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Székhely: Szekszárd, Szent István tér 10.
Egyesületünk Dél-Dunántúlon működik.
A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület közhasznú szervezetként működik.

TanÖsvény pártpolitikailag és felekezetileg független civil közösség; gazdaságivállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez;
gazdálkodása során az elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja;
közvetlen politikai tevékenységet ne folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt;
politikai pártokat és azok jelöltjeit nem támogatja;
közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselő jelöltet, megyei,
fővárosi önkormányzati választásra valamint Európai Parlament tagjának jelöltet nem állít.

Célok és tevékenységek
A közösség céljai:



A természetjárás és szabadidős tevékenységeket szervezők humán erőforrásának
fejlesztése, szabadidős programokat szervezők és ifjúsági vezetők felkészítése,
továbbképzése
 Civil szervezetek és közösségek kapacitásfejlesztése
 A fiatalok aktivizálása és részükre a tevékeny közösségi élet lehetőségnek
megteremtése
 Az egészségtudatos élet és szemléletmód népszerűsítése a szabadidősport –
elsősorban természetjárás – lehetőségének megteremtésével , és ezek tárgyi,
valamint személyi feltételeinek biztosítása
 Környezet- és egészségtudatos életmód kialakításának ösztönzése, a figyelem
felkeltése a természetünk és környezetünk védelmére, az azzal való összhangban
élésre
 a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése;

Egyesületünk a következő közhasznú tevékenységeket folytatja (közhasznú tevékenység
megnevezése – kapcsolódó közfeladat megnevezése – közfeladatot előíró jogszabályi
hely):
 Szabadidősport – Sport és ifjúsági ügyek – 2011. évi CLXXXIX. törvény
Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15.
 Testi egészség fejlesztése - Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4.
 Közösségépítés - Egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások - 2011.
évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 4.
 Kulturális tevékenység - Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának
- 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7
 Betegségmegelőzés - Egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb
hatások elleni fellépés - 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről 144. § (1)(2)
 Szabadidősport infrastruktúra fejlesztése, működtetése - Sport és ifjúsági ügyek
– 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1)
15.
 Környezettudatos szemlélet formálása – A jövő nemzedékek érdekének
védelme – 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 2.§ b)
 Környezet- és természetvédelmi tevékenység - Helyi környezet- és
természetvédelem - 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi
önkormányzatairól 13. § (1) 11. 19.
 Önkéntesség fejlesztése – Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)
 Közösségi felelősségvállalás
támogatása - 2011. évi
önkormányzatairól 6.§ a)

fejlesztése
CLXXXIX.

- Önszerveződő közösségek
törvény Magyarország helyi

 Fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése - Sport és ifjúsági ügyek –
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15.
 Civil menedzsment-szolgáltatások – Szolgáltatások civil szervezetek számára –
2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 52.§ a)-c)
 Kisközösségek fejlesztése - Önszerveződő közösségek támogatása - 2011. évi
CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 6.§ a)

Céljainak elérése érdekében végzett tevékenységek



civil szervezetek és közösségek humánerőforrás kapacitásának bővítése
érdekében képzések, továbbképzések fejlesztése szervezése és működtetése;
 civil szervezetek számára szervezetfejlesztési szolgáltatások nyújtása;
 ismeretterjesztő programok szervezése;
 céljaink megvalósítását segítő humánerőforrás fejlesztésére, kapacitásaink
bővítésére képzések, tréningek, tudásmegosztó műhely-programok szervezése;
 céljaink elérését segítő kutatások folytatása és módszertanok fejlesztése;
 szemináriumokon, továbbképzéseken való részvétel;
az Egyesület céljait segítő kiadványok, elektronikus tartalmak szerkesztése,
készítése, készíttetése, kiadása (szakkönyvek, térkép, stb.) és terjesztése



sportesemények,
szabadidősport
rendezvények
szervezése
céljaink
megvalósítására, tagság toborzására, és az elért eredményeink bemutatására;
 szabadidősport rendezvényeken, szövetségek, sportegyesületek által rendezett
versenyeken, bajnokságokon való részvétel ösztönzése, támogatása
 szabadidősportot segítő szolgáltatások fejlesztése és működtetése
 gyermekek részére szakkörök működtetése, szünidei táborok, vonzó turisztikai
programok szervezése;
 fiatalok számára globális nevelés programok szervezése, szolgáltatások fejlesztése
és működtetése;
 a természetjárás, mint szabadidősport szakmai erősítése;



civilizációs betegségek megelőzése érdekében programok, események
szervezése;
 drog prevenciós programok szervezése;
 környezettudatos szemléletmód elterjesztésére fiatalokat aktivizáló programok
megvalósítása, működtetése;
 önkéntesség elterjedését és fejlődését segítő programok, szolgáltatások kialakítása
és működtetése;
 fiatalok közösségi kompetenciáját fejlesztő programok szervezése és
szolgáltatások fejlesztése, működtetése;
 aktív állampolgári részvételt ösztönző és támogató programok szervezése
 a jövő nemzedéke érdekeit szem előtt tartva részvétel érdek-képviseleti,
érdekérvényesítési folyamatokban;

