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Egyesület Alapszabálya
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I. FEJEZET -  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. szakasz -  Az egyesület elnevezése „Asociaţia Erdélyi Kárpát Egyesület -  Kolozsvár 1891 
(Societatea Carpatină Ardeleană -  Cluj 1891)". Rövidített elnevezése: „Asociaţia EKE -  
Kolozsvár 1891 (SCA -  Cluj 1891)" (a továbbiakban: az Egyesület). Az egyesület használhatja 
a teljes rövidített elnevezést vagy csak a román nyelvűt („Asociaţia SCA -  Cluj 1891") hivatalos 
iratokban, mint szerződések, kérvények, könyvelési iratok (számlák, pénztárblokkok), valamint 
bármilyen típusú közmédiában.
2. szakasz -  Az „Asociaţia EKE -  Kolozsvár 1891 (SCA -  Cluj 1891)" egyesület jogi 
személy, nemkormányzati, független, politikamentes, nonprofit egyesület.
3. szakasz -  Az egyesület székhelye Kolozsvár (Cluj-Napoca), Cardinal Iuliu Hossu u. 20., 13. 
ajtó.
4. szakasz -  Az egyesület a Kolozsváron, 1891-ben alapított „Erdélyi Kárpát Egyesület" 
szellemi örökösének tekinti magát.
5. szakasz -  Az egyesület az amatőr turizmust, valamint a természeti és antropikus környezet 
védelmét népszerűsíti és gyakorolja, egyenjogú partnerként együttműködik egyéb, hasonló 
tevékenységű szervezetekkel, intézményekkel és országos vagy nemzetközi egyesületekkel. 
Tevékenysége, célja és célkitűzései által az egyesület sportegyesületnek is tekinti magát.
6. szakasz -  Az egyesület belső kommunikációjában használt nyelva magyar nyelv, a 
közhivatalokkal való kommunikáció pedig az állam hivatalos nyelvén zajlik.
7. szakasz -  Az egyesület időtartama határozatlan.
8. szakasz -  Az egyesület területi szervezeteket hozhat létre a törvényben meghatározott 
feltételekkel.

II. FE JEZET -AZ  EGYESÜLET JELKÉPEI

9. szakasz -  Az egyesületnek lehetnek saját jelképei: embléma, jelvény, zászló stb., amelyeket a 
Taggyűlés hagy jóvá.
10. szakasz -  Az egyesület jelképei megjeleníthetők az egyesület összes vagyontárgyán és 
kiadványán.
11. szakasz -  Az egyesület pecsétje kerek, a közepén az egyesület emblémája látható, körülötte 
az egyesület teljes, kétnyelvű rövidített elnevezésével.

III. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS CÉLKITŰZÉSEI

12. szakasz -  Az „Asociaţia Erdélyi Kárpát Egyesület -  Kolozsvár 1891 (Societatea 
Carpatină Ardeleană -  Cluj 1891)" egyesület célja a természetjárással, fürdőzéssel, 
turizmussal kapcsolatos tevékenységek, valamint az ezekhez kapcsolódó gazdasági és kulturális 
tevékenységek szervezése és támogatása.
13. szakasz -  Az Egyesület célkitűzései:

a. Az ökoturizmus különböző formáinak -  hegyi turizmus, fürdőturizmus, faluturizmus, 
sportturizmus, vízi, kulturális stb. -  gyakorlása és népszerűsítése;

b. A természeti és antropikus környezet megőrzése és védelme;
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c. A kulturális, néprajzi és történelmi örökség népszerűsítése;
14. szakasz -  Az egyesület célkitűzéseit a következő tevékenységek révén valósítja meg:

a. Turisztikai övezetek hasznosítása és népszerűsítése, turisztikai szolgáltatások nyújtása;
b. Törvény által védett területetek kezelése;
c. Környezetvédelemmel kapcsolatos oktatási tevékenységek a lakosság, különösen a fiatalok 

körében;
d. Önkéntesség támogatása és népszerűsítése az egyesület tevékenységéhez kapcsolódó 

területeken;
e. Országos és nemzetközi hálózatokhoz, illetve szövetségekhez való csatlakozás;
f. Civil szervezetekkel, központi és helyi közigazgatási szen/ekkel és azok intézményeivel, 

közműszolgáltatókkal, médiával, kereskedelmi társaságokkal és természetes személyekkel 
való együttműködés az egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében;

g. Kirándulások és táborok szervezése;
h. Tanfolyamok szervezése természeti környezetben űzött sportok elsajátítására: 

kerékpározás, sízés, kajak-kenu stb.;
i. Sportversenyek és vetélkedők szervezése természeti környezetben;
j. Ismeretterjesztő előadások, könyv- és kiadvány-bemutatók, kiállítások, konferenciák 

szervezése;
k. Hulladékgyűjtési akciók szervezése turisztikai övezetekben, turistaútvonalak kialakítása és 

karbantartása;
I. Tagjai és a közösség érdekeinek és jogainak képviselete és védelme, hazai és külföldi 

hatóságok előtt is;
m. Javaslatok és észrevételek megfogalmazása, a civil társadalom részeként, jogszabályok, • 

