
A Magyar Vízitúra Szövetség ALAPSZABÁLYA

2022. november 4.

Alapítás jogalapja: a Magyar Vízitúra Szövetség  2022. november 4-i alapító 
közgyűlése

PREAMBULUM

(1) A vízen lehetséges tevékenységek során az együttműködés alapja az, hogy
a víz mindenkié.
                                                                                                                        
(2) Vízi turizmus: a meghatározott  geográfiai térben – amely alatt a folyó és az
állóvíz típusú víztesteket értjük – végezhető olyan emberi tevékenység, amelynek
gyakorlására,  a  vízen  való  tartózkodáshoz  és  nem  gépi  erővel  történő
helyváltoztatáshoz  alkalmas,  a  jellemző  fizikai  közeghez  speciálisan  kialakított,
működőképes eszközök ismeretével és használatával van lehetőség.

(3)  A  Szövetség  a szabadidős vízi  tevékenységek szereplőit segíti  az  aktív  vízi
turizmus  feltételrendszerének  megteremtésében,  törekszik  a  turisztikai
szolgáltatások minőségének javítására, és ennek érdekében valósítja meg  a vállalt
önkéntes együttműködés kereteinek létrehozását és működtetését.

(4) A Szövetség tagjainak meggyőződése, hogy a vízi tevékenységek bevonhatók a
társadalom  önmegújító  folyamataiba,  a  nevelésbe,  az  egészséges  életmód
kialakításába és fenntartásába, a társadalmi kohézió erősítésébe, és hogy az aktív
vízi turizmus lehetőségein keresztül kialakítható és fenntartható a természettudatos
szemléletmód.
(5) A Szövetség alaptörekvése, hogy a víztesteket és azok partjait összekapcsolva,
horizontális  hidat  képezzen  az  aktív  lapátos,  vitorlás  és  horgász  vízi  turizmus,
valamint az aktív kerékpáros, bakancsos, lovas és falusi víz menti turizmus szereplői
között.

(6)  A  Szövetség együttműködési  alapvetése a   klaszter  típusú  működés,  amely
közös  érdekképviseleti  és  érdekérvényesítési  platformba  tömöríti  a  „vízi  világ”
szereplőit: a túra- és programszervező gazdasági társaságokat, civil szervezeteket,
a  kölcsönzőket,  a  szálláshely szolgáltatókat,  a  túraeszköz gyártókat,  valamint  az
egyéb  kapcsolt  szolgáltatókat,  illetve  a  víztestek  mentén  lévő  települések



szerveződéseit.
                                                                                                                                            

(7)  A Szövetség alapvetően érdekképviseleti és érdekérvényesítési tevékenységet
végez. Vízi turisztikai szolgáltatási tevékenységét a tagjai által valósítja meg.

ALAPSZABÁLY

Jelen okirat abból a célból készült, hogy a 2022. november 4-én történt alapításkor
megjelölt  célok  elérése  érdekében  tartós,  közérdekű  célra,  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény (Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.)  alapján  jogi  személyiséggel  rendelkező
szervezetként működő szövetséget hozzanak létre.

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

(1) A  Magyar  Vízitúra  Szövetség, (továbbiakban:  Szövetség)  az  egyesülési
jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról megalkotott 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.), a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról
megalkotott  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (a  továbbiakban  Cnytv.)  és  a  Polgári
Törvénykönyv  alapján  létrejött  civil  szervezetként  működő  vízi  turisztikai  és
érdekvédelmi szövetség.

 (2) A  Szövetség  összefogja,  segíti,  támogatja  és  képviseli  a  vízen  végzett
szabadidősport és turisztikai tevékenységek  területén működő magánszemélyeket,
vállalkozásokat, gazdasági társaságokat, civil szervezeteket illetve azok hálózatait.

(3) A Szövetség önálló jogi személy, saját alapszabállyal,  képviselettel,  elkülönült
gazdálkodással rendelkező civil, azaz társadalmi, nem kormányzati szervezet.

(4) A Szövetség közösségi kezdeményezés. Célja és feladatai teljesítése érdekében
kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és személlyel amely,
illetve aki a közös célok elérésén munkálkodik.



(5) A Szövetség különösen együttműködik minden olyan társadalmi szerveződéssel,
civil  szervezettel,  önkormányzattal,  gazdasági  társasággal,  amelynek  cél  szerinti
alaptevékenysége  kapcsolódik  a  vízi  turisztika  és  a  víz  menti  turisztika  bármely
működési ágához, megvalósulási területéhez.    
   
(6) A Szövetség  szolgáltatásaiból  a  Szövetség  tagjain  kívüli  személyek,
intézmények is részesülhetnek.

(7) A Szövetség működése nyilvános.

