ÖSVÉNYTAPOSÓ BARÁTI TÁRSASÁG
ALAPSZABÁLYA

I. Általános rendelkezések
1. Az egyesület neve: Ösvénytaposó Baráti Társaság
Rövidített neve: ÖBT
Székhelye: 1201 Budapest, Nagy Győry István utca 3. III/11.
Az egyesület elnöke (első vezető tisztségviselő): Petró Zoltán Tamás
Működési területe: országos és nemzetközi
Működési köre: természetjárás, teljesítménytúrázás, sport, környezet- és természetvédelem, egészségmegőrzés,
ismeretterjesztés, hagyományápolás
Jelvénye: Az egyesület nevével szegélyezett kör, mely alul 1998. évszámot tartalmaz. A körben hegyvonulat, három
csúccsal, melyre egy ösvény vezet. Mögötte egy felkelő nap van, előtte baloldalon egy hátizsák fokossal, jobb oldalon két
tenyér védelmében egy tölgyfalevél.
Bélyegzője: Az egyesület nevével szegélyezett kör. A körben hegyvonulat, három csúccsal, melyre egy ösvény vezet.
Mögötte egy felkelő nap van, előtte baloldalon egy hátizsák fokossal, jobb oldalon két tenyér védelmében egy
tölgyfalevél.
Alapításának éve: 2003.
2. Az Ösvénytaposó Baráti Társaság a Polgári Törvénykönyv alapján önálló jogi személy. Tevékenységét és működését az
egyesülési törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: civil törvény), a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, valamint a vonatkozó jogszabályok és jelen
alapszabály alapján fejti ki.
3. Az Ösvénytaposó Baráti Társaság mindenféle párttól független, önkéntes alapon szerveződő társadalmi szervezet.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Semmiféle politikai pártnak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen
politikai tevékenység: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő
jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának
történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése; nem
minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve
nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése.
4. Az Ösvénytaposó Baráti Társaság kapcsolatot tart és együttműködik a hasonló tevékenységet folytató szövetségekkel és
egyesületekkel.
5. Az egyesület közhasznú tevékenységet végez a II. fejezetben részletezettek szerint. Az egyesület működése
a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c)-e) és az 55. § (1)-(3) bekezdés pontjában,
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. és 15. pontjában,
23. § (4) bekezdés 8. és 12. pontjában és 23. § (5) bekezdés 17. pontjában,
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § és a 144. §-ban,
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 64. § (1) bekezdésében,
a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 54. §-ban,
megfogalmazottak teljesítésére irányul.
6. Az egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak a tagok, hanem mások is részesülhetnek.
7. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végezhet a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de
azokat nem veszélyeztetve.
8. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a II. fejezetben részletezett közhasznú
tevékenységére fordítja.

II. Az egyesület céljai, tevékenysége és feladatai
A, Az egyesület céljai:
9. A természetben való sportjellegű, aktív túrázás népszerűsítése, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények
kielégítése. A természetjárás útján elősegíteni az egészséges életmód kialakulását és elterjesztését, valamint turista kultúra
hagyományainak ápolása.
10. A természet és környezet aktív védelme, Hazánk történelmének, kultúrájának és tájegységeinek természeti értékeinek
megismertetése és megszerettetése.