szabályozások és utasítások, valamint a turizmus gyakorlására vonatkozó nemzeti stratégia 
jobbá tételére;

n. Környezeti értékek rombolásának megelőzését célzó tevékenységek irányítása és 
ösztönzése;

o. Pénzügyi és anyagi erőforrások gyűjtése természetes és jogi személyektől az egyesület 
céljainak megvalósítására és egyéb jótékonysági célokra;

p. Túravezetői tanfolyamok szervezése;
q. Saját kiadványok szerkesztése és kiadása;
r. Ösztöndíjak nyújtása fiataloknak, akik közreműködnek az egyesület projektjeinek 

megvalósításában;
s. Egyéb, az egyesületével rokon célkitűzésű szervezetek támogatása adományok és 

szponzorálás útján;
t. Közvetlen gazdasági tevékenységek végzése az egyesület céljainak megvalósítására;
u. Kereskedelmi társaságok létrehozása az egyesület céljainak megvalósítására, illetve 

támogatására.

IV. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET TAGJAI

15. szakasz -  Az egyesület tagjai lehetnek rendes tagok, tiszteletbeli tagok, támogató tagok vagy 
ifjúsági tagok.
16. szakasz -  Az egyesület rendes tagja lehet bármely nagykorú természetes személy, román 
vagy külföldi állampolgár, a hatályos törvényeknek megfelelően. Az igénylőnek ki kell töltenie egy 
tagfelvételi kérelmet, és előzőleg önkéntesként vagy résztvevőként részt kell vennie az egyesület 
legalább 3 tevékenységében. Az illető tevékenységek szervezői pozitívan vagy negatívan 
véleményezik a tagjelölt felvételi kérelmét, az illető személynek a tevékenység során tanúsított 
viselkedése alapján. A tagjelöltnek továbbá szüksége van az egyesület két rendes tagjának 
ajánlására, az ajánló tagoknak alá kell írniuk a tagfelvételi kérelmet. A tagfelvételi kérelmeket a 
titkár átveszi és ellenőrzi, az egyesület elnöke pedig jóváhagyólag aláírja. A tagfelvételi kérelem 
negatív véleményezése esetén a kérelemről az Igazgatótanács dönt, amely elutasíthatja a felvételi 
kérelmet.
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17. szakasz -  A tiszteletbeli tagság odaítéléséről a Közgyűlés szavaz, az Igazgatótanács 
javaslata alapján. Olyan személyek kaphatnak tiszteletbeli tagságot, akik kimagaslóan 
hozzájárultak az egyesület fejlődéséhez. Az Igazgatótanács írásban nyújtja be javaslatát, 
indoklással.
18. szakasz -  A támogató tagság odaítéléséről a Közgyűlés szavaz, az Igazgatótanács javaslata 
alapján, olyan személyeknek, akik jelentős adományokkal támogatták az egyesületet. Az 
Igazgatótanács írásban nyújtja be javaslatát, indoklással.
19. szakasz -  Ifjúsági tag lehet bármely természetes személy, aki az egyesülethez való 
csatlakozása napján kiskorú. A 14 évet be nem töltött kiskorúak esetén az egyesülethez való 
csatlakozáshoz ki kell tölteni egy tagfelvételi kérelmet, amelyet a kiskorúnak legalább egy szülője 
vagy gyámja alá kell írjon. 14 és 18 év közötti kiskorúak esetén az egyesülethez való 
csatlakozáshoz ki kell tölteni egy tagfelvételi kérelmet, amelyet az illető kiskorú aláír, és legalább 
egy szülője vagy gyámja ellenjegyez. Az egyesülethez való csatlakozás feltétele, hogy a 
tagjelöltnek előzőleg önkéntesként vagy résztvevőként részt kell vennie az egyesület legalább 3 
tevékenységében. Az illető tevékenységek szervezői pozitívan vagy negatívan véleményezik a 
tagjelölt felvételi kérelmét, az illető személynek a tevékenység során tanúsított viselkedése 
alapján. A tagfelvételi kérelmeket a titkár átveszi és ellenőrzi, az egyesület elnöke pedig 
jóváhagyólag aláírja. Az ifjúsági tagság megszűnik azon a napon, amikor a kiskorú betölti a 18. 
életévét.

20. szakasz -  A tagok kötelezettségei és jogai:

20.1. A rendes tagok kötelezettségei és jogai
a. Az egyesület rendes tagjai kötelesek éves tagdíjat fizetni.
b. A rendes tagok fényképes tagsági igazolvánnyal rendelkeznek.
c. A tag kérésére az egyesület titkársága kiállít egy tagsági igazolást, amely tanúsítja, hogy az 

illető tag kifizette a tagdíjat, és az egyesület tagja.
d. Az egyesület rendes tagjai kedvezményben részesülnek az egyesület vagy partner

egyesületek által szervezett egyes rendezvényeken (kirándulások, teljesítménytúrák, 
táborok stb.).

e. Az új tagok az éves tagdíjat az egyesülethez való csatlakozásuk évében egész évre 
kötelesek kifizetni, függetlenül a csatlakozás dátumától.

f. Csak azok a tagok részesülhetnek az alapszabályban foglalt kedvezményekből vagy 
mentesítésekből, akik az előző évre kifizették a tagdíjat. Egyes esetekben, az egyesület 
által szervezett bizonyos eseményekre vonatkozóan, a szervezők igényelhetik a folyó évre 
fizetendő tagdíj befizetését is az egyesület tagjainak járó kedvezmények alkalmazásához.

g. A rendes tagok szavazati joggal rendelkeznek a Közgyűlésen, és megválaszthatok az 
egyesület vezető tisztségeibe.

