
Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete 

 
 
Melyet az egyesület alapító tagjai az 1999. 03. 08. napján  megtartott alakuló közgyűlésen az 
1989. évi II. és 1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezéseinek figyelembe vételével 
állapítottak meg. 
 
I. Általános rendelkezések: 
 
1. Az egyesület neve:  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete 
    Rövidített elnevezése: B.-A.-Z. Megyei Tanya- és Falugondnokok Egyesülete 
 
2. Az egyesület székhelye a 2006. Október 26. I. közgyűlési határozat szerint:  

   3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky Endre u. 15. szám. 
   Telephely: 3655 Hét, Kossuth u. 16. sz.   
 
3. Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven működő szervezet, mely az 
Alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, céljának 
elérése érdekében szervezi tagjainak tevékenységét. Az egyesület jogi személy. 

 

II. Az egyesület célja és feladatai: 
 
1. Az egyesület célja: 

 

Az egyesület rugalmas és alkalmazkodó-képes szervezeti formát kíván nyújtani mindazoknak, 
akik 
- hagyományőrzésre, 
- a falvak és térségeik fejlesztésére 
- a hagyományaik ápolására, 
- a falugondnoki hálózat fejlesztésére, 
- a falugondnokok szakmai munkájának támogatására, színvonalának emelésére, 
- az egyesület tagjainak érdekképviseletére 
jogi személyiséggel rendelkező szervezetben tenni kívánnak mindezen célok 
megvalósításáért, 
 
illetőleg ezen célok érvényesítése és megvalósítása során érdekeik védelmét és az általuk 
végzett tevékenységek kívülálló személyekkel történő ismertetését e szervezettől várják el. 
 
2. Az egyesület feladatai: 

 

- hagyományőrzés 
- a kistelepülések problémáinak feltárása, kezelésének elősegítése, 
- falvak és térségeik fejlesztése, 
- falugondnoki hálózat szervezése, fejlesztése, intézményi rendszerének kiépítése 
- a személyes gondoskodást nyújtó intézmények szakmai felügyeletéről és működésük 

feltételeiről szóló 2/1994. (I.30.) NM rendelet 22. §-ban megjelölt szociális illetőleg egyéb 
jogszabályokban megjelölt falugondnoki munka- illetőleg intézmény népszerűsítése, 
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- a falugondnoki munkával, falufejlesztéssel összefüggő bemutatók, képzések, 
továbbképzések, illetőleg ezzel kapcsolatos módszertani munka szervezése, 

- a falugondnokságok közötti kapcsolat ápolása 
- információk gyűjtése és továbbítása 
- együttműködés kiépítése a más hasonló célokért tevékenykedő társadalmi szervezetekkel. 
- falugondnokok érdekképviselete, 
- a fentebb megjelölt feladatokkal összhangban közreműködik a kulturális örökség 

megóvására irányuló tevékenységek eredményesebb ellátásában, 
- munkájával elősegíti az 1996. évi XXI. tv.-ben megjelölt területfejlesztési célokat, 

illetőleg hátrányos helyzetű területek felzárkóztatását, 
- az egyesület céljai elérése érdekében együttműködik mindazokkal, akik a fentebb 

részletesen körülírt elérését elősegítik. 
- A 2005. május 25/III. számú határozat szerint az alábbi TEÁOR számok szerinti 

tevékenységi köröket végzi az egyesület: 
73.20 Humán kutatás, fejlesztés, tanulmánykészítés 
80.42 Máshova nem sorolható felnőtt és egyéb oktatás 
91.12 Szakmai érdekképviselet, információk terjesztése 
SZJ 74.87.15.0 Közösségi rendezvények, ismeretterjesztő előadások, konzultációk 
szervezése (kiállítás, vásár, kongresszus-szervezés) 

-  2011. május 27./VI.  közgyűlési határozat szerint az alábbi TEÁOR számok szerinti 
tevékenységi körökkel bővül ki az egyesület tevékenységi köre: 
TEÁOR  7021, PR, kommunikáció,  
               7022 üzleti tanácsadás,  
               7320 piac-, közvélemény-kutatás,  
               823 konferenciaszervezés,  
               8690 egészségmegőrzés,  
               9499 fenntarthatóság és szemléletformálás, 

                   960  egyéb személyi szolgáltatás. 
 
Az egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §. c) pontjának 
2., 4., 6., 11. alpontja szerint közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat lát el. 
 