B, Az egyesület tevékenységei, feladatai:
11. Túrák, teljesítménytúrák, túramozgalmak, és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok,
népek megismerésének lehetőségeit, és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez.
12. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet vállalva felkeltse a természetjárás iránti
igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösztönözzön a természetjárás szeretetére. E mellett segítse elő a
szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal.
13. Természetszeretetre, honismeretre, a természetben való helyes viselkedési kultúrára neveli tagjait.
14. Gondozza a jelzett turistaút hálózatot és közreműködik annak fejlesztésében. Részt vesz a turistaút jelzések festésében és
karbantartásában.
15. Közreműködik a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében.
16. Az egyesület a természetjáró tevékenységét – elősegítve a minősítések megszerzését – hagyományosan gyalogos,
kerékpáros, barlangász, hegymászó (magashegyi), sítúrázó és vízitúrázó szakágakban fejti ki.
17. Tagjai érdekeit képviseli, kikéri azok véleményét, a klubnapokon lehetőséget biztosít tagjai számára az egyes túrákon,
teljesítménytúrákon szerzett tapasztalatok kicserélésére, előadásokat szervez, megismerteti tagjaival a kedvezményes
utazási lehetőségeket.
18. Tagjai az egyesület tulajdonában lévő turistatérképekből, folyóiratokból és más turista szakmai anyagokból
kölcsönözhetnek.
19. Propagálja, népszerűsíti a természetjárás (turistaság) céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségeit.
20. A közhasznú szervezetekről szóló törvény szerinti közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem) vállalva támogatja a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, gyakorlati
tevékenységgel járul hozzá az élő és élettelen természetvédelmi értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi
feladatok ellátásához.
21. Közreműködik a természetjárás során bajbajutottak mentésében.
22. Az egyesület – közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, de azt nem veszélyeztetve – létesítményeket,
vállalkozásokat hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más civil szervezetek, illetőleg gazdasági
társaságok létrehozásában, működésében. Az egyesület csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg
sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, illetve működtethet sportlétesítményt, folytathat sporttevékenységével
összefüggő kereskedelmi tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet
sporttal össze nem függő tevékenységet. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott céljai és feladatai megvalósítására, szolgáltatásainak bővítésére fordítja.

III. Az egyesület szervezete
23. Az egyesület tagja lehet bármely olyan természetes személy (nemre, életkorra, vallásra, szervezeti hovatartozásra,
érdeklődési körre való tekintet nélkül), aki elfogadja az egyesület Alapszabályát, egyetért az egyesület célkitűzéseivel,
erkölcsileg és anyagilag támogatja azt, az egyesület belépési nyilatkozatát kitöltve visszajuttatja az egyesület címére, és
befizeti a tagdíjat.
24. Az egyesület tagjai az egyesülethez természetes személyként közvetlenül (egyénileg) csatlakozhatnak.
25. Az egyesület közgyűlése az egyesület tagjainak összessége, az egyesület legfelsőbb szerve.
26. Az egyesület elnöksége az egyesület közgyűlése által saját tagjai sorából választott képviselő szerv.
27. Az egyesület ellenőrző bizottsága az egyesület közgyűlése által a gazdálkodás ellenőrzésére megválasztott
számvizsgálók.
28. Az elnökség saját belátása szerint határozatlan vagy határozott időre állandó vagy eseti bizottságokat hozhat létre
meghatározott szakmai feladatok ellátására.
29. Az egyesület szervei a hatáskör csökkenő sorrendjében:
• a közgyűlés
• az elnökség
• az ellenőrző bizottság (számvizsgálók)
• az elnökség által létrehozott bizottságok

IV. Az egyesület tagsága
30. Az egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagsági jogviszonnyal rendelkező tagjai vannak. Az egyesületi tagsági
jogviszonyt az egyesület által kiadott tagsági kártya igazolja, amely évente érvényesítésre kerül a tagdíj megfizetésekor.
Az egyesület a belépési nyilatkozatuk alapján tagjait nyilvántartja, éves tagdíjfizetésükről kimutatást vezet.
31. A tagdíj éves összegét az elnökség határozza meg, mely lehet eltérő is. Az éves tagdíjat legkésőbb a tárgyévben március
10.-ig, új tagok esetében a belépéssel egyidejűleg kell megfizetni. Az egyesületi tagokat megillető kedvezmények
igénybevételéhez, a tagsági jogviszonyt igazolni kell. A tárgyévben a tag által igénybe vehető kedvezményekkel a tagsági
kártya érvényesítésének időpontjától lehet élni.
32. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, egyetért az
egyesület célkitűzéseivel, és tagdíjat fizet.

33. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért az egyesület célkitűzéseivel, erkölcsileg
és anyagilag támogatja azt.
34. Az egyesület pártoló tagja lehet továbbá minden olyan jogi személy, amely belépéskor együttműködési megállapodásban
kötelezettséget vállal az egyesület anyagi és erkölcsi támogatására.
35. Az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatók azok a természetes személyek, akik az egyesület tevékenységi körében
jeles eredményekkel rendelkeznek; valamint vállalják az egyesület erkölcsi támogatását és tevékenységének elősegítését.
36. A rendes tag jogai:
• részt vehet az egyesület tevékenységében, rendezvényein,
• véleményt nyilváníthat,
• az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait igénybe veheti,
• a közgyűlésen szavazati joggal bír, továbbá az elnökségbe, illetve tisztségviselővé, valamint a számvizsgáló
bizottságba választhat és választható.
37. A rendes tag kötelezettségei:
• az egyesületi célok megvalósításának, tevékenységének elősegítése,
• az alapszabály és más egyesületi szabályzatok betartása,
• az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása,
• az elnökség által évente megállapított eltérő összegű tagdíj befizetése,
• a Szervezeti és Működési Szabályzatban (SZMSZ) rögzített minimális adatszolgáltatás.
38. A pártoló tag jogai:
• az egyesület rendezvényein való részvétel,
• véleménynyilvánítás, javaslattétel az egyesületet érintő bármely kérdésben,
• az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait igénybe veheti.
39. A pártoló tag kötelezettségei:
• az egyesület erkölcsi támogatása,
• alapszabályszerű magatartás tanúsítása,
• az elnökség által évente megállapított pártoló tagdíj befizetése.
40. A jogi személyiségű pártoló tag jogai:
• hivatalos képviselője útján részt vehet az egyesület közgyűlésén, tanácskozási, felszólalási, észrevételezési és
javaslattételi joggal bír,
• az egyesülettel kötött megállapodás alapján igénybe veheti az egyesület szolgáltatásait,
41. A jogi személyiségű pártoló tag kötelezettségei:
• az egyesület erkölcsi támogatása,
• alapszabályszerű magatartás tanúsítása,
• az együttműködési megállapodásban vállalt anyagi támogatás befizetése.
42. A tiszteletbeli tag jogai:
• az egyesület tevékenységében és rendezvényein való részvétel,
• véleménynyilvánítás, javaslattétel az egyesületet érintő bármely kérdésben,
• az egyesület kedvezményeit és szolgáltatásait igénybe veheti.
43. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
• az egyesületi célok megvalósításának, tevékenységének elősegítése,
• az alapszabály és más egyesületi szabályzatok betartása,
• az egyesület illetékes szervei által hozott határozatok végrehajtása.
44. Az egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes. A rendes és a pártoló tagsági jogviszony a belépéssel, a
tiszteletbeli tagság a megválasztással keletkezik. A belépési és kilépési nyilatkozatokat az elnökséghez kell intézni.
45. A tagsági jogviszony megszűnik: a tag halálával, az egyesület feloszlásával, a tag kilépésével, az éves tagdíjfizetés
elmulasztásával. A jogszabályt, az alapszabályt, egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen
tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezményeket az Egyesület nem kívánja alkalmazni, ezért a Ptk. 3:71. § (1)
bekezdés c, pont felhatalmazása alapján mellőzi ezen magatartások szankcionálásának szabályozását.

V. Az egyesület működése
A, A közgyűlés
46. Az egyesület legfelsőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés szükség szerinti, de évenként legalább egyszer ülésezik a
kizárólagos hatáskörébe utalt, évente kötelezően elvégzendő feladatok ellátására. A közgyűlést az elnökség hívja össze. A
közgyűlésről a tagokat annak esedékessége előtt legalább 14 nappal írásban értesíteni kell, a hely, az időpont és a
napirend megjelölésével.
47. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az alábbi három eset bármelyikének fennállása esetén:
• ha a szavazati joggal rendelkező tagok egyharmada a napirend megjelölésével írásban kéri,
• ha az elnökség, vagy ellenőrző bizottság kezdeményezi, az ok és a cél megjelölésével,
• ha a bíróság azt elrendeli.