20.2. A tiszteletbeli tagok és a támogató tagok kötelezettségei és jogai:
a. A tiszteletbeli tagok és a támogató tagok jelentős kedvezményben részesülhetnek, vagy 

ingyenességet élvezhetnek az egyesület által szervezett egyes olyan rendezvényeken való 
részvétel során, amelyek részvételi költségekkel járnak, illetve hozzájárulást igényelnek. A 
kedvezmény vagy ingyenesség odaítéléséről az Igazgatótanács dönt minden egyes 
esetben.

b. A tiszteletbeli tagok és a támogató tagok nem kötelesek tagdíjat fizetni, nincs szavazati 
joguk és nem választhatók meg az egyesület vezető szerveiben, viszont tanácsadói joggal

, részt vehetnek a Közgyűlésen.
c. A tiszteletbeli tagok és a támogató tagok ugyanazokra a kedvezményekre jogosultak az 

egyesület által szervezett egyes rendezvényeken való részvételkor, mint a rendes tagok.
d. A tiszteletbeli tagok és a támogató tagok tiszteletbeli tagi oklevelet, illetve támogatói tagi 

oklevelet kapnak.
20.3. Az ifjúsági tagok kötelezettségei és jogai:

a. Az ifjúsági tagok nem kötelesek éves tagdíjat fizetni.
b. Az ifjúsági tagok fényképes tagsági igazolvánnyal rendelkeznek.



c. Az ifjúsági tagok kedvezményben vagy ingyenességben részes- nek az egyesület vagy 
partner-egyesületek által szervezett egyes rendezvén', e<en (kirándulások, 
teljesítménytúrák, táborok stb.).

d. Az ifjúsági tagok nem rendelkeznek szavazati joggal a Közgyüésen, és nem választhatók 
meg az egyesület vezető tisztségeibe.

21. szakasz -  Minden tagnak kötelessége ismerni és tiszteletben tartani az egyesület 
alapszabályát, becsülettel képviselni az egyesületet, és lehetőségei szerint védelmezni az egyesület 
érdekeit.
22. szakasz -  A tagság a következő esetekben szűnik meg:

a. A tag halálával
b. Az egyesület felszámolásával
c. A tag kérésére
d. Amennyiben a tag legalább 2 évig nem fizeti az éves tagdíjat, a titkár javaslatára, az 

Igazgatótanács döntése alapján.
e. Kizárható az egyesületből az a tag, aki bizonyítottan anyagi vagy erkölcsi károkat okozott 

az egyesületnek, az Etikai bizottság javaslata alapján. A kizárásról az Igazgatótanács 
határoz. A kizárt tag a kizárás ellen a Közgyűlésen fellebbezhet, amely egyszerű többséggel 
dönt a sorsáról.

V. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS JÖVEDELME

23. szakasz -  Az egyesület vagyona ingó és ingatlan javakból, valamint egyéb értéktárgyakból 
áll, amelyek adományokból, szponzorálásból, saját beszerzésből vagy egyéb törvényes forrásokból 
származnak, valamint a 600 (hatszáz) RON összegből, amelyet az alapító tagok bocsátottak az 
egyesület rendelkezésére annak megalapításakor.
25. szakasz -  Az egyesület vagyonát az Igazgatótanács kezeli.
26. szakasz -  Az egyesület vagyonát és jövedelmét kizárólag az egyesület tevékenységének 
megvalósítására lehet felhasználni, az egyesület céljának, célkitűzéseinket és projektjeinek 
megfelelően, valamint az egyesület működési költségeinek fedezésére.
27. szakasz -  Az egyesület javai ideiglenesen használatba adhatók az egyesület által támogatott 
tevékenységek végzésére, az Igazgatótanács határozata alapján.
28. szakasz -  Senki nem követelhet pénzösszegeket vagy javakat az egyesület vagyonából a 
korábban befizetett hozzájárulások ellenében vagy más okokból.
29. szakasz -  Az egyesület jövedelmei a következőkből származik:

a. tagdíjak 1
b. a támogató tagok hozzájárulásai vagy adományai
c. természetes személyek adója egy részének átirányításából származó jövedelmek
d. gazdasági társaságoktól és egyéb jogi személyektől kapott szponzorálások
e. helyi költségvetésből, állami költségvetésből vagy európai alapokból pályázatok útján 

nyert finanszírozások
f. adományok, végrendeleti juttatások, gyűjtések, amelyeket az Igazgatótanács bármikor 

kezdeményezhet, bármilyen hatósági engedély szüksége nélkül, az egyesület érdekében
g. kiadványokból, előadások, turisztikai és sportesemények, bálok szervezéséből stb. 

származó jövedelmek
h. kamatok és egyéb jutalékok;
i. saját gazdasági tevékenységből vagy az egyesület által alapított kereskedelmi 

társaságok osztalékaiból származó jövedelmek
j. saját vagyontárgyak bérbeadásából származó jövedelmek 
k. saját vagyontárgyak értékesítéséből származó jövedelmek 
I. bármely egyéb, a törvény által előírt és engedélyezett jövedelem.

