Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése alapján létrejött
Kerekerdő Egyesület a 2015. év szeptember hó 12. napján tartott közgyűlésén alapszabályát
tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi CLXXXI. törvény a
civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról, a
350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről, valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
szabályozásaira a Fővárosi Törvényszékhez benyújtott „Egyesület Alapszabálya egységes
szerkezetben” szövegezését az alábbiak szerint állapította meg:
Az Alapítók az egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011.évi CLXXV, valamint a 2013évi. V. törvény alapján
módosítják a Kerekerdő Egyesület Alapszabályát.
A Kerekerdő Egyesület 2015. szeptember 12. napján tartott közgyűlés az alábbi egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályt fogadta el, figyelembe véve a Fővárosi Törvényszék 2015.
augusztus 25-i hiánypótlást elrendelő végzését.
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A KEREKERDŐ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

I.
Az Egyesület adatai
1./ Az Egyesület neve:
2./ Az Egyesület székhelye:
3./ Az Egyesület levelezési címe:
4./Az Egyesület működési területe:

Kerekerdő Egyesület
1046 Budapest, Klauzál utca 5.
1046 Budapest, Klauzál utca 5.
Magyarország

II.
Az Egyesület céljai és feladatai
A Kerekerdő Egyesület (a továbbiakban: Egyesület) célja, hogy 8–18 éves, Magyarországon
és a határon túl élő magyar gyerekek, illetve fiatalok körében a természettudományos
ismeretterjesztéssel, környezet- és természetvédelemmel foglalkozó, az ökológiailag érzékeny
gondolkodásmód kialakítását, az egészséges, természetközeli életmód és hagyományrendszer
megismerését
célzó
programokat
működtessen.
Az Egyesület által nyaranta szervezett természetismereti táborokban és évközi programokon
minden érdeklődő önköltségi áron vehet részt. Az esetlegesen keletkező nyereséget az
Egyesület céljaira, elsősorban a szükséges eszközök beszerzésére, levelezési és egyéb, a
működéssel kapcsolatosan felmerült költségekre fordítja, valamint a nyereség terhére
lehetőségei szerint biztosítja, hogy a táborokban a nehezebb szociális körülmények között
élők is részt vehessenek. Ennek érdekében az Egyesület pályázatokat ír ki, amelyek nyertesei
a táborokban díjmentesen részt vehetnek.
A nyereségből a tagok részére semmiféle díjazás nem fizethető az esetlegesen felmerülő és
megfelelő számlával igazolt költségeken túl; az esetleges nyereség semmilyen formában sem
kerülhet a tagok között felosztásra.
Az Egyesület feladatának tartja, hogy a programokban részt vevők a természeti környezetben
megtapasztalják az élővilág sokféleségében rejtőző értékeket, és ápolják az ezekhez
kapcsolódó tradíciókat, amelyek közé tartozik az Egyesület alapító tagjai által működtetett
háromlépcsős nevelési rendszer. Ennek keretében az Egyesület évente nomád
természetismereti táborokat, kirándulásokat és találkozókat szervez gyermekek és fiatalok
részére.
Az Egyesület közreműködik a tudomására jutott környezetvédelmi problémák feltárásában, és
alapítóinak személyes közreműködésével (a megfelelő állami és önkormányzati szervekkel,
természetes és jogi személyekkel együttműködve) lehetőségei szerint részt vesz azok
megoldásában.
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III.
Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
A Kerekerdő Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem végez, azaz pártpolitikai
tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselői választáson, valamint megyei és fővárosi
önkormányzati választáson képviselőjelöltet nem állít, továbbá szervezete pártoktól független,
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

IV.
Az Egyesület tagsága
Tag lehet minden természetes és jogi személy, aki az Egyesület céljait magáévá teszi, az
Alapszabály rendelkezéseit elfogadja, és kész a célok megvalósításában közreműködni.
A jogi személyiséggel rendelkező tagok jogaikat bejegyzett képviselők útján gyakorolják,
kötelezettségeiket így teljesítik.
Új tagok belépésről a Közgyűlés dönt.
A tagság a közgyűlés kizárásról hozott határozatával, illetve kilépéssel szűnik meg, a tag
kilépését az elnökség veszi tudomásul. A tagsági viszony megszűnése a kilépő nyilatkozat
beérkezésével lép érvénybe.
A tagok a közgyűlésen szavazhatnak, a tisztségekre megválaszthatók, jogosultak az Egyesület
munkájában részt venni, az Egyesület tevékenységéről az Egyesület tisztségviselőitől
tájékoztatást kérni. A tagok ajánlásokat tehetnek az Egyesületet érintő kérdések
megtárgyalására.
A tagok kötelesek a tagdíjat megfizetni, valamint egyéb vállalt kötelezettségeinek eleget tenni.
Az egyesületi tagdíj mértéke 2.500 Ft/év. A befizetés módja minden év első közgyűlésén
készpénzzel vagy a közgyűlést követően banki/elektronikus átutalással történik meg. A tagok
– a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