48. Szavazati joggal kizárólag a rendes tagok rendelkeznek. A közgyűlésen a szavazati joggal rendelkező tagok egy-egy
szavazattal rendelkeznek. A pártoló tagok a közgyűlésen tanácskozási, véleményezési joggal rendelkeznek.
49. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szabályszerű összehívását követően a szavazati joggal rendelkező tagok
több mint 50%-a megjelent. A határozatképtelenség miatt legkésőbb 30 nappal később összehívott megismételt közgyűlés
az eredeti napirend kérdéseiben a megjelentek szavazati képességére tekintet nélkül határozatképes, ha a fentiekről a
tagokat az eredeti meghívóban már előre tájékoztatták.
50. A közgyűlés napirendjét az egyesület elnöksége és a tagok javaslatai alapján maga a közgyűlés állapítja meg.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdéseket a rendes közgyűlés napirendjébe kell felvenni.
51. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak:
• az alapszabály, valamint az egyesület további jelentős szabályzatainak megállapítása, elfogadása és módosítása,
• az elnökség (az elnök, az alelnök, a titkár és az elnökségi tagok), valamint az ellenőrző bizottsági tagok megválasztása
és visszahívása,
• az elnökség és az ellenőrző bizottság beszámolójának megvitatása, jóváhagyása,
• az előző évi gazdálkodásról szóló beszámoló megvitatása és jóváhagyása,
• az egyesület folyó évi költségvetésének megvitatása és jóváhagyása,
• a közhasznúsági melléklet elfogadása,
• az egyesület más szervezetekkel való egyesülésének, szétválásának, valamint feloszlásának kimondása,
• az egyesület tiszteletbeli tagjainak megválasztása,
• az egyesület szerveinek határozatai, döntései ellen írásban benyújtott fellebbezések elbírálása,
• mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály a közgyűlés hatáskörébe utal, illetőleg amelyeket a közgyűlés a saját
hatáskörébe von.
52. Az egyesület előző évi tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása és jóváhagyása, valamint a közhasznúsági melléklet
jóváhagyása a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. Fentiekről kizárólag a közgyűlés határozhat egyszerű
többségű, nyílt vagy titkos szavazással.
53. A közgyűlés napirendjére tűzött kérdésekben a megjelent szavazati joggal rendelkező tagok általában nyílt szavazással,
egyszerű többséggel döntenek. Minősített többségű (2/3-os) döntés szükséges az egyesület alapszabályának és egyéb
szabályzatainak megállapításához, elfogadásához és módosításához; az egyesület folyó évi költségvetésének
elfogadásához, az egyesület beolvadásának, valamint feloszlásának kimondásához. A rendes tagok 1/3-ának kérésére és
javaslatára bármely kérdésben titkos szavazással kell dönteni. A közgyűlés titkosan szavaz az egyesület elnöksége és
ellenőrző bizottsága tagjainak személyi kérdéseiben, valamint kizárás eldöntésekor.
54. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b, pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
55. Személyi kérdésekben kétféle módon lehet javaslatot tenni: egyrészt a jelölőbizottság és az ellenőrző bizottság
tevékenységének eredményeként kerülnek fel előzetesen a jelöltek a szavazólistára, másrészt a közgyűlésen is tehet
javaslatot bármely résztvevő. Az első esetben a jelölőbizottság listájának elfogadásáról a közgyűlés nyílt szavazással
együttesen szavaz. Bármely szavazati joggal rendelkező tag kérésére a listán szereplő bármely személy vonatkozásában
külön szavazást kell tartani, illetőleg a listán szereplő összes személy vonatkozásában külön egyenkénti szavazást kell
tartani. A listára azok a jelöltek kerülnek fel, akiket a közgyűlés legalább egynegyede nyílt szavazással támogat. A
jelölőbizottságot az elnökség bízza meg egyszeri alkalomra. A második esetben a helyszínen csak olyan jelölt kerülhet fel
a szavazólistára, akit a közgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok legalább egynegyede nyílt szavazással
támogat.
56. A szavazás megkezdése előtt a jelölt(ek)nek lehetőséget kell adni álláspontjuk tömör kifejtésére. Az első választási
fordulóban megválasztottnak vagy újraválasztottnak tekintendő az a jelölt, aki a leadott érvényes szavazatok több, mint
50%-át megszerezte. Ha az első választási fordulóban a jelölt(ek) nem kapott (kaptak) a megválasztáshoz elégséges
szavazatot, még egy választási fordulót kell tartani. A második választási fordulóban, abban az esetben, ha az adott
tisztségre egy személy választható, a két legtöbb szavazatot elért jelölt vesz részt. Közülük a számszerűen több szavazatot
elérő jelölt tekintendő megválasztottnak vagy újraválasztottnak. Abban az esetben, ha az adott tisztségre kettő vagy több
személy választható, akkor a második választási fordulóban azok a jelöltek vesznek részt, akik az első választási
fordulóban az érvényes szavazatok legalább egynegyedét megszerezték. A második választási fordulóban a legtöbb
szavazatot kapó jelöltek megválasztottnak vagy újraválasztottnak tekintendők.
57. A közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az egyesület elnöke, jegyzőkönyvvezetője és az e
célra megválasztott két egyesületi tag hitelesíti. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők
névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét, az elutasított határozati javaslatok szövegét,
a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet 10 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvbe az egyesület bármely tagja
jogosult betekinteni. A közgyűlés határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből a vezető szerv döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számára (ha lehetséges személye) megállapítható.
Ezt a nyilvántartást a titkár végzi.