30. szakasz -  A tagdíj összegét a Közgyűlés hagyja jóvá, az Igazgatótanács javaslata alapján. 
Csökkentett összegű tagdíjat fizetnek a 26. életévüket be nem töltött tanulók és egyetemi 
hallgatók, a nyugdíjasok és a fogyatékos személyek, a helyzetüket igazoló irat alapján. A nehéz 
anyagi körülmények közt élő személyek kérhetik, hogy csökkentett összegű éves tagdíjat



Y fizessenek, fásban benyújtott, megindokolt és bizonylatokkal alátámasztott, az Igazgatótanácsnak
., címzett kérelemmel.

k VI. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET SZAKOSZTÁLYAI

t 31. szakasz -  Az Igazgatótanács előzetes jóváhagyásával, legalább 3 tagból álló csoportok
t szakosodott tevékenységű szakosztályokat hozhatnak létre az egyesület keretében (pl.

túravezetők; fotószakosztály; rendezvényszervező szakosztály; kerékpáros szakosztály; télisport 
szakosztály; alpinista szakosztály stb.). A szakosztályok tevékenységi tervét és működési 
szabályzatát a szakosztály tagjai határozzák meg és az Igazgatótanács jóváhagyja ezeket. Az 
egyes szakosztályok tagjainak kötelezően kell választaniuk egy szakosztályvezetőt. Legalább 
3 nappal az új Igazgatótanács megválasztására összehívott Közgyűlés kitűzött napja előtt a 

: szakosztályok megválasztják az szakosztályvezetőket a következő 4 éves időtartamra, a
választások eredményét közlik az Igazgatótanáccsal.

32. szakasz -  Az egyesület meglévő szakosztályai:
a. Túravezetők Testülete
b. Fotóklub

33. szakasz -  Egy szakosztály megszüntethető a szakosztály tagjainak határozata alapján, vagy 
az Igazgatótanács határozata alapján abban az esetben, ha a szakosztálynak nincs tevékenysége 
vagy ha a szakosztály tevékenysége ellentétes az egyesület célkitűzéseivel és érdekeivel.

VII. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET VEZETŐSÉGE

34. szakasz -  Az egyesület vezető szervei: az Közgyűlés és az Igazgatótanács.

VIII. FE JEZET -A  KÖZGYŰLÉS

35. szakasz -  Az egyesület Közgyűlése az egyesület legfelsőbb vezető szerve, és az egyesület 
összes rendes tagjából áll. A Közgyűlést évente hívják össze, minden év márciusában.
36. szakasz -  A Közgyűlés határozatképes, ha az összehívás napján meglévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok egynegyede jelen van.
Amennyiben az első összehívásakor a Közgyűlés nem határozatképes, akkor a Közgyűlést újra 
össze kell hívni az eredeti időponttól számított 15-25 napon belüli időpontra, ugyanazzal a 
napirenddel. A második összehíváskor a Közgyűlés határozatképes a jelenlévő, szavazati joggal 
rendelkező tagok számától függetlenül.
37. szakasz -  A rendkívüli Közgyűlés bármikor összehívható az Igazgatótanács vagy az elnök, a 
Cenzorbizottság, az Etikai bizottság vagy egy legalább 20 tagból álló csoport kérésére, az 
összehívás szükségességének megindoklásával.
38. szakasz -  A Közgyűlést, illetve a rendkívüli Közgyűlést az elnök hívja össze, legkevesebb 15 
nappal a közgyűlés kitűzött napja előtt, a napirend megjelölésével. A közgyűlést megfelelően ki kell 
hirdeti az egyesület honlapján és Facebook oldalán, illetve az egyesület folyóiratában vagy egy 
helyi napilapban. A meghívót e-mailben el kell küldeni az összes tagnak, akik közöltek egy e- 
mailcímet az egyesülettel.
39. szakasz -  A Közgyűlés határozatait a jelenlévők szavazatának egyszerű többségével hozza, 
azon esetek kivételével, amelyekre az alapszabály 2/3-os többséget ír elő. A tagok csak 
személyesen vagy közjegyző által hitelesített megbízólevél alapján, megbízottjuk által 
gyakorolhatják szavazati jogukat. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, kivéve a 
konkrét személyekre vonatkozó határozatokat (pl. tisztségbe való megválasztás, visszahívás, 
kizárás, kitüntetések adása vagy büntetések kiszabása stb.), amelyek esetében titkos szavazás 
alkalmazandó.
40. szakasz -  A Közgyűlés hatásköre:

a. Meghatározza az Egyesület stratégiáját és általános célkitűzéseit;
b. Jóváhagyja a költségvetést és a könyvelési mérleget;