Az egyesület közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, melyről 
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 56.§ (1) bekezdése, 

illetőleg a 88. § alapján 
- a helyi önkormányzatokról szóló 199. évi LXV. tv. 8. § (településfejlesztés, szoc. ellátás) 

alapján, 
- a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. XXI. tv. 4. § alapján) 
az államnak, állami szerveknek, helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia. 
 
 
III. Alapelvek: 

 
1. Az egyesület által nyújtott szolgáltatásokból tagjain kívül más kívülálló személyek is 

részesülhetnek, melyről az egyesület székhelyén minden hónap l. munkanapján 8-10 óra 

között kérhető felvilágosítás 
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2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

3. A szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez. 

 

4. Az egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

megjelölt célra fordítja. 

 
IV. Az egyesület tagsága:  
 
1. A tagsági viszony keletkezése, megszűnése: 

 
Az egyesületbe történő belépés, illetőleg onnan történő kilépés (mely alól kivételt képez a 
kizárás és törlés esete) önkéntes a lentebb részletezettek szerint. 
 
A tagsági viszony létesítése: írásbeli szándéknyilatkozat elnökség részére történő 
benyújtásával. 
 
Az egyesület teljes jogú tagja: az a tanya- vagy falugondok, aki írásbeli nyilatkozatával kéri 
az elnökségtől felvételét, egyben kijelenti, hogy az egyesület alapszabályát elfogadja, magára 
nézve kötelezőnek tekinti. 
 
Az egyesület elnöksége egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával tiszteletbeli taggá 
választhatja az a magyar, illetőleg külföldi állampolgárt, aki szakmai tevékenységével, vagy 
az egyesület külföldi kapcsolatainak ápolásában jelentős érdemeket szerzett. 
 
Az egyesület pártoló tagja lehet bárki, aki az egyesület Alapszabályát elfogadja, és az 
egyesület elnökétől kéri pártoló tagként nyilvántartásba vételét. 
 
A tagsági viszony megszűnése: 

- kizárással 
Amennyiben az egyesület tagja az Alapszabályban vállalt kötelezettségeit megszegi, 
vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, mellyel a tagsága fenntartását lehetetlenné 
teszi, úgy a köz6gyűlés minősített, 2/3-os szótöbbséggel hozott határozatával kizárja 
az egyesület tagjai közül. 
 

- a kilépés egyesület elnöke részére történő írásbeli bejelentésével 
- a tagsági díj befizetésének 60 napon túli elmulasztása esetén az elnök 15 napos határidő 

biztosításával felhívja a tagot a kötelezettsége teljesítésére, mely határidő eredménytelen 
elteltét követő napon az elnök törli a tagot az egyesület tagjai közül. 

- a tag halálával 
 
A tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat az 
elnök végzi. 
 
 
 



- 4 – 
 

V. A tagok jogai és kötelezettségei: 
 
1. Az egyesület teljes jogú tagja jogosult: 

 
- az egyesület tevékenységében részt venni, és igénybe venni az általa biztosított 

szolgáltatásokat 
- vélemény-nyilvánítási, indítványtételi, szavazati joggal részt vesz a közgyűlésen, 
- kifogást emelhet a közgyűlés, illetőleg vezetőség valamely törvénysértő határozata, 

intézkedése ellen, 
- a szervezet valamely szervének törvénysértő határozatát az 1989. Évi II. tv. Alapján 

bíróság előtt megtámadhatja, 
- aktív és passzív választójoggal rendelkezik, azaz választhat, és választható az egyesület 

szervezeteibe, illetőleg tisztségek betöltésére 
 
2. Pártoló, illetőleg tiszteletbeli tagja jogosult: 
- az egyesület tevékenységében részt venni, és igénybe venni az általa biztosított 

szolgáltatásokat, 
- vélemény-nyilvánítási, indítványtételi joggal részt vesz a közgyűlésen 
 
3. Az egyesület teljes jogú, pártoló illetőleg tiszteletbeli tagjának kötelezettsége: 

- az Alapszabályban megjelölt kötelezettségek teljesítése, 
- a közgyűlés által megjelölt tagdíj megfizetése (kiv: tiszteletbeli tag), 
- köteles olyan magatartást tanúsítani, mellyel elősegíti az egyesület kedvező megítélését, 
- az egyesület teljes jogú tagja, mint választott tisztségviselő az ezen tisztségre előírt 

kötelezettségeket köteles betartani, feladatait a legjobb tudása és képességei szerint ellátni. 
 