58. Az egyesület közgyűlése nyilvános. A közgyűlésen szavazati joggal részt vehetnek az ellenőrző bizottság tagjai, valamint
az elnökség által létrehozott bizottságok képviselői. Az elnökség indokolt esetben, tanácskozási joggal más személyeket is
meghívhat a közgyűlésre. A nyilvánosságot a közgyűlés egy-egy napirendi pont erejéig korlátozhatja, ha a személyiségi
jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

B, Az elnökség
59. Az elnökség az egyesület öttagú állandó ügyintéző és képviseleti szerve, amelyet saját tagjaiból titkos szavazással választ
ötévi időtartamra. Az elnökség valamennyi tagja tevékenységét társadalmi munkában látja el. Az elnökség tagjai a
következők:
• elnök
• alelnök
• titkár
• két elnökségi tag
60. Az elnökség tagjai kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is (a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek
minősülnek. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább
egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet
az Elnökség tagja a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig. Az elnökségnek nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető tisztségvelő volt az annak megszűnését megelőző három
évben, feltéve, hogy a sportszervezetet felszámolták.
61. Az elnökségi tagság megszűnik az elnökségi tag halálával, az arról való lemondással, az elnökség tevékenységétől
legalább egy éven át történő folyamatos távolmaradással, a tagsági jogviszony megszűnésével, valamint a közgyűlés
határozatával. Az elnökség feladatkörét mindaddig gyakorolhatja, amíg létszáma eléri a három főt.
62. Az elnökség két közgyűlés közötti időszakban irányítja az egyesület tevékenységét. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utalt kérdések kivételével az egyesületet érintő bármely kérdésben döntésre jogosult. Határozatairól, döntéseiről köteles az
érintetteket 10 napon belül tájékoztatni.
63. Az elnökség állandó feladatai a következők:
• az egyesület alapszabályszerű működésének szervezése, irányítása és ellenőrzése,
• az éves költségvetési és fejlesztési terv részleteinek kidolgozása, a tervezet jóváhagyása, a költségvetés
megvalósításának szervezése,
• a tagdíj éves összegének megállapítása,
• az egyesület gazdálkodásának operatív intézése,
• a közhasznúsági melléklet évente való elkészítése,
• más szervezetekkel való kapcsolatok (beleértve nemzetközi kapcsolatokat) szervezése,
• szerződések, megállapodások megkötése,
• állandó és eseti bizottságok létrehozása, működtetése és megszüntetése,
• az SZMSZ által kijelölt további feladatok ellátása.
64. Az elnökség szükség szerint, de legalább félévente ülésezik. Megbízatása öt évre szól. Az elnökségi ülést az elnök, vagy
akadályoztatása esetén az elnökség bármely két tagja és az ellenőrző bizottság tagjai együttesen hívja össze. A napirendi
pontokat is tartalmazó meghívót az elnökségi ülés előtt legalább 10 nappal postázni kell. Az elnökségi ülés nyilvános,
azon bárki részt vehet. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal állandó meghívottként részt vehetnek az ellenőrző
bizottság tagjai, valamint az elnökség által létrehozott bizottságok vezetői. Az elnökség tanácskozási joggal alkalmanként
bárkit meghívhat az elnökség üléseire, de szavazati joggal kizárólag az elnökség tagjai rendelkeznek. Az elnökségi ülésen
a nyilvánosság korlátozható abban az esetben, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak
lehetővé teszik.
65. Az elnökség határozatképes, ha a határozathozatalnál legalább három tagja jelen van. Határozatait általában nyílt
szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Bármely tagja kezdeményezésére név szerinti szavazással határoz.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akinek esetében összeférhetetlenség áll fenn. A
vezetőszerv (elnökség) határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685 § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a, kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b, bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. Titkos szavazás szükséges bármely személyi kérdésben hozandó
határozathoz, illetve bármely kérdésben, ha ezt az elnökség bármely tagja kéri. Legalább két elnökségi tag
kezdeményezésére az általuk megfelelő indoklással ellátott napirendi pontok tárgyalása idejére zárt ülést kell elrendelni,
ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályokban foglaltak lehetővé teszik.

66. Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet az elnök és egy elnökségi tag hitelesítenek. A jegyzőkönyvnek
tartalmaznia kell a helyszínt és a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, kívánságra valamely
résztvevő szó szerinti hozzászólását vagy ellenvéleményét, az elfogadott határozatok szövegét, az elutasított határozati
javaslatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet 10 évig meg kell őrizni. A jegyzőkönyvbe
utólag bármely egyesületi tag jogosult betekinteni. Az ülésen kívüli döntésekről feljegyzéseket kell készíteni.
Az elnökség ülésein hozott határozatokról olyan nyilvántartást kell vezetni, melyből a vezető szerv döntésének tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számára (ha lehetséges személye) megállapítható. Fentiek
elkészítéséről a titkár gondoskodik.
67. Az elnökség köteles az egyesület beszámolóját és közhasznúsági mellékletét elkészíteni, amelyet a közgyűlés hagyhat
jóvá. Amely nyilvános, abba bárki betekinthet, illetve saját költségére másolatot készíthet.
68. Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség legalább két tagja vagy az egyesület tagjainak egyötöde (de
legalább három fő) a napirend megjelölésével írásban kéri. Az összehívásnak a kérvény beadásától számított 10 napon
belül meg kell történnie.
69. Az egyesület tisztségviselői a következők:
• elnök,
• alelnök,
• titkár,
• két elnökségi tag,
• ellenőrző bizottság két tagja.
70. Az elnök az egyesület önálló tisztségviselője, az egyesületet teljes körűen képviseli. Felelősséget visel az egyesület
folyamatos működésének személyi, tárgyi és anyagi feltételei felett. Szerződéseket, megállapodásokat köt. Engedélyezi a
kifizetéseket. Elnököl az egyesület elnökségi ülésein. Ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott, valamint az
SZMSZ előírásai szerint reá háruló feladatokat. Az elnök tevékenységét társadalmi megbízatásban látja el.
71. Az egyesület alelnöke az elnökség tagja. Akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, továbbá ellátja a közgyűlés és az
elnökség által rábízott, valamint az SZMSZ előírásai szerint reá háruló feladatokat. Az alelnök tevékenységét társadalmi
megbízatásban látja el.
72. Az egyesület titkára az elnökség tagja. Az egyesület napi működtetéséért felelős tisztségviselő. Gondoskodik az egyesület
napi gazdálkodásával összefüggő háttértevékenységek ellátásáról (házipénztár működtetése, bizonylatolás, könyvelés), az
egyesületi nyilvántartások folyamatos vezetéséről és az egyesület napi levelezésének bonyolításáról. A közgyűlés és az
elnökség határozatairól nyilvántartását a titkár végzi. Tevékenységét a közgyűlés és az elnökség döntéseinek megfelelően
az elnök irányítása mellett végzi. Ellátja az SZMSZ előírásai szerint reá háruló feladatokat. A titkár tevékenységét
társadalmi megbízatásban látja el.