=i\rC2 LENIKŐ
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c. Jóváhagyja az Igazgatótanács összetételét, megerősíti az Igazgatótanácsban helyet 
kapó szakosztályvezetőket;

d. Megválasztja az elnököt, az ügyvezető alelnököt, a titkárt, a Cenzorbizottság tagjait és 
az Etikai bizottság tagjait, meghatározza és módosítja ezek megbízásának időtartamát;

e. Visszahívja az Igazgatótanács, a Cenzorbizottság, az Etikai bizottság tagjait;
f. Jóváhagyja az Egyesület szervezeti és működési szabályzatát és annak módosításait;
g. Jóváhagyja a teljes összegű és a csökkentett összegű éves tagdíjak értékét;
h. Módosítja az Egyesület alapszabályát, a jelenlévő tagok szavazatának 2/3-os 

többségével;
i. Dönt az Egyesület feloszlatásáról és felszámolásáról, meghatározza a felszámolás után 

maradó javak rendeltetését, a szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-ának szavazatával, 
a törvény szerint;

j. Megvitatja és jóváhagyja az Elnök éves beszámolóját; 
k. Megvitatja és jóváhagyja az Igazgatótanács éves beszámolóját;

I. Megvitatja és jóváhagyja a Cenzorbizottság éves beszámolóját; 
m. Megvitatja az Etikai bizottság által előterjesztett etikai ügyeket, és határoz ezekre 

vonatkozóan;
n. Jóváhagyja a tiszteletbeli tagság és támogató tagság odaítélésére vonatkozó 

javaslatokat;
o. Fenntartja vagy megsemmisíti az Igazgatótanács határozatait egyes tagoknak az 

egyesületből való kizárására vonatkozóan, az illető tagok kérésére; 
p. Jóváhagyja bármilyen értékű ingatlanok, illetve 10 000 RON értéket meghaladó egyéb * 

javak megvásárlását, illetve elidegenítését, az Igazgatótanács javaslata alapján; 
q. Jóváhagyja területi szervezetek létrehozását és azok működési szabályzatát; 
r. Jóváhagyja vagy megsemmisíti az igazgatótanács határozatait, az érintett tagok 

kérésére;
s. Határoz bármely más, az Egyesületet érintő kérdésben, amelyet az Igazgatótanács 

megvitatásra előterjeszt.

41. szakasz -  Az Igazgatótanács, a Cenzorbizottság és az Etikai bizottság tagjainak 
megválasztásához a leadott szavazatok 50%-a+l szükséges (egyszerű többség). Amennyiben egy 
tisztségre több jelölt is van, és egyik sem nyeri el a szavazatok többségét, egy második fordulóra 
kerül sor annak a két jelöltnek a részvételével, akik az első fordulóban az első két helyen végeztek.
42. szakasz -  A Közgyűlés által megválasztandó tisztségek jelöltjeit javasolhatják más tagok, 
vagy a jelöltek maguk. A javasolt jelölteknek személyesen el kell fogadni a jelölést, vagy a 
Közgyűlésről való távollétük esetén a jelölő személynek be kell mutatnia az illető jelölt írott és aláírt 
nyilatkozatát a jelölés elfogadására vonatkozóan.
43. szakasz -  A Közgyűlés üléseit az elnök vagy az elnök által kijelölt személy vezeti.
44. szakasz -  A Közgyűlés ülésein jegyzőkönyv készül, amelyet aláír az elnök és ellenjegyzik az 
ülés elején kijelölt 2 rendes tag vagy az ülésre meghívott ügyvédek.
45. szakasz -  A Közgyűlés ülésein hangfelvétel, illetve videofelvétel készülhet, azzal a feltétellel, 
hogy ezt az ülés kezdetén be kell jelenteni.
46. szakasz -  A Közgyűlés határozatai és döntései az egyesület összes tagja számára érvényesek 
és kötelezőek.

IX. FEJEZET -  AZ IGAZGATÓTANÁCS

47. szakasz -  Az Igazgatótanács az egyesület operatív vezető szerve.
48. szakasz -  Az Igazgatótanács tagjai:

- az elnök -  a Közgyűlés közvetlen szavazattal választja meg;
- az ügyvezető alelnök -  a Közgyűlés közvetlen szavazattal választja meg;
- turisztikai alelnök -  a Túravezetők Testületének az elnöke, akit a Közgyűlés megerősít 

turisztikai alelnöki tisztségében;
Trr Jucátot
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- a titkár -  a Közgyűlés közvetlen szavazattal választja meg;
- a létező és működő szakosztályok vezetői -  a Közgyűlés megerősíti tagságukat az

Igazgatótanácsban;
49. szakasz -  Az Igazgatótanács tagjait a Közgyűlés választja, 4 éves időszakra.
50. szakasz -  Az Igazgatótanács tagjai javadalmazás nélkül látják el a tisztségüket.
51. szakasz -  Az Igazgatótanács havonta legalább egyszer ülésezik, vagy bármikor, amikor egy 
sürgős határozat meghozatala szükséges.
52. szakasz -  Az Igazgatótanács üléseit a titkár, az elnök vagy a Cenzorbizottság hívja össze, 
megjelölve a napirendet. A meghívást és a kapcsolódó összes dokumentumot e-mailben kell 
elküldeni az Igazgatótanács tagjainak.
53. szakasz -  Az Igazgatótanács határozatai akkor érvényesek, ha az Igazgatótanács tagjainak 
többsége megszavazta azokat. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
54. szakasz -  Az Igazgatótanács minden ülésén jegyzőkönyv készül, amelyet az összes résztvevő 
aláír.
55. szakasz -  Az Igazgatótanács ülésein hangfelvétel, illetve videofelvétel készülhet, azzal a 
feltétellel, hogy ezt az ülés kezdetén be kell jelenteni.
56. szakasz. -  Az Igazgatótanács hatásköre:

a. összehangolja az egyesület tevékenységét a Közgyűlés két ülése között;
b. jogi ügyleteket köt az egyesület nevében és terhére, 10 000 RON értékhatárig;
c. előkészíti a Közgyűlés hatáskörébe tartozó összes ügy megvitatását;
d. felügyeli a szakosztályok tevékenységét és a különálló projektek lebonyolítását, jogában 

áll időszakosan tevékenységi beszámolókat kérni, jóváhagyja pénzösszegek kiutalását 
ezen tevékenységek megvalósítására;

e. végrehajtja a Közgyűlés határozatait;
f. intézkedik személyzet alkalmazásáról az egyesület irodájának működtetésére, illetve 

egyes projektek és sajátos tevékenységek lebonyolítására; meghatározza a 
munkavégzés körülményeit, kidolgozza a munkaköri leírást és meghatározza az 
alkalmazottak bérét;

g. javaslatot tesz a Közgyűlés felé a tiszteletbeli tagság és támogató tagság odaítélésére 
vonatkozóan;

h. Az Igazgatótanács, a Cenzorbizottság vagy az Etikai bizottság valamelyik tagjának 
lemondása, elhalálozása vagy tartós akadályoztatása esetén összehívja a rendkívüli 
Közgyűlést a megüresedett tisztség betöltésére;

i. kidolgozza és a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra az egyesület Szervezeti és 
működési szabályzatát; 1

j. határoz a tagoknak a tagdíjfizetési kötelezettség alóli felmentéséről, vagy a fizetendő 
tagdíj összegének csökkentéséről;

k. határoz az egyesület által szervezett rendezvényeken való részvétellel kapcsolatos 
kedvezményekről vagy díjmentességekről;

I. évente tevékenységi beszámolót állít össze, amelyet jóváhagyásra a Közgyűlés elé 
terjeszt;

m. évente összeállítja az egyesület tevékenységi tervét és költségvetési tervét, amelyeket 
jóváhagyásra a Közgyűlés elé terjeszt;

n, kezeli az egyesület tulajdonában vagy használatában lévő pénzalapokat és javakat;
o. dönt a negatív véleményezésű tagjelöltek felvételéről az egyesületbe;
p. dönt egyes tagoknak az egyesületből való kizárásáról, a titkár, illetve az Etikai bizottság 

javaslata alapján;
q. szükség esetén dönt az egyesület székhelyének megváltoztatásáról, amelyet utólag a 

Közgyűlésnek jóvá kell hagynia;
r. dönt helyiségek bérléséről és telephelyek létrehozásáról az egyesület tevékenységének 

végzésére;
s. minden hónapban tájékoztató gyűlést szervez az egyesület tagjai számára, amelyen 

az egyesület operatív vezetősége tájékoztatja az érdeklődőket az előző hónap 
eseményeiről, illetve a következő időszakra vonatkozó tervekről, ugyanakkor



lehetőséget teremt a tagok találkozására, kötetlen beszélgetésekre és előadásokra. Eme 
gyűlések időpontját legalább egy hónappal előre kihirdeti az egyesület honlapján és 
Facebook oldalán, illetve az egyesület folyóiratában.

t. elvégez minden olyan tennivalót, amelyet az alapszabály és a működési szabályzatok 
előírnak.

57. szakasz -  Az egyesület elnökének a hatásköre, jogai és kötelezettségei:
a. Képviseli az egyesületet harmadik felekkel szemben.
b. Felel az egyesület általános imázsáért.
c. Az egyesület törvényes képviselője, aláírása kötelezi az egyesületet harmadik felekkel 

szemben.
d. Ellenőrzi az egyesület tevékenységét és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
e. Vezeti az Igazgatótanács és a Közgyűlés üléseit.
f. Elrendeli az igazgatótanács, illetve a Közgyűlés összehívását, saját kezdeményezésből 

vagy a Cenzorbizottság, az Etikai bizottság vagy egy legalább 20 tagból álló csoport 
kérésére.

g. Évente tevékenységi beszámolót állít össze, amelyet a Közgyűlés elé terjeszt.
h. Felel a Közgyűlés előtt bármely cselekedetéért vagy határozatáért.
i. Az elnök felhatalmazhatja az Igazgatótanács más tagjait az Egyesület képviseletére és a 

nevében való aláírásra a saját hatáskörén belül pontosan meghatározott műveletekre.
j. Munkáltatói jogot gyakorol az Egyesület alkalmazottjaival szemben.
k. Az elnök átmeneti (legtöbb 3 hónapig tartó) akadályoztatása esetén hatáskörét az 

egyesület ügyvezető alelnöke veszi át.

