó és folyamatos ellenőrzése abból a szempontból, hogy az Egyesület
és vezető tisztségviselőinek működése megfelel-e a hatályos jogszabályoknak, az Alapszabálynak és az
Egyesület Közgyűlése határozataiban foglaltaknak.
(1.2) Az Egyesület pénzügyi ellenőrzése, mely kiterjed az adó és adó jellegű bevallásainak és a közhasznúság ellenőrzésére is. Évente egyszer köteles átfogó ellenőrzést végezni a Felügyelő bizottság által elkészített
ellenőrzési terv alapján, melynek eredményét a Felügyelő bizottság elnöke köteles a soron következő Közgyűlés elé beterjeszteni.
(1.3) A közhasznú tevékenységgel összefüggő egyesületi működés és gazdálkodás ellenőrzése.
(1.4) Ellenőrzési tevékenysége során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
(1.5) A Felügyelő bizottság köteles az intézkedésre jogosult Elnökséget tájékoztatni és jogosult az Elnökségnél a Közgyűlés 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 a Közgyűlés döntését teszi szükségessé,
b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Ha a Közgyűlés összehívására jogosult Elnökség a Felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől
számított harminc napon belül - a Közgyűlést nem hívja össze, a Közgyűlés összehívására a Felügyelő
bizottság jogosult. Ha a Közgyűlés az egyesület törvényes működését nem állítja helyre, a Felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
(1.6) Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény)
szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról, valamint a közhasznúsági jelentésről a Közgyűlés részére.
(1.7) A Felügyelő bizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve az
ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között. Az ellenőrzés megosztása nem érinti a felügyelő
bizottsági tag felelősségét, sem azt a jogát, hogy az ellenőrzést más, a Felügyelő bizottság ellenőrzési feladatkörébe tartozó tevékenységre is kiterjessze. A Felügyelő bizottság tagjai általi önálló ellenőrzések tapasztalatait a Felügyelő bizottságnak ülésen meg kell tárgyalnia, és az eredményekről szükség esetén határozatot kell hoznia.
(2) A Felügyelő bizottság összetétele
(2.1) A Felügyelő bizottság három főből áll.
A Felügyelő bizottság tagja nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű (vezető tisztségviselői
foglalkozástól el nem tiltott) magyar állampolgár lehet.
Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a Felügyelő bizottság tagja 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.
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület döntéshozó

szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő
okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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 -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Felügyelő bizottság tagjai (név és lakcím):
elnök: Földeák András
a cím a nyilvános változatból törölve
tag: Takács Mária
a cím a nyilvános változatból törölve
tag: dr. Vécsei Georgina
a cím a nyilvános változatból törölve
(2.2) A Felügyelő bizottság tagjait az Egyesület Közgyűlése választja meg három éves határozott időtartamra. A megválasztás lebonyolítása megegyezik az Egyesület Elnökségének megválasztási eljárásával.
A Felügyelő bizottság tagjának válaszható olyan személy is, aki nem tagja az Egyesületnek.
(2.3) A Felügyelő bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A Felügyelő
bizottság tagját e minőségében az Egyesület tagjai nem utasíthatják.
A Felügyelő bizottsági határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta
előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Továbbá a határozathozatalban nem vehet részt aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek
az Egyesület 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.
(3) Az elnök feladatköre
Az elnök irányítja és összefogja a Felügyelő bizottság munkáját. Ennek keretében:
(3.1) Összehívja és levezeti a Felügyelő bizottság üléseit.
(3.2) Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére.
(3.3) Elrendeli a szavazást és megállapítja annak eredményét.
(3.4) Részt vesz az Egyesület Közgyűlésén és képviseli a Felügyelő bizottság véleményét.
(3.5) Tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Elnökségének, illetve egyéb szervezeteinek ülésein.
(4) A Felügyelő bizottság ülései