C, Az ellenőrző bizottság (számvizsgálók)
73. Az egyesület ellenőrző bizottságát a közgyűlés választja meg, megbízatása öt évre szól. Ellenőrző bizottsági tagnak
megválasztható, aki az egyesület tagja. Az ellenőrző bizottság két tagból áll. Az ellenőrző bizottság szükség szerint, de
legalább évi egy alkalommal, rendszerint a rendes közgyűlést megelőző 30 napon belül ülésezik. Indokolt esetben
bármikor ülésezhet, és szükség esetén rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. Az ellenőrző bizottság
határozatképes, ha a határozathozatalnál mindkét tagja jelen van. Határozatait egyetértéssel hozza, azaz egyhangú
határozathozatallal kell történnie. A bizottság tevékenységéért kizárólag a közgyűlésnek felelős. Az ellenőrző bizottság
ügyrendjét maga állapítja meg. Feladataikat társadalmi megbízatásban látja el.
74. A számvizsgálók gondoskodnak az egyesület jogszerű gazdálkodásának ellenőrzéséről. Ennek érdekében az egyesület
könyveit és iratait bármikor megtekinthetik. Megállapításaikat a rendes közgyűlésen, valamint ha annak szükségét látja az
elnökség ülésein jelentik. Indokolt esetben közvetlenül az egyesület pénzügyi felügyeletét ellátó szervhez fordulhatnak.
Időszakosan ellenőrzik az egyesület alapszabályszerű működését. A könyvelési módnak megfelelő éves zárást az
ellenőrző bizottság vezetője ellen jegyzi.
75. A számvizsgálókat a közgyűlésekről és az elnökségi ülésekről értesíteni kell, részvételüket megtagadni nem lehet. A
távollétükben meghozott valamennyi határozatról és döntésről értesíteni kell őket.
76. Az ellenőrző bizottság jogait és kötelezettségeit a civil törvényben a felügyelő szervre vonatkozó előírások szerint
gyakorolja, tagjai összeférhetetlenségére a törvény felügyelő bizottsági tagok összeférhetetlenségére vonatkozó
rendelkezései vonatkoznak. Nem lehet a felügyelő szerv (ellenőrző bizottság) elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója
az a személy, aki
a, a vezetőszerv elnöke vagy tagja,
b, a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül 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 a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony által nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
d, az a, - c, pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet ellenőrző bizottsági tagja az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
ellenőrző bizottsági tagságot, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Az ellenőrző bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
77. Számvizsgáló nem lehet az, aki büntetett előéletű, az egyesület elnökségének tagja, az egyesület alkalmazottja, az
egyesületen belül gazdasági feladatokat lát el.
78. A számvizsgálói tagság megszűnik a számvizsgáló halálával, az arról való lemondással, a tagsági jogviszony
megszűnésével, a számvizsgálói tevékenységtől egy éven át történő folyamatos távolmaradással, valamint a közgyűlés
határozatával.

D, Az elnökség által létrehozott bizottságok
79. Az elnökség az egyesület tevékenységét érintő feladatok ellátásának segítésére ágazati munkabizottságokat hozhat létre.
• gyalogtúra bizottság,
• kerékpártúra bizottság,
• barlangtúra bizottság,
Az elnökség indokolt esetben egyéb bizottságokat is létrehozhat.

80. A bizottságok vezetőit az elnökség határozott vagy határozatlan időre nevezi ki. A bizottságok véleményezési,
javaslattételi, illetőleg korlátozott intézkedési joggal rendelkeznek mindazokban az ügyekben, amelyekre rendelték össze.
A bizottságok feladatait és határköreit az SZMSZ, a bizottságok működésének részletes szabályait az elnökség által
jóváhagyott saját működési szabályzatuk határozza meg.

E, A vezető tisztségviselőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22. § (1) bek.)
b.) Nem lehet vezető tisztségviselő az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához
szükséges körben korlátozták.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (4)-(6) bek.)
c.) 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 vagy
törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. (2011. évi CLXXV. Törvény
39. § (1) bek.)
Az Egyesület nem állapít meg a Ptk. 3:71. § (1) bek. b) pontjának felhatalmazása alapján a törvényi szabályozáson túlérő
alanyi feltételeket vagy összeférhetetlenségi szabályokat az egyesület szerveinek tagjaira, vezető tisztségviselőire
vonatkozóan.

VI. Az egyesület gazdálkodása
81. Az egyesület céljai elérése érdekében önálló gazdálkodó tevékenységet folytat. Gazdálkodó tevékenység alatt értendő
azon tevékenységek összessége, amelyek a civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági
eseményt eredményeznek. (2011. évi CLXXV. tv. 2. § 10. pont)
82. Az egyesület a közhasznú tevékenységéhez való fedezet biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
folytathat. Az egyesület vállalkozási tevékenysége kizárólag közhasznú céljainak megvalósítására irányulhat.
83. Az egyesület rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a közgyűlés által jóváhagyott költségvetés szerint, a civil
szervezetekre irányadó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik. A gazdálkodás során elért pénzügyi eredményét
kizárólag a közhasznú célok megvalósításának finanszírozására fordíthatja.

84. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel; tagjai az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A vezető tisztségviselők esetleges helytállási felelősségét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
szabályozza. A gazdálkodásról és pénzkezelésről az egyesület belső szabályozást állapít meg és alkalmaz.
85. Az egyesület fő bevételei a következők:
• tagsági díjak,
• természetes és jogi személyek támogatásai, adományai,
• alapcél szerinti tevékenységből,
• pályázatokon elnyert összegek,
• egyéb bevételek.
86. Az egyesület vagyonának fő forrásai:
• készpénz, illetve arra szóló követelés,
• értékpapír, részvény,
• ingó és ingatlan vagyon.
87. Az egyesület fő kiadásai a következők:
• a közhasznú és alap cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek,
• a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek,
• az egyesület működési költségei,
• a tagság támogatása,
• személyi kifizetések,
• szakmai anyagok, folyóiratok kiadásai.
88. Az egyesület alap cél szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.