58. szakasz -  Az egyesület ügyvezető alelnökének a hatásköre, jogai és kötelezettségei:
a. Az elnök átmeneti (legtöbb 3 hónapig tartó) akadályoztatása esetén átveszi annak 

hatáskörét.
b. Ellenőrzi az egyesület vagyonának állapotát, a pénztárt és a bankszámlákat, a 

pénzügyi-könyvelési nyilvántartásokat, felkérheti a Cenzorbizottságot ellenőrzések 
végzésére, ellenőrzi annak jelentéseit.

c. Az alelnök átmeneti (legtöbb 3 hónapig tartó) akadályoztatása esetén hatáskörét az 
egyesület titkára veszi át.

59. szakasz -  Az egyesület turisztikai alelnökének a hatásköre, jogai és kötelezettségei:
a. A tisztséget a Túravezetők Testületének mindenkori elnöke tölti be.
b. Irányítja az egyesület turisztikai tevékenységét.
c. Összeállítja a havi és évi túraterveket, és felel ezek közzétételéért.
d. Felel az egyesület havilapja tartalmának biztosításáért.

60. szakasz -  Az egyesület titkárának a hatásköre, jogai és kötelezettségei:
a. Megszervezi a pénztár működését és a pénzügyi-könyvelési nyilvántartások vezetését.
b. Megszervezi és irányítja az ügyfélszolgálati iroda működését és az iroda személyzetének 

tevékenységét.
c. Előkészíti az Igazgatótanács és a Közgyűlés üléseire a szükséges dokumentumokat, és 

gondoskodik ezek összehívásáról az elnök utasításai szerint.
d. Vezeti a tagnyilvántartást és a tagdíjbefizetések nyilvántartását.
e. Statisztikai nyilvántartásokat készít a rendezvények szervezéséről és az azokon való 

részvételről.
f. Átveszi és ellenőrzi a tagfelvételi kérelmeket, és ellenjegyzésre az elnök elé terjeszti 

azokat.
g. Átvesz az egyesület működéséhez szükséges bármely dokumentumot, beleértve 

szerződéseket, pályázatokat, módosító okiratokat stb.
h. Felel az egyesület papír alapú és digitális irattárának megszervezéséért és kezeléséért.



i. Felel minden, az egyesületet érintő adminisztratív, pénzügyi és gazdasági kérdésért az 
Igazgatótanács két ülése közötti időszakban.

X. FEJEZET -  A CENZORBIZOTTSÁG

61. szakasz -  A cenzorbizottság három cenzorból áll, akiket a Közgyűlés választ meg 4 éves 
időszakra. A Cenzorbizottság tagjai lehetnek az egyesületen kívüli személyek is.
62. szakasz -  A Cenzorbizottság tagjai nem tölthetnek be semmilyen más tisztséget az 
egyesületen belül.
63. szakasz -  A Cenzorbizottság az egyesület belső ellenőrző szerve.
64. szakasz -  A Cenzorbizottság legalább egy tagjának könyvszakértői vagy mérlegképes 
könyvelői képesítéssel kell rendelkeznie.
65. szakasz -  A Cenzorbizottság bármikor ellenőrizheti a pénztárt és a pénzügyi-könyvelési 
nyilvántartásait és jelentést állít össze az észleléseikről.
66. szakasz -  Az Igazgatótanács megbízásából, az éves Közgyűlés előtt, a Cenzorbizottság 
ellenőrzi az egyesület éves pénzügyi beszámolóit, és jelentést tesz a Közgyűlés felé, közvetlenül 
vagy az Igazgatótanácson keresztül.
67. szakasz -  Jelentős szabálytalanságok észlelése esetén, a Cenzorbizottság kérheti az 
Igazgatótanács vagy a Közgyűlés összehívását.
68. szakasz -  A Cenzorbizottság tagjai részt vehetnek az Igazgatótanács ülésein, szavazati jog 
nélkül.
69. szakasz -  Hatáskörének gyakorlása során a Cenzorbizottság független, és csak a Közgyűlés 
előtt felel.

XI. FEJEZET -  ETIKAI BIZOTTSÁG

70. szakasz -  Az Etikai bizottság feladata megvitatni és elbírálni az Igazgatótanács tagjai 
tevékenységére, illetve az egyesület imázsának vagy érdekeinek bármely tag általi megsértésére 
vonatkozó, etikai jellegű bejelentéseket.
71. szakasz -  Az Etikai bizottság következtetéseit a Közgyűlésnek mutatja be, és javaslatot tesz 
az esetleges szankciókra vonatkozóan, amelyekről a Közgyűlés dönt.
72. szakasz -  Az etikai bizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg 4 éves 
időszakra. A tagok közül egynek jogászi képesítéssel kell rendelkeznie. Az Etikai bizottság tagjai 
lehetnek az egyesületen kívüli személyek is.
73. szakasz -  Az Etikai bizottság tagjai nem tölthetnek be semmilyen más tisztséget az 
egyesületen belül.