V.
A tagsági viszony megszűnése:
A rendes tagság megszűnésének esetei:
– a tag kilépésével,
– a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
– a tag kizárásával,
– a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett szóbeli-írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A Közgyűlés, a Ptk. 3:70 §-a alapján kizárási
eljárást folytat le az ellen a tag ellen, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen
veszélyezteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít, az egyesület alapszabályát vagy a
közgyűlés, küldöttgyűlés határozatát ismételten megsérti.
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A kizárási eljárás keretében a tisztességes eljárás szabályait figyelembe kell venni. Ennek
keretében biztosítani kell, hogy mindenki egyenlő és azonos esélyekkel vehessen részt az
eljárásban. Biztosítani kell annak lehetőségét, hogy mindkét fél részletesen kifejthesse jogi és
ténybeli álláspontját, csatolhassa bizonyítékait, megismerhesse a másik fél beadványát,
észrevételeket tehet, indítványokat terjeszthet elő.
A kizárási eljárás lefolytatását a tagok 1/3-a, vagy az Elnökség kezdeményezheti. Tagot
kizárni csak indokolt esetben, a közgyűlés 3/4-es többséggel meghozott határozatával lehet. A
tagnak, akinek kizárásáról döntenek, biztosítani kell a védekezés lehetőségét, valamint őt a
közgyűlés személyesen is meghallgatja, ugyanakkor a tag a szavazáson nem vehet részt. A
döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Jogorvoslattal a szervezet székhelyén működő
Fővárosi Törvényszékhez lehet fordulni.
VI. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása
Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet az elnökség terjeszt elő és a
közgyűlés fogad el. Az elnökség jelentést készít az Egyesület gazdálkodásáról, amelyet
elfogadás céljából a közgyűlés elé terjeszt.
Az Egyesület működéséhez szükséges bevételeket az alábbiak jelentik:
– tagsági díjak,
– magánszemélyek támogatása,
– az Egyesület gazdasági tevékenységének bevétele,
– pályázati bevételek.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. A tagdíjat a közgyűlés, küldöttgyűlés
állapítja meg. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület vagyonával
történő gazdálkodás, a vagyon felhasználásáról való döntés a közgyűlés által meghatározott
keretek között az elnökség hatáskörébe tartozik. Az Egyesület gazdálkodása során elért
eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységére kell
fordítani.
VII.
Az Egyesület szervezete
Az Egyesület szervei:
– Közgyűlés.
– Elnökség.
Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés, amely évente legalább kétszer ülésezik.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a és még legalább egy
szavazásra jogosult tag jelen van, valamint a közgyűlés az ott készült jegyzőkönyvvel és aláírt
jelenléti ívvel hivatalosan igazolható. A közgyűlés, ha a jelen Alapszabály eltérően nem
rendelkezik, határozatait nyilvános szavazáson, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségével hozzák meg.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
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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 J) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A közgyűlés a fenti módon választja meg és hívja vissza az Egyesület tisztségviselőit is.
A közgyűlés összehívása:
A közgyűlést az elnökség hívja össze, és erről a tagokat a közgyűlés napját megelőzően
legalább 2 héttel írásban tájékoztatja; a tagok legalább 50%-ának kérésére a közgyűlést össze
kell hívni. A döntéshozó szerv ülését az Elnök elektronikus formában az erre a célra
rendszeresített levelezési listán történő közzétételével hívja össze, valamint az Egyesület
székhelyén és honlapján nyilvánosságra hozza.
A meghívónak tartalmaznia kell:
- az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
- az ülés napirendjét, időtartamát.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a döntéshozó
szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható
határozat.
A Közgyűlés levezetésének feltétele a levezető elnök, vagy elnökségi tag jelenléte, a
jegyzőkönyvet vezető és hitelesítő személyek megválasztása, valamint a Közgyűlés
határozatképessége.
A napirend kiegészítése
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az Alapszabályban
meghatározott időn belül a tagok és az Egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Az ügyvezető szerv köteles rendkívüli közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha:
- az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
- az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni;
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- az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
Az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
- Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az Egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása.
- A tagdíj mértékének megállapítása.
- Döntés új tagok felvételéről, valamint tagok kizárásáról.
- Az Alapszabály elfogadása és módosítása.
- Az elnök és az elnökség tagjainak, valamint a számvizsgáló személyének
megválasztása és visszahívása.
- Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
- A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés. A felügyelőbizottság tagjainak
megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása. A választott
könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása.
- Az éves költségvetés elfogadása.
- A végelszámoló kijelölése.
Minden egyéb kérdés, melynek megvitatását a tagok (tagok csoportja) a közgyűlés napját
legalább 3 nappal megelőzően az elnökségnél írásban indítványozzák.
A tagok kizárásáról és az Egyesület megszűnéséről, valamint az Alapszabály módosításáról
hozott döntések meghozatalához a közgyűlés résztvevőinek 3/4-es többsége szükséges, az
egyéb határozatok egyszerű szótöbbséggel születnek meg.
A közgyűlést az elnök, vagy valamely elnökségi tag vezeti.
A szavazatok számlálása és a jegyzőkönyv vezetése a mindenkori alelnökök feladata.
Az Egyesület elnöksége:
Az Elnökség az egyesület ügyvezető szerve, amely 3 tagból áll.
- Az Elnökség tagja lehet az Egyesület tagja.
- Az Elnökség tagja lehet az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
- A elnökségi tag feladatait személyesen köteles ellátni.
Az Elnökség három tagból, két alelnökből és az elnökből áll, és a közgyűlés évente választja.
Az Elnökség az elnökét maga választja tagjai közül, aki ellátja az Egyesület képviseletét.
Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a Ptk. 8:1§ (1) bekezdésében meghatározott
közeli hozzátartozói.
Az Elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi előírásokat az Alapszabály az alábbiak
szerint szabályozza:
- 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
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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.
Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az elnökség határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a
szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi
tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.
A 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
J) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
A jelenlegi Elnökség tagjai:
Elnök:
Elnökségi tag:
Elnökségi tag:

Fejes Attila
Kozma László
Mireisz Tamás

Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik:
 az Egyesület napi ügyeinek vitele;
 az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
 a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
 az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
 az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
 az Egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
 a közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése;
 az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
 részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
 a tagság nyilvántartása;
 az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
 az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
 az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele.
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Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat
nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2)
bek. i) pont). Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az
eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik:
 a megbízás időtartamának lejártával;
 visszahívással;
 lemondással;
 a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

VIII.
Az Egyesület képviselete
Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, azonban írásbeli meghatalmazást adhat az
Egyesület bármely tagjának, hogy az Egyesület képviseletében eljárjon. Az Egyesület
nevében aláírásra az Elnök jogosult. Ha nem ő az aláíró, de jogszabály a nyilatkozat
érvényességéhez írásbeli alakot kíván, a Ptk. 29. § (3) bekezdése értelmében a nyilatkozathoz
két képviseleti joggal felruházott személy aláírása szükséges.
Az Elnök jogai és kötelességei:
- szervezi az Elnökség és a Közgyűlés, Küldöttgyűlés munkáját;
- összehívja és vezeti az Elnökség üléseit, valamint a Közgyűlést, Küldöttgyűlést;
- intézkedik és dönt a Közgyűlés, Küldöttgyűlés az Elnökség által a hatáskörébe utalt
ügyekben;
- felügyeli az Egyesület gazdasági ügyeinek alakulását;
- tevékenységéről beszámol az Elnökség soron következő ülésén;
- az Egyesület bankszámlája felett önállóan rendelkezik;
- felvilágosítást, tájékoztatást ad az Egyesület tevékenységéről;
- gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtásáról.
Az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben az elnökségi tagok együttesen látják el az
Elnök feladatát.
Az Egyesület bankszámlája felett kizárólag az Elnök jogosult rendelkezni.
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IX.
Záró rendelkezések
Az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg a Ptk. 3:48. 3:83-84 §-aiban szabályozott feltételek
bekövetkeztekor. Az Egyesület megszűnik, ha:
- a tagok vagy az alapítók kimondják megszűnését; vagy
- az arra jogosult szerv megszünteti; vagy
- az Egyesület megvalósította célját, vagy az Egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
- az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Feltéve, mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
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.
Megszűnés esetén az Egyesület vagyonára vonatkozóan a 2011. évi CLXXV törvény
rendelkezései az irányadóak
Borsosberény, 2015. szeptember 12.
........................................................
Fejes Attila
elnök
Kerekerdő Egyesület

Igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Borsosberény, 2015. szeptember 12.
........................................................
Fejes Attila
elnök
Kerekerdő Egyesület
Tanú:

Tanú:
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