(4.1) A Felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülést tart.
(4.2) A Felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha mind három tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén a Felügyelő bizottságot harminc napon belül újra össze kell hívni.
(4.3) A Felügyelő bizottság összehívását a Bizottság elnöke rendelheti el.
(4.4) A Felügyelő bizottság ülésére az érintett személyek részére a meghívót igazolt módon legalább az
ülést megelőző tizenöt nappal el kell küldeni, az ülés napirendjének közlésével.
(4.5) A Felügyelő bizottság ülését az elnöknek 8 napon belül össze kell hívnia, ha arra három tagja az ok
és cél meghatározásával (szóban vagy) írásban javaslatot tesz. Ennek elmulasztása esetén a Felügyelő bizottság összehívására a javaslatot tevő tagok is jogosultak.
(4.6) A Felügyelő bizottság üléséről a napirendet is tartalmazó írásbeli értesítést kell küldeni:
• a Felügyelő bizottság tagjainak,
• az Elnökség tagjainak,
• minden más meghívottnak,
• az egyesületi tagságnak az Egyesület honlapján keresztül.
(4.7) A Felügyelő bizottság ülései nyilvánosak. Az üléseken tanácskozási joggal vesznek részt a Felügyelő
bizottság tagjai, az Egyesület elnökségének tagjai, valamint az egyes napirendi pontokhoz külön meghívottak. A nyilvános ülés egyéb résztvevői megfigyelők, hozzászólni a levezető elnök engedélyével, és kizárólag a napirenden levő kérdéshez jogosultak.
(4.8) A Felügyelő bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A Felügyelő bizottság tagjai a szavazásnál nem tartózkodhatnak. A szavazásnál kisebbségben maradó, valamint a határozat ellen tiltakozó tag álláspontját kérésére a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
(4.9) A Felügyelő bizottság üléséről készült jegyzőkönyvet az Egyesület elnökségének meg kell küldeni.
A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a napirendeket, a hozzászólások tartalmát, a felvetett
kérdésekre adott válaszokat, a meghozott határozatokat, a határozatok végrehajtásának időpontját, felelőseit
a beszámolási kötelezettségét. A jegyzőkönyv minden esetben tartalmazza az egyes témakörökben meghozott határozatok szavazati arányát, illetve a támogatók és ellenzők számát.
Az Elnök köteles a Felügyelő bizottság által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni.
A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Felügyelő bizottság döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.
Az határozatot az elnök szóban kihirdeti és az érintettekkel igazolható módon, annak meghozatalát követő
8 napon belül közölni kell, illetve a honlapon közzé kell tenni.
10. §
Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb bevételekből gazdálkodik.
(2) A rendes és pártoló tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(3) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(4) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
(5) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési kötelezettsége
nincs.
(6) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás
feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki
által megismerhetők.
(7) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(8) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.

(9) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.
(10) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület
gazdasági vállalkozási tevékenységet az alapcéljával közvetlenül összefüggően, a céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(11) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi ellenőrzést.
(12) Az Egyesület működése során az e-mailben (elektronikus úton) küldött üzenetet írásbeli értesítésnek
kell tekinteni. Az e-mail a tag, pártoló tag személyes oldalán megadott címre kerül kiküldésre, ennek helyessége és működőképessége a tag, pártoló tag felelőssége. Minden elküldött e-mailt az Egyesület elolvasottnak tekint.
11. §
Az Egyesület képviselete
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli. A képviseleti jog terjedelme: általános.
12. §
Az Egyesület megszűnése
(1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új
célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott
szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem
szerezheti meg.
13. §
Záró rendelkezések
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapest, 7. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatt, 2004.
június 2-án tartott Alakuló Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta.
(3) Az Egyesület Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel
és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
(4) A Közgyűlés 2009. augusztus 8-án tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított
Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.
(5) A Közgyűlés 2010. május 13-án tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított
Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.

(6) A Közgyűlés 2011. január 16-án tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított
Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.
(7) A Közgyűlés 2011. március 27-én tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított
Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.
(8) A Közgyűlés 2013. április 27-én tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított
Alapszabályát a Fővárosi Bíróságnak az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges
mellékletekkel együtt benyújtja.
(9) A Közgyűlés 2016. május 7-én tartott ülésén az alapszabályt módosította. Az Egyesület módosított,
egységes szerkezetű Alapszabályát a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a változásbejegyzés iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
(10) A Közgyűlés 2019. április 27-én tartott ülésén az Egyesület Székhelyét megváltoztatta. A változásbejegyzési kérelmet a Fővárosi Törvényszéknek az Elnök a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Alulírott elnök igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel, az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
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Budapest, 2019. április 27..