XII. FEJEZET -  AZ EGYESÜLET FELOSZLATÁSA ÉS FELSZÁMOLÁSA

74. szakasz -  Az egyesület feloszlatható a jogszabályi rendelkezések szerint, bírósági 
határozattal, vagy a Közgyűlés határozatával.
75. szakasz -  Az egyesület feloszlatását és felszámolását az e célból összehívott rendkívüli 
Közgyűlés határozhatja el. Egy ilyen határozat meghozatalához az egyesület szavazati joggal 
rendelkező tagjainak 2/3-a kell a feloszlatás és felszámolás mellett szavazzon.
76. szakasz -  Feloszlatás és felszámolás esetén az egyesület vagyona nem adható át természetes 
személyeknek, hanem egy vagy több, az egyesület céljával megegyező vagy ahhoz hasonló célú 
nonprofit szerkezetre száll, a feloszlatást és felszámolást elhatározó rendkívüli Közgyűlés 
határozata alapján.

XIII. FEJEZET -  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

77. szakasz -  Jelen alapszabály az egyesület összes tagjára kötelező.
78. szakasz -  Az egyesület tagjai saját felelősségükre vesznek részt az egyesület által szervezett
tevékenységeken.



79. szakasz -  Az egyesület tényleges kedvezményezettjei az egyesület tagjai és az egyesület által 
szervezett tevékenységek résztvevői.
80. szakasz -  A jelen alapszabályban és az egyesület alapító okiratában nem szabályozott 
ügyekben a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései alkalmazandók.
81. szakasz -  A jelen alapszabályt a Kolozsváron (Cluj-Napoca), 2020.07.29-én tartott Közgyűlés 
fogadta el.
82. szakasz -  A jelen alapszabály az alapszabály-módosítási keresetet jóváhagyó bírósági végzés 
meghozatala napján lép érvénybe.

Jelen alapszabály 82 szakaszból áll, az egyesület tagjai szerkesztették, és SILYE ATTILA ügyvéd 
tanúsította, öt (5) eredeti példányban, amelyekből négyet (4) átadott a feleknek ma, a tanúsítás 
napján.

Romániai Ügyvédi Kamarák Országos Egyesülete 
KOLOZS MEGYEI ÜGYVÉDI KAMARA,

Kolozsvár (Cluj-Napoca), Pavel Rosca u. 5., Kolozs (Cluj) megye

SILYE ATTILA ÜGYVÉDI IRODA 
Kolozsvár (Cluj-Napoca), Piteşti u. 13., 10. ajtó 

Tel.: 0753043245, e-mail: avsilye@gmail.com

Előttem, Silye Attila ügyvéd előtt, személyesen, saját nevében megjelent:

BRANEA ROBERT-AUREL, román állampolgár, személyi azonosítója: 1650816120642, lakhelye: 

Kolozsvár (Cluj-Napoca), Fäntänele u. 1. szám, 31. ajtó, Kolozs (Cluj) megye, aki 

személyazonosságát a kolozsvári lakosságnyilvántartó hivatal (SPCLEP Cluj-Napoca) által 

2019.07.18-án kibocsátott, CJ sorozat 427772. számú személyazonossági kártyával igazolja, és 

SZIMA MÁRTON, román állampolgár, személyi azonosítója: 1620724261463, lakhelye: Kolozsvár 

(Cluj-Napoca), Acad. David Prodan u. 18. szám, 1. ajtó, Kolozs (Cluj) megye, aki 

személyazonosságát a kolozsvári lakosságnyilvántartó hivatal (SPCLEP Cluj-Napoca) által 

2018.07.11-én kibocsátott, CJ sorozat 354528. számú személyazonossági kártyával igazolja,

aki a jelen okirat elolvasása után egyetértett annak tanúsításával, és aláírta ennek összes 

példányát.

A 51/1995. számú törvény 3.cikkelye 1. bekezdése c. pontja értelmében

TANÚSÍTOM A DÁTUMOT, A FELEK SZEMÉLYAZONOSSÁGÁT ÉS A JELEN OKIRAT
TARTALMÁT

Az egyesület által felhatalmazott személyek aláírása

Szima Márton, 
elnök
olvashatatlan aláírás s.k.

Branea Robert-Aurel, 
titkár
olvashatatlan aláírás s.k.

9. számú ÜGYVÉDI TANÚSÍTÁSI ZÁRADÉK 
Kelt: 2020.09.03.

JELEN OKIRATOT HITELES KELTEZÉSSEL LÁTOM EL
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ÜGYVÉD 

Silye Attila
olvashatatlan aláírás s.k.

Bélyegző: Romániai Ügyvédi Kamarák Országos Egyesülete / Kolozs Megyei Ügyvédi Kamara /

Silye Attila Ügyvédi Iroda / Silye I. Attila ügyvéd

Alulírott VENCZEL ENIKŐ, jogosított tolmács és fordító a Romániai Igazságügyi Minisztérium által kiállított, 
az ANGOL, NÉMET, MAGYAR idecjen nyelvekre vonatkozó, 34935/2013.04.12. számú engedély alapján, 
ezennel igazolom, hogy a ROMÁN nyelvről MAGYAR nyelvre végzett fenti fordítás pontos, hogy a 
bemutatott szöveg teljes egészében, kihagyások nélkül le lett fordítva, és hogy a fordítás nem torzította az 
irat tartalmát és értelmét.

Fordító,

VENCZEL ENIKŐ

m a g h ia r a ______


