
TanÖsvény Természetjárásért Egyesület

1, A tagsági díj
� A TANÖSVÉNY valamennyi tagja tagdíjat köteles fizetni.
� A tagdíj mértéke 2.000 Ft évente.
� A tagdíjat  tárgyév március 15-ig kell  megfizetni.  Az újonnan felvételt  nyerteknek 

tárgyévi tagdíjukat a felvételt követő hó 15-ig kell megfizetni.

2, Bankszámla feletti rendelkezés
� A bankszámla felett az elnök önállóan; az elnökség bármely két tagja pedig együtte-

sen rendelkezhet.

3, Határozatok Könyve
� A TANÖSVÉNY vezető  testületeinek döntéseit időrendi sorrendben a Határozatok 

Könyvében vezetni kell a következő tartalommal:
∗ sorszám (betűjel/évszám-sorszám: döntést hozó betűjele – T/taggyűlés, E/elnök-

ség, P/elnök, -, évszám és éven belüli sorszám);
∗ határozat dátuma;
∗ határozat tartalma és hatálya;
∗ szavazás számadatai (formája: mellette : ellene / tartózkodott);
∗ felelőse, végrehajtás határideje (amennyiben meghatározható);
∗ végrehajtás minősítése.

4, Tevékenységünk nyilvánossága
� Hozott döntések nyilvánossága:

∗ A hozott döntéseket, az érintettekkel 14 napon belül írásban kell közölni. 
∗ Amennyiben a teljes tagságot érintő döntés született, az Egyesület "Körlevelé-

ben" kell közzétenni. 
∗ A döntések ennél bővebb nyilvánosságra hozatala az egyesület honlapján törté-

nik, valamint hirdetmény formájában az egyesület irodájában.
� Az egyesület tevékenységének nyilvánosságát, elért eredményeit, kínált szolgáltatá-

sait közzé kell tenni:
∗ a belső információs lapokban,
∗ az Interneten - amennyiben rendelkezik honlappal az egyesület,
∗ valamint hirdetmény formájában az egyesület irodájában

5, Szolgáltatásaink igénybevétele
� Szolgáltatásainkról  minden esetben kiírást  kell  készíteni,  amit  nyilvánosságra kell 

hozni legalább a fent említett  módokon, részletesen meghatározva a szolgáltatás 
formáját, célját, elérhetőségét, felelősét és árát.

� Szolgáltatásaink igénybevételét azok kiírása szerinti jelentkezési lapokon, pályázati 
lapokon lehet kérni.  Amennyiben a szolgáltatás igénybevételére lehetőségeinkhez 
mérten túljelentkezés van, jelentkezési lap esetén a beérkezési sorrend határozza 
meg, pályázat esetén pedig az elnökség által megbízott bizottság dönti el a részesü-
lők körét.
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� Szolgáltatásainkat tagjaink az elnökség által meghatározott mértékű kedvezménnyel 
vehetik igénybe.

�Az Egyesület nem zárja ki, hogy a közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más 
is részesülhessen.

6, Iratkezelés
� A TANÖSVÉNY működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak, azokba 

bárki betekinthet – az egyesület  valamely vezető  tisztségviselőjének való időpont 
egyeztetés alapján az egyesület irodájában - , kivéve, ha valamely iratot a Taggyű-
lés, vagy az Elnökség titkossá nem nyilvánít, meghatározva a titkosság fokát (kik 
azok, akik feloldás nélkül betekintést nyerhetnek).

� A titkosított iratokat "TITKOS" feliratú fedőlappal kell ellátni, meghatározva azokat, 
akik feloldás nélkül betekinthetnek az iratokba és az irattárban külön, elzártan kell 
kezelni.

� A titkos iratokba az Elnökség, a felügyeleti és egyéb jogszabályban meghatározott 
szerv bármikor betekintést nyerhet. Egyéb esetben, csak a titkosítást elrendelő tes-
tület engedélyével válhatnak hozzáférhetővé a nevezett iratok.

� Valamennyi belső, beérkező és kimenő dokumentumot, iratot és levelet időrendi sor-
rendben iktatókönyvbe kell vezetni. Az iktatás minimális tartalma: azonosító, irat tí-
pusa (belső, bejövő, kimenő), keletkezésének dátuma, tárgya, ügyintézője, tárolási 
helye, minősítése és minősítője (titkos/titkosító). Az azonosítót az iratok jobb felső 
sarkán fel kell tüntetni.

� Az iratokat irattartóban, az iktatás sorrendjében kell  tárolni,  ha erre vonatkozóan 
más előírás nincs.

 
7, Az éves beszámoló
Tartalmazza:

∗ a számviteli beszámolót és a kiegészítő mellékleteket
∗ a pénzügyi jelentést
∗ és a  közhasznúsági mellékletet
∗ Az éves beszámolóba bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készít-

het.

A Szervezeti és Működési Szabályzatot
� a TANÖSVÉNY Taggyűlése 2005. április 4-én fogadta el Szekszárdon.
� A TanÖsvény Taggyűlése 2006.01.06-án módosította Szekszárdon.
� A TanÖsvény Taggyűlése 2014. május 9-én módosította Szekszárdon.

Berlinger Anita
elnök