 Részt venni a térség társadalmi és kulturális életében, törekedni, hogy a gyermek


és ifjúsági korosztályt érintő döntésekben érvényesítsük az általunk képviseltek
érdekét;
Kapcsolatok kiépítése és ápolása a velünk közös értékeket valló közösségekkel,
szervezetekkel;

Tagság

1. A TanÖsvény tevékenységébe bárki bekapcsolódhat, aki elfogadja az Alapszabályt,
vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket és az Alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek ismeri el, kész a közösség céljainak megvalósításában közreműködni.
A tagok választhatók és választhatnak.
2. Az egyesültbe történő belépés, illetve kilépés önkéntes. A tagság belépési nyilatkozat
alapján, az elnökség felvételi határozatával keletkezik és kilépési nyilatkozattal, törléssel
vagy kizárással szűnik meg.
3. A tag kizárásáról a taggyűlés dönt az érintettek meghallgatása után.
4. Törléssel szűnik meg a tagság a tag halála esetén, valamint akkor, ha valamely tag egy
évnél hosszabb tagdíj hátralékot halmozott fel és azt az elnökség felszólítása ellenére
sem rendezte. A törlésről az elnökség határozatot hoz.

Pártoló tagság
1. A TanÖsvény egyesületnek, céljainak elérését támogató, de munkájában részt nem
vevő pártoló tagjai lehetnek.
2. Pártoló tag lehet az a magánszemély, vállalkozás, civil szervezet, aki, illetve amely
megfizeti az éves pártolói tagdíjat.
3. A pártoló tag, illetve annak képviselője tanácskozási joggal vehet részt az Egyesület
taggyűlésén, rendszeres tájékoztatást kap közösségünk tevékenységéről.
4. A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártolói tagdíját milyen közhasznú célra lehet
felhasználni, és arról az éves beszámoló jóváhagyása után önálló beszámolót kérhet.
5. A pártoló tagok, ebbéli minőségükben nem jogosultak a tagsággal járó
kedvezményekre.

Tiszteletbeli tagság
1. Az Egyesület munkáját, céljait jelentősen segítő, támogató magánszemélyt, a
Taggyűlés, határozatával tiszteletbeli taggá választhatja.
2. A tiszteletbeli tagság nem örökös, azt a Taggyűlés visszavonhatja.
3. A tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie, de jogosult a tagsággal járó
kedvezmények igénybevételére.
4. A tiszteletbeli tag tanácskozási joggal vehet részt a TanÖsvény Természetjárásért
Egyesület Taggyűlésén.

Tagok jogai és kötelezettségei
1. Minden tagnak joga van az Elnökség által meghatározott feltételek mellett a TanÖsvény
programjain részt venni és annak felszereléseit használni.
2. A tagnak jogában áll a Taggyűlés határozathozatalában részt venni.
3. A tagok kötelesek a TanÖsvény érdekeit lehetőség szerint előmozdítani, és mindazt
kikerülni, ami által a szervezet hitelén és céljain csorba eshetne. Köteles a TanÖsvény
szerveinek szabályait és határozatait betartani, a tagdíjat az érvényes szabályozók
szerint megfizetni.
Az Egyesület nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is
részesülhessen.

Szervezeti felépítés
1. TanÖsvény szervezeti felépítése:
 Taggyűlés,
 Elnökség,
1.1. Taggyűlés
 A Taggyűlés a TanÖsvény legfelsőbb szerve. A Taggyűlést évente egyszer kell
összehívni. Az időpontról a tagokat két héttel a gyűlés előtt írásban kell
értesíteni, a napirendi pontok pontos megjelölésével.
 A Taggyűlés napirendjét az elnökség javaslata alapján a taggyűlés állapítja meg.
 A Taggyűlés a közösséget érintő valamennyi kérdésben dönthet és kizárólagos
hatáskörrel:
 meghatározza és módosítja az Alapszabályt és a Szervezeti és Működési
Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ),
 dönt a TanÖsvény feloszlásáról vagy más szervezettel való egyesüléséről,
 meghatározza a pénzfelhasználás irányelveit, főbb költségvetési tételeit,
 tárgyév május 25-ig elfogadja az éves beszámolót, melyek tartalmát az
SZMSZ határozza meg,
 A Taggyűlés határozatait általában nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel
hozza. Az alapszabállyal kapcsolatos döntéseihez, a szervezet feloszlatásához,
más szervezettel való egyesüléshez a jelenlévők 2/3-ának szavazata szükséges.
 A Taggyűlés választja, leváltja és menti fel az Elnökség tagjait. A
megválasztáshoz a szavazatok több mint 50%-a szükséges. Amennyiben a
jelöltek az első fordulóban nem érik el a szükséges többséget, pótválasztás
következik, melyben az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz
részt. Személyi kérdésekben a taggyűlés titkos szavazással dönt.
 Rendkívüli Taggyűlést kell 30 napon belül összehívni, ha azt a tagok
egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri.