VI. Az egyesület szervezeti felépítése: 
 
1. Közgyűlés 

 
A közgyűlés legfőbb döntéshozó szerv, mely évente legalább egyszer ülést tart. A közgyűlés 
ülései nyilvánosak, azon a tagokon kívül más kívülálló személyek is részt vehetnek. 
 
A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót, mely 

tartalmazza a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés időpontját is az ülés kitűzött 

időpontja előtt legalább 15 nappal postai úton küldi meg a tagoknak."   
A közgyűlés határozatképes, ha a nyilvántartott teljes jogú tagok legalább 1/2 jelen van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő 
ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes."   
 
A tagok a határozatokat nyílt szavazással hozzák. A közgyűlésen a tagokat 1. szavazat illeti 
meg. 
A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. 
 
Minősített (2/3-os) döntés szükséges: 

- a tag kizárásához, 
- döntés arról, hogy az egyesület társadalmi szervezettel egyesüljön, 
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- egyesület megszűnésének elhatározása, feloszlásának kimondása, 
- a jogszabályok által előírt esetekben. 
 
Egyhangú döntés szükséges: 

- az Alapszabály módosításához, 
- mindazon ügyekben, melyekre jogszabály egyhangú határozat meghozatalát írja elő. 
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések: 

- a közgyűlés megállapítja, illetőleg módosítja az egyesület Alapszabályát, 
- az egyesület tisztségviselőinek, vezető testületének, ellenőrző szervének megválasztása, 

felmentése, beszámolóinak elfogadása 
- döntés a tagok által fizetendő tagdíj mértékéről, 
- az egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, egyesület megszűnésének 

elhatározása, feloszlásának kimondása, 
- megállapítja az egyesület éves költségvetését, 
- az egyesület éves programjának elfogadása, 
- az ügyintéző szerv éves beszámolójának elfogadása, illetőleg ezzel egyidejűleg 

közhasznúsági jelentés jóváhagyása, 
- amennyiben az egyesület éves árbevétele meghaladja az 5.000.000 Ft-ot, úgy Ellenőrző       
- Szerv tagjainak megválasztása, 
-     éves beszámoló elfogadása, 
- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentés jóváhagyása 
- mindazon feladatok ellátása, melyet az Alapszabály, illetőleg jogszabály előír. 
 
A közgyűlés üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti. A közgyűlésről 
az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet készít a közgyűlés által kijelölt 
jegyzőkönyvvezető, melyet a levezető elnök és egy közgyűlés által kijelölt tag hitelesít. 
 
2. Elnökség: 

 
Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, mely gondoskodik a 
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület folyamatos tevékenységéről. 
 
Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 éves időtartamra. Az elnökség tagjai 
újraválaszthatóak. 
 
Az elnökség feladatai: 
- kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja, előkészíti annak napirendjét, 
- gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési kereteken belül, a közgyűlés 

által meghatározott körben módosíthatja a költségvetést, 
- dönt a közgyűlés által átruházott hatáskörökben, feladatokban, 
- meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el, 
- a költségvetés biztosította kereteken belül határoz egyes személyek tagdíjának - alapos 

indokból történő - mérséklése, elengedése, és más díjkedvezmények nyújtásáról, 
- dönt területi csoportok létesítéséről, összefoglalja, irányítja azok működését, 
- kijelöli az egyesület által szervezett rendezvények időpontját, programját, 
- tevékenységéről, határozatairól évente legalább egyszer beszámol a közgyűlésnek. 
 



- 6 - 
 

Az elnökség évente legalább két alkalommal ülést tart, melyet annak elnöke hív össze. Az 
elnök a napirendet tartalmazó meghívót, mely tartalmazza a határozatképtelenség miatt 
megismételt ülés időpontját is, az ülés tervezett időpontját megelőző legalább 15 nappal 
postai úton megküld az elnökség tagjainak. 

 
Az elnökség határozatképes, ha azon a tagjainak legalább 2/3-a jelen van. Az elnökség 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
 
Az elnökség elnöke, az egyesület elnöke vezeti az elnökség üléseit. 
 
a./ Az egyesület elnöke: 
- képviseli az egyesületet, 
- összehívja a közgyűlést, illetőleg elnökség üléseit, vezeti azokat, 
- ellenőrzi a testületi szerv határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek 

törvényes és alapszabálynak megfelelő tevékenysége felett, 
- az elnökség bármelyik tagját, illetőleg más kívülálló személyt eseti megbízással 

felruházhatja feladatainak ellátásához szükséges jogkörrel, azonban képviseleti jogát 
másra nem ruházhatja 

- a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, 
- az egyesület székhelyén nyilvántartást vezet, melyből a vezető szerv döntéseinek tartalma, 

időpontja és hatálya, ill. a döntést támogató és ellenzők aránya (lehetőség szerint 
személye) megállapítható, 

- ajánlott levélben, postai úton gondoskodik a vezető szerv döntéseinek érintettekkel való 
közléséről, nyilvánosságra hozataláról. 