VII. Az egyesület működésének nyilvánossága
89. Az egyesület közhasznú szolgáltatásairól, azok igénybevételének lehetőségeiről és módjáról az országos körben
terjesztett, évente legalább két alkalommal kiadott „Ösvénytaposó Hírhozó” című értesítőben írásos formában ad
tájékoztatást, mely az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán is kifüggesztésre kerül. Továbbá az egyesületi
klubnapokon szóbeli tájékoztatást ad. Az egyesület havi rendszerességgel tartott klubnapjai nyitottak, azokon az
egyesületi tagokon kívül bárki részt vehet. Mind a közgyűlés, mint az elnökség ülései nyilvánosak, azokon tanácskozási
joggal bárki részt vehet. Az egyesület beszámolóit bárki meghallgathatja, vagy a róluk készített írásbeli anyagokba
előzetesen egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén bárki betekinthet.
90. Az egyesület a közgyűlés és az elnökség határozatait az egyesület újságjában, az „Ösvénytaposó Hírhozóban” közzéteszi,
mely bárki által hozzáférhető. Ezen határozatokat az érintett személyekkel írásban közölni kell. Ugyanitt teszi közzé a
közgyűlés által elfogadott közhasznúsági melléklet is.
91. A vezető testületek határozatainak nyilvántartásába, a jegyzőkönyvekbe és az egyesület működésével kapcsolatban
keletkezett egyéb iratokba előre egyeztetett időpontban az egyesület székhelyén bárki betekinthet. A betekintési igény
teljesítése megtagadható, ha azt a személyiségi jogok védelme, illetve egyéb jogszabályban foglaltak lehetővé teszik.

VIII. Egyéb vegyes rendelkezések
92. Az egyesület tagja mindazon céljai megvalósítását elősegítő, hazai és külföldi, illetve nemzetközi szervezetnek, melyekbe
való belépésről az egyesület közgyűlése előzetes vagy utólagos (jóváhagyó) határozat formájában dönt. A tagsági viszony
az annak megszűnéséről határozó közgyűlés évének végéig áll fenn. A belépéssel, illetve kilépéssel kapcsolatos
intézkedésekre kizárólag az elnökség jogosult.
93. Az egyesület ügyeinek intézésében önálló képviseleti joggal bír az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök és a titkár
együttes képviseleti joggal rendelkezik.
94. Banki ügyletek és gazdasági kötelezettségvállalással járó szerződéskötések esetén a tisztségviselők közül két fő aláírása
szükséges. Első helyen az elnök, vagy tartós akadályoztatása esetén az alelnök jogosult aláírni. A tartós akadályoztatás
mikéntjét az SZMSZ rögzíti. Második helyen az alelnök vagy a titkár jogosult aláírni, az alelnök azonban csak egy
jogcímen gyakorolhatja aláírási jogosultságát.
95. Az egyesület egyéb nélkülözhetetlen szabályozási tevékenységének elősegítésére további szabályzatokat alkothat.
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011.
évi CLXXV. törvény (Civ.tv.) rendelkezései az irányadók.
96. Az egyesület megszűnése a következő módokon lehetséges:
• feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával (feloszlás),
• szétválásának a közgyűlés által történő kimondásával (szétválás),
• más egyesülettel vagy társadalmi szervezettel való egyesüléssel (beolvadás),
• bíróság által elrendelt feloszlatással (feloszlatás),
• megszűnésének bíróság által történő megállapításával.

97. Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról saját közgyűlése rendelkezik. Ilyen rendelkezés hiányában
a vagyon a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, amit természetjáró célokra kell fordítani. Az egyesületre – a
végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról
szóló 1991. évi IL. törvény (a továbbiakban: Cstv.) szabályait kell alkalmazni.

Záradék: Az alapszabályt az Ösvénytaposó Baráti Társaság közgyűlése 2021. január 28-án elfogadta. Alulírott Petró Zoltán
Tamás igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján
hatályos tartalmának.

Petró Zoltán Tamás
elnök