A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok legalább 2/3-a jelen van.
Amennyiben a gyűlés határozatképtelen, 10 napon belül ismételt Taggyűlést kell
összehívni. Az ismételt Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok 1/3-a, de
legalább 6 fő jelen van. A csökkent létszám melletti érvényességről a tagokat a
meghívóban előzetesen értesíteni kell.
A Taggyűlésen az Elnökség által meghívott vendégek tanácskozási joggal
vehetnek részt.
A Taggyűlést a gyűlés elnök vezeti le, akit a Taggyűlés idejére a tagok maguk
közül választanak.
A Taggyűlés nyílt, de lehetőség van zártkörű megtartására is.
A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyv és annak mellékletei
nem selejtezhetőek.

1.2. Elnökség
 Az elnökség az elnökből, alelnökből és a gazdasági vezetőből áll. Egyéb
elnökségi tagot különleges feladatkörrel a Taggyűlés választhat.
 Nem lehet az egyesület vezető tisztségviselője valamely párt tagja, vagy párt
tisztségviselője, illetve párttal megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban álló
személy.
 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.
 Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól, többször választhatóak.
 Az elnökséget az elnök hívja össze, az ülést megelőzően 5 nappal írásban, a
napirendi pontok pontos megjelölésével.
 Az elnökség legalább negyedévente ülésezik.
 Az elnökségi ülések nyíltak, de szótöbbséggel az elnökség tagjai kérhetik
zártkörű ülés megtartását is.
 Az elnökség határozatképes, ha tagjainak legalább 2/3-a jelen van.
 Az elnökség határozatait szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
 Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a választott tisztségviselő,
aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a
továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek 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.
 A lemondási nyilatkozatot az elnökséghez, amennyiben az egész elnökség
lemond a Taggyűléshez kell benyújtani. A lemondás az utód megválasztásával
(rendkívüli Taggyűlésen) lép életbe. A rendkívüli Taggyűlést ez esetben 30
napon belül össze kell hívni.
Az elnökség feladata:
 A Taggyűlés határozatainak végrehajtása,
 A költségvetés összeállítása, beszámolók és a költségvetési elszámolások
elkészítése,
 Kapcsolattartás más civil szervezetekkel, a helyi állami szervekkel,
 A Taggyűlés előkészítése és összehívása,
 Az elérhető anyagi források felkutatása, megszerzése,
 A szervezet vagyonának kezelése (gyarapítása),
 A szervezet propagálása, a közvélemény alakítása.
 Az elnökségi tagok különleges feladatai:
 Az elnök ellátja a TanÖsvény törvényes képviseletét a hatóságok és más
szervek felé. Szükség esetén joga van a Taggyűlés hatáskörébe tartozó
dolgokban - kivéve, ha az a Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik - saját
felelőségére, önállóan dönteni, ehhez azonban utólag kérnie kell a
döntéshozó szerv hozzájárulását, melynek elfogadó válasza mentesíti az
egyszemélyi felelősség alól. Összehívja és levezeti az Elnökségi üléseket.
 Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti, aki az elnök
munkáját köteles mindenben segíteni. Speciális feladata az elnökségi ülések
előkészítése. Gondoskodik a jegyzőkönyvezésről és vezeti a TanÖsvény
levelezését, kezeli iratait.
 A gazdasági vezető felelős a TanÖsvény gazdálkodásáért, egyéb
eszközeinek kezeléséért, a kapcsolódó nyilvántartások vezetéséért. Előkészíti
a gazdasági döntéseket, és gondoskodik azok végrehajtásáról.
A taggyűlés és az elnökség ülései nyilvánosak.

Megszűnés
A szervezet megszűnik, ha:
 két egymást követő Taggyűlés egybehangzó határozatával feloszlatja, vagy
kimondja egyesülését más társadalmi szervezettel,
 a bíróság határozatával feloszlatja.

Egyéb rendelkezések

1. Az

alapszabályban nem érintett működési kérdéseket – úgy mint a határozatok
vezetése, tevékenység nyilvánossága - a Szervezeti és Működési Szabályzat
szabályozza.
2. A TanÖsvény anyagi fedezetét a tagdíjak, állami és civil szervezetek támogatásai,
adományok és egyéb saját bevételek biztosítják.
3. Minden egyéb, az alapszabályban nem rendezett kérdésben a 2011. évi CLXXV.
számú törvény rendelkezései az irányadók.

Az Alapszabályzatot
 az Experience Biliárd Sportklub alakuló Közgyűlése 1994. augusztus 2-án fogadta el
Szekszárdon.
 a TanÖsvény Taggyűlése 2005. április 4-én módosította Szekszárdon.
 A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület Taggyűlése 2005. október 29-én
módosította Szekszárdon.
 A TanÖsvény Taggyűlése 2006. január 6-án módosította Szekszárdon.
 A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület Taggyűlése 2011. március 19-én
módosította Szekszárdon.
 A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület Taggyűlése 2014. március 10-én
módosította Szekszárdon.
 A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület Taggyűlése 2014. május 9-án módosította
Szekszárdon.
 A TanÖsvény Természetjárásért Egyesület Taggyűlése 2014. július 7-én módosította
Szekszárdon.

Berlinger Anita
elnök

