
 

 
 

A DEMETER Egyesület alakuló közgyőlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12.§ /1/ 
bekezdése, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI törvényben foglalt 
követelmények szerint elhatározta a DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 
létrehozását, melynek alapszabályát a következıkben állapítja meg. 

 
 
 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
  

Név 
 

1. Név:   DEMETER Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 
 Rövidített név:  DEMETER Egyesület 
2. Székhely:  7030 Paks, Újtemplom u. 20. 
3. Mőködési terület: Dél-Dunántúl és a Duna-Dráva Nemzeti Park. 

 
 

II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI  
 

Célok 
 

1. A DEMETER Egyesület küldetése: a Dél-Mezıföld és hazánk természeti és kulturális 
értékeinek megismertetése, a Dél-Mezıföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív 
szabadidısportok népszerősítése mind a felnıtt, mind a fiatal korosztályok körében.   

2. A DEMETER Egyesület pártpolitikailag és felekezetileg független társadalmi szervezet. 
Politikai pártokat és azok jelöltjeit nem támogatja, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
illetve azoktól támogatást nem kap. Közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, 
országgyőlési képviselı jelöltet, megyei, fıvárosi önkormányzati választásra jelöltet nem állít, 
és nem támogat. 

3. Közösségünk célja: 
a) a természetjárás mint életforma, és rajta keresztül a természet szeretetének népszerősítése, 

kiemelt figyelemmel a fiatalok és gyermekek ez irányú nevelésére (besorolása: 1, 14); 
b) hazánk és ezen belül kiemelten a Dél-Mezıföld természeti és kulturális értékeinek 

megismerése és bemutatása, hagyományainak ápolása és továbbadása (besorolás: 6); 
c) Európa természeti és kulturális értékeinek megismerése, megismertetése; 
d) a fiatalok, a dolgozó felnıttek és a nyugdíjasok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei 

legyenek a környezet és a természet védelmének (besorolás: 9, 8); 
e) a fiatalok aktivizálása, és részükre a tevékeny közösségi élet lehetıségének megteremtése; 
f) a pozitív emberi és erkölcsi kapcsolatok követése és közvetítése; 

Alapszabálya 
módosításokkal egységes szerkezetben 
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g) kapcsolatok kiépítése a velünk közös értékeket valló szervezetekkel; 
h) szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítése, továbbképzése, 

túravezetık képzése (besorolás: 4); 
i) a gyermekek és fiatalok egészséges életre nevelése, a szabadidısport népszerősítése, és ezek 

tárgyi, valamint személyi feltételeinek biztosítása (besorolás: 1, 14); 
j) a rekreációs tevékenységek, programok népszerősítése, a felnıttek és gyermekek testi, lelki 

egészségének fejlesztése, védelme, rekreációs programok szervezése, vezetése, 
k) a természetet szeretıknek, természetjáróknak infrastruktúra fejlesztése, fenntartása 

(besorolás: 1, 14); 
 
Az egyesület besorolási kategóriája: közhasznú szervezet  

    Az egyesület által végzendı közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26.§ c /  pontja 
alapján: 

 
- 1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
- 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
- 6. kulturális örökség megóvása, 
- 8. természetvédelem, állatvédelem, 
- 9. környezetvédelem, 
- 14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott 

sporttevékenység kivételével 
 

Az egyesület jelen alapszabályban rögzíti, hogy közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más 
is részesülhet.  

 
 

Feladatok 
 
1. A DEMETER Egyesület feladata: 

- részt venni a régió társadalmi, kulturális és sport életében; 
- rendezvények szervezése célkitőzéseink megvalósítására, bemutatkozására és tagok 

toborzására; 
- szemináriumokon, továbbképzéseken, tanfolyamokon, konferenciákon való részvétel, illetve 

azok szervezése; 
- gyermekek részére szakkörök mőködtetése, szünidei táborok, programok szervezése; 
- a felnıtt lakosság szabadidı-sportolási lehetıségeinek megteremtése, fejlesztése, 

foglalkozások, programok szervezése, vezetése, 
- utánpótlás nevelés a tájékozódási túrasportban; 
- rendezvényeink, közhasznú szolgáltatásaink nyilvánossá, tagjainkon kívüliek számára is 

hozzáférhetıvé tétele; 
- turistautak létesítése és fenntartása; 
- szabadidısport létesítmények fenntartása; 
- teljesítménytúrák és szabadidısport versenyek szervezése (elsısorban tájékozódási 

túraversenyek); 
- természetjárók részére térképek és egyéb turisztikai kiadványok készítése és kiadása; 
- részt venni természet- és környezetvédelmi akciókban, programokban, valamint azok 

szervezésében. 
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III. TAGSÁGI VISZONY  

 
Tagság 

 
1.  A DEMETER Egyesület tevékenységébe bárki bekapcsolódhat, aki kész a közösség céljainak 

megvalósításában tevékenyen közremőködni, elfogadja az Alapszabályt és az egyesület 
programját, vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket és az Alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezınek ismeri el. 