- az egyesület székhelyén minden hónap első munkanapjának 8-10 órája között biztosítja az 

egyesület működésével kapcsolatos iratokba, beszámolókba való betekintést, gondoskodik 

a szervezet működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, beszámoló közlésének 

nyilvánosságáról. 

 

b./ Elnökhelyettes: 
- az elnök távollétében és megbízása alapján az elnök általános helyettese, 
- segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, 
- előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, 
- szervezi az egyesület rendezvényeit, 
- utalványozási jogkörrel rendelkezik. 
 
c./ Gazdasági vezető: 
- az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és a 

vezetőségnek rendszeresen beszámol, 
- munkáját a mindenkor érvényes pénzügyi szabályok betartásával végzi, 
- az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, közhasznúsági jelentést elkészíti, 

majd a közgyűlés elé terjeszti. 
 
3./ Felügyelő Szerv: 
 
Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az Ötmillió Ft-ot, a vezető szervtől 
elkülönült, 3 főből álló felügyelő szervet hoz létre, illetőleg választ a közgyűlés. 
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A felügyelő szerv ügyrendjét maga határozza meg. 
 
A felügyelő szerv hatásköre: 
- az egyesület működésének, gazdálkodásának, vezetőségének ellenőrzése, mely során az 

egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a vezető 
tisztségviselőktől jelentést és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást, illetőleg 
tájékoztatást kérhet, 

- tanácskozási joggal részt vehet a közgyűlés ülésein, 
-   az 1997. Évi CLVI. Tv. 11. § (3) bekezdésében meghatározott feltételek bekövetkezése 

esetén tájékoztatja az intézkedésre jogosult szervet, és kezdeményezi annak összehívását, 
- ellenőrzi az egyesület jelentéseit, álláspontját ismerteti a közgyűléssel, 
- mérleg, eredmény kimutatás ellenőrzése 
- évente egyszer köteles a közgyűlésnek beszámolni, 
- a bizottság elnöke részt vesz az elnökség ülésein, 
- mindazon feladatok ellátása, melyet jogszabály előír. 
 
 
VII. Összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezések: 
 

1. A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a Ptk. 

685. §. b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 
 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 
 
- bármely más előnyben részesül, illetőleg megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetőleg társadalmi szervezet 
tagjának tagsági viszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
2. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, tagja az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki: 

- a vezető szerv tagja, 
- az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály 
másként nem rendelkezik, 

- a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület tagjának a tagsági viszony alapján 
nyújtott, alapszabály szerinti juttatást, 

- fent felsorolt személyek hozzátartozója 
 
3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 

- vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, mely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

- A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervnél is betölt. 
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VIII. Az egyesület gazdálkodása: 
 
1. Az egyesület működéséhez szükséges anyagi fedezet az alábbiakból tevődik össze: 
- a tagok által fizetett tagdíj 
- a természetes és jogi személyek által nyújtott támogatások, felajánlások, hozzájárulások, 
- az általa szervezett rendezvények bevételei, 
- gazdálkodásból származó bevételek, 
- állami támogatás, 
-     jogdíjak, 
- pályázati bevételek, 
- egyéb bevételek 
 
2. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a díjfizetésen túlmenően az 

egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 
IX .  Az egyesület megszűnése: 

 
- a Közgyűlés határozata alapján (feloszlás) 
- a szervezet további működését támogató tagok száma nem éri el a 10 főt 
- más társadalmi szervezettel egyesül 
- a bíróság feloszlatja vagy megszűntét megállapítja 
- a törvényekben meghatározott egyéb módon 

 
Az egyesület megszűnése esetén vagyonának felosztásáról a közgyűlés a jogszabályokban 
megjelölt keretek között, illetőleg kivétellel határoz. 
 
Ezen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény az 1997. évi 
CLVI. Törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 
 
 
Miskolc, 2006. november 29. 
 
 
 