2.  A tagok választhatók és választhatnak. 
3.  A tagság belépési nyilatkozat alapján, az elnökség felvételi határozatával keletkezik és 

kilépési nyilatkozattal, törléssel vagy kizárással szőnik meg. 
4.  A tag kizárásáról az elnökség dönt az érintettek meghallgatása után. 
5. Törléssel szőnik meg a tagsági jogviszony a tagdíj befizetés egyéves elmulasztása miatt 

amennyiben azt a tag írásbeli felszólítást követıen kitőzött 30 napos határidıben sem 
rendezte. A tagsági viszony megszőnésérıl az elnökség határozattal rendelkezik. 

 
 

Tagok jogai és kötelezettségei 
 
1. Minden tagnak joga van az Elnökség által meghatározott feltételek mellett a DEMETER 

Egyesület programjain részt venni, és felszereléseit használni. 
2.  A tagok kötelesek a DEMETER Egyesület érdekeit lehetıség szerint elımozdítani, és mind 

azt kikerülni, ami által a szervezet hitelén és céljain csorba eshetne.  
3.  A tagok kötelesek a DEMETER Egyesület szerveinek szabályait és határozatait betartani.  
4.  A tagok kötelesek a tagdíjat az érvényes szabályozók szerint megfizetni. 
 

 
Pártoló tagság 

 
1. A DEMETER Egyesületnek céljainak elérését támogató, de munkájában részt nem vevı 

pártoló tagjai lehetnek. 
2. Pártoló tag lehet az a magánszemély, vállalkozás, civil szervezet, akit, illetve amelyet 

kérelmére az elnökség pártolói tagnak felvesz, és megfizeti az éves pártolói tagdíjat. 
3. A pártoló tag, vagy annak képviselıje tanácskozási joggal vehet részt az Egyesület 

taggyőlésén, rendszeres tájékoztatást kap közösségünk tevékenységérıl. 
4. A pártoló tag meghatározhatja, hogy pártolói tagdíját milyen közhasznú célra lehet 

felhasználni, és arról az éves közhasznúsági jelentés jóváhagyása után önálló beszámolót 
kérhet. 

5. A pártoló tagok, ebbéli minıségükben nem jogosultak a tagsággal járó kedvezményekre. 
 
 

IV. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE  
 

1.  Az egyesület szervezete: 
a Taggyőlés, 
az Elnökség és 
az Ellenırzı Bizottság. 
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1.1. Taggyőlés 

� A Taggyőlés a DEMETER Egyesület legfelsıbb szerve. A Taggyőlést évente egyszer, 
általában tavasszal kell összehívni. Az idıpontról a tagokat két héttel a győlés elıtt értesíteni 
kell, ami a napirendi pontok pontos megjelölésével, írásban (nyomtatott vagy elektronikus 
formában) történik. 

� A Taggyőlés határozatképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a 
Taggyőlés határozatképtelen, 15 napon belül változatlan napirendi pontokkal ismételt 
Taggyőlést kell összehívni. Az ismételt győlés határozatképes, ha a tagok legalább 1/3-a jelen 
van. 

� A Taggyőlés a közösséget érintı valamennyi kérdésben dönthet, és kizárólagos hatáskörrel: 
-  meghatározza és módosítja az alapszabályt és a Szervezeti Mőködési Szabályzatot 

(továbbiakban: SZMSZ), 
-   dönt a DEMETER Egyesület feloszlásáról vagy más szervezettel való egyesülésérıl, 
-  meghatározza a pénzfelhasználás irányelveit, fıbb költségvetési tételeit, 
-  elfogadja az egyesület éves beszámolóját, valamint a közhasznúsági jelentést. 

� A Taggyőlés határozatait általában egyszerő szótöbbséggel hozza. Az alapszabállyal 
kapcsolatos döntéseihez, a szervezet feloszlásához, más szervezettel való egyesüléshez 
minısített szótöbbség szükséges (a jelenlévık 2/3-ának szavazata). Személyi kérdésekben a 
Taggyőlés titkos szavazással hozza meg döntését. 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minısül elınynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás 

� A Taggyőlés választja, leváltja és menti fel az Elnökség, a Ellenırzı Bizottság tagjait, 
tisztségviselıit. A megválasztáshoz a szavazatok több mint 50%-a szükséges. Amennyiben a 
jelöltek az elsı fordulóban nem érik el a szükséges többséget, pótválasztás következik, 
melyben az elsı fordulóban legtöbb szavazatot kapott két jelölt vesz részt. 

� Rendkívüli Taggyőlést kell összehívni, ha azt a tagok egyharmada az ok és a cél 
megjelölésével írásban kéri. 

� A Taggyőlésen az Elnökség által meghívott vendégek tanácskozási joggal vehetnek részt. 

� A Taggyőlést az alelnök vezeti le. Akadályoztatása esetén helyettesítésére az elnök nevez ki 
levezetıt. 

� A Taggyőlés nyílt, de (kizárólag személyi kérdésekben) lehetıség van zártkörő megtartására 
is, amennyiben azt a jelenlevı szavazatra jogosultak 1/3-a kéri. A zárt ülésen csak az 
Egyesület tagjai vehetnek részt. 

� A Taggyőlésrıl jegyzıkönyvet kell vezetni. A jegyzıkönyv és annak mellékletei nem 
selejtezhetık. 

 
1.2. Elnökség 

� Az elnökség az elnökbıl, az alelnökbıl és a titkárból áll. Egyéb elnökségi tagot, különleges 
feladatkörrel a Taggyőlés választhat. 
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� Az elnökség tagjainak megbízatása három évre szól, többször választhatók.  

Nem lehet az egyesület vezetı tisztségviselıje valamely párt tisztségviselıje, illetve párttal 
megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban álló személy. Valamely közhasznú szervezet 
megszőntét követı két évig nem lehet az elnökség tisztségviselıje az a személy, aki olyan 
közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig - 
vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki. 
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

� Az elnökség legalább kéthavonta ülésezik. Üléseit az elnök hívja össze írásban (postai vagy 
elektronikus úton), a napirendi pontok meghatározásával az ülés elıtt legalább öt 
munkanappal korábban. 

� Az elnökség határozatképes, ha minden tagja jelen van. 
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója 
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa a határozat alapján 
a) kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
b) bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minısül elınynek a közhasznú egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatás. 

� Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlıség esetén az elnök szava 
dönt. 

� Az elnökség ülésein tanácskozási joggal vehetnek részt az Ellenırzı Bizottság tagjai. 

� A lemondási nyilatkozatot írásban az elnökséghez, amennyiben az egész elnökség lemond, a 
Taggyőléshez kell benyújtani. A lemondás az utód megválasztásával lép életbe. Az utód 
megválasztására 30 napon belül rendkívüli Taggyőlést kell összehívni. 

� Az elnökség feladata: 
- a Taggyőlés határozatainak végrehajtása, 
- a költségvetés összeállítása, beszámolók és a költségvetési elszámolások elkészítése, 
- kapcsolatfenntartás más civil szervezetekkel, a helyi állami szervekkel, az Ellenırzı 

Bizottsággal, 
- a Taggyőlés elıkészítése és összehívása, 
- az elérhetı anyagi források felkutatása, megszerzése, 
- a szervezet vagyonának kezelése (gyarapítása), 
- a szervezet propagálása, a közvélemény alakítása, 
- a tagok felvétele, kizárása. 

� Az elnökségi tagok különleges feladatai: 
- Az elnök ellátja a DEMETER Egyesület törvényes képviseletét a hatóságok és más 

szervek felé. Irányítja és koordinálja az elnökség munkáját, ellenırzi a feladatok 
végrehajtását, alakítja az egyesület médiakapcsolatait.  

- Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök helyettesíti. 

� Az elnökség a végzett munkájáról, az elért eredményekrıl a DEMETER Egyesület 
taggyőlése elıtt számol be. 
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1.3. Ellenırzı Bizottság 

� Az Ellenırzı Bizottság a Taggyőlés által választott 3 fıs testület, tagjai újraválaszthatók. 

� Az Ellenırzı Bizottság tagjainak megbízatása három évre szól.  

� Feladata: 
- ellenırzi a vezetı szervek határozatainak végrehajtását, és a törvényesség betartását, 
- ellenırzi a gazdálkodást, a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, kimutatásokat, 
- véleményezi az éves beszámolót, segíti a költségvetés összeállítását. 

� Az Ellenırzı Bizottság saját ügyrendje szerint tevékenykedik. 
� Nem lehet a DEMETER Egyesület Ellenırzı Bizottságának tagja: 

- az elnökségi tag, 
- a DEMETER Egyesülettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére szóló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 
- aki az Egyesület célszerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelı cél szerinti juttatást, 

- valamint az elıbb felsorolt személyek hozzátartozója. 
 
 

V. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE,  
A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉSI JOG  

 
1.  A DEMETER Egyesületet a hatóságok elıtt és harmadik személyekkel szemben az elnök 

képviseli. Az elnök a képviselet ellátására az Egyesület tagjának megbízást adhat.  
2.  A bankszámla felett az elnök önállóan, az alelnök és a titkár együttesen rendelkezhet. A 

bankszámla felett rendelkezı személy(ek) az egyesület teljes nevének használata mellett 
jogosult(ak) a bankszámla felett rendelkezni. 

3.  A készpénz felvétel megkönnyítésére a bankszámlához az elnök nevére szóló bankkártya 
váltható. 

 
VI. AZ EGYESÜLET MEGSZ ŐNÉSE 

 
1. A szervezet megszőnik, ha: 

- két egymást követı Taggyőlés egybehangzó határozatával dönt az egyesület feloszlásáról, 
vagy kimondja egyesülését más társadalmi szervezettel, 

- a bíróság határozatával feloszlatja. 
2. A DEMETER Egyesület megszőnése esetén vagyonának felhasználásáról a Taggyőlés 

rendelkezik. Ha a vagyonról a Taggyőlés nem rendelkezett, továbbá, ha a DEMETER 
Egyesület feloszlatással szőnik meg, vagyona hitelezıi kielégítése után a Tolna Megyei 
Természetbarát Szövetség tulajdonába kerül és azt a szabadidısport tevékenység céljaira kell 
fordítani.  

 
VII. AZ EGYESÜLET MŐKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA 

 
Az Egyesület mőködését a nyilvánosság elıtt végzi, errıl jelen Alapszabályban rendelkezik. 
� Hozott döntések nyilvánossága: 

- A hozott döntéseket, az érintettekkel írásban kell közölni. 
- Amennyiben a teljes tagságot érintı döntés született, az Egyesület minden rendes tagjához 

(postai vagy elektronikus úton) el kell juttatni. 
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- A taggyőlésekrıl készült emlékeztetıket az Egyesület minden rendes tagjához (postai vagy 
elektronikus úton) el kell juttatni. 

- Az elnökség üléseinek és a Ellenırzı Bizottság üléseinek jegyzıkönyvei az Egyesület 
székhelyén minden rendes tag számára nyilvánosak.  

� Az egyesület tevékenységének nyilvánosságát, elért eredményeit, kínált szolgáltatásait közzé 
kell tenni: 

- a Telepaks városi televízió Képújság mősorában,  
- a DEMETER Egyesület honlapján. 

� Az Egyesület programjairól, elért eredményeirıl, életérıl kizárólag az elnökség hozzájárulásával 
jelenhetnek meg hírek, információk nyilvánosan.  

� Kívülálló személyek számára az egyesület a szolgáltatásainak igénybevételi módját, a 
támogatási lehetıségeket, a mőködés módját (ezen belül a taggyőlés és az elnökség üléseinek 
idıpontját a napirendi pontok megjelölésével), a meghozott határozatokat, valamint a 
mőködésrıl készült szakmai-pénzügyi beszámolóit az egyesület honlapján, valamint a Telepaks 
városi televízió Képújság mősorán keresztül hozza nyilvánosságra. 

 
 

VIII. EGYÉB RENDELKEZÉSEK  
 
1. Az alapszabályban nem érintett mőködési kérdéseket a Szervezeti és Mőködési Szabályzat 

szabályozza. 
2. A DEMETER Egyesület anyagi fedezetét a tagdíjak, állami és civil szervezetek támogatásai, 

adományok és egyéb saját bevételek biztosítják. 
3. Vállalkozási tevékenység csak a közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhetı, a keletkezett többletbevételt e célok megvalósítására használhatók 
fel, azokat felosztani nem lehet. 

4. Minden egyéb, az alapszabályban nem rendezett kérdésben az Egyesülési jogról szóló 1989. 
évi II., illetve a Közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. számú törvények 
rendelkezései az irányadók. 

 
 
 
 
Az Alapszabályt  
-  a DEMETER Egyesület alakuló Taggyőlése 2004. november 10-én fogadta el Pakson, a székhelyén, 
-  a DEMETER Egyesület rendkívüli Taggyőlése 2004. december 18-án módosította Pakson, az Egyesület székhelyén,  
-  a DEMETER Egyesület Taggyőlése 2005. március 9-én módosította Pakson, a paksi Városi Mővelıdési Központ kis 

klubtermében.  
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