(8) A  Szövetség  az  alapszabálya  szerinti  tevékenységének  és  gazdálkodásának
legfontosabb adatait saját honlapján, illetve a helyi, és az országos médiumok útján
hozza nyilvánosságra.

(9) A Szövetség gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak közhasznúan,  vagy az
alapító  okiratban meghatározott  alapcél  szerinti  tevékenység megvalósítását  nem
veszélyeztetve végez.

(10) A  Szövetség  a  gazdálkodása  során elért  eredményét  nem osztja  fel,  azt  a
létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

(11) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

 
2.§

(1) A Szövetség neve: Magyar Vízitúra Szövetség
rövidítve: Magyar Vízitúra Szövetség 
betűnév: MAVITUSZ

(2) A Szövetség székhelye: 9234 Kisbodak, külterület 050/2 Hrsz.
.

(3) A Szövetség működési régiói:

Felső-Duna-völgy
Közép-Duna-völgy
Alsó-Duna-völgy
Felső-Tisza-völgy
Tisza-tó
Alsó-Tisza-völgy
Balaton
Fertő tó



Velencei-tó

(4) A Szövetség működési területe: Magyarország

(5) A Szövetség hatóköre: belföldi
   
(6) A Szövetség alapítási éve: 2022 

3.§

(1) A  Szövetség  jogi  formája:  civil  szervezet,  vízi  turisztikai  szolgáltató  és
érdekvédelmi szövetség

(2) A Szövetség jogállása:     
(a)  A  Szövetség  a  tagjai  által  önkéntesen  létrehozott,  nyilvántartott  tagsággal
rendelkező,  demokratikus,  önkormányzati  elven  alapuló,  önálló  költségvetéssel
rendelkező, törvény szerint működő civil szervezet.
(b) A Szövetség jogi személy, jellege szerint, egyesületként működik.

4.§

(1) A Szövetség emblémája: Kör alakú, vízcsöppet formázó alakzat, felső részén a 
nemzeti hovatartozást kifejező piros-fehér-zöld színű ívelt mintázattal, alsó részén
a vízi világot szimbolizáló kék színű ívelt mintázattal (2. sz. melléklet).
A Szövetség ezen embléma használatára kizárólagosan jogosult.

(2) A Szövetség zászlója: Halványkék alapon a Szövetség emblémáját 
tartalmazó zászló.

II. A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

A Szövetség célja 

5.§



(1) A  Szövetség  általános  célja  tagjainak  képviselete  és  érdekvédelme,  a  vízi
turizmussal  és  a  vízi  szabadidős  tevékenységekkel  kapcsolatos  fejlesztési
lehetőségek feltárása, az ezeken alapuló tevékenységek támogatása, új lehetőségek
kialakítása,  továbbá a regionális és a régiók együttműködésén alapuló társadalmi
erőforrások  feltárása,  összefogása,  a  hálózatos  működés  feltételrendszerének
kialakítása,  fenntarthatóságának  biztosítása,  a  hálózatos  kapcsolatok  nemzetközi
fejlesztése, bővítése, régióközi és nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolásának
fejlesztése  gazdasági  és  társadalmi  szervezetekkel  történő  együttműködéseken
keresztül,  alapvetésként  a  vízitúrázás  imázsának  erősítését  célzó  hazai
közösségépítő, gazdasági, tudományos, kommunikációs és érdekvédelmi  platform
kialakítása és működtetése, valamint olyan szellemi és szakmai műhely létrehozása,
amely  a  vízi  turizmus  hazai  terjedésének  elősegítéséhez,  kultúrájának,
infrastruktúrájának,  illetve  szolgáltatásainak  fejlesztéséhez  nyújt  szakmai
támogatást.

(2) A  Szövetség  különös  célja  a  vízi  turizmussal  és  vízi  szabadidősportokkal
kapcsolatos  jogszabályi,  gazdasági,  társadalmi  és  kulturális  környezet  feltárása,
szabályszerűségeinek meghatározása, ezen elemek összetevőinek egységesítése,
harmonizálása  és  fejlesztése  a  folyamatosan  változó  társadalmi  igényeknek
megfelelően.
Kiemelt célja az információk áramoltatásának modernizálása, adatbázisok építése,
hálózatos  összefüggések  feltárása,  ezek  fejlesztésére  való  szakmai  javaslatok
készítése,  a  kapcsolódó  külső  szereplők  szakmai  támogatása,  valamint  vízi
turisztikai  programok  szervezése  és  lebonyolítása,  országos,  regionális  és  helyi
szinten, illetve vízitúrás eszközök fejlesztésének támogatása, pályázati lehetőségek
feltárása és fejlesztési pályázatok lebonyolítása.

(3)  A  Szövetség  hálózatfejlesztési  célja  tájrégió-központú  multifunkcionális  vízi
turisztikai bázisok hálózatának kialakítása, együttműködésük elősegítése, amelyek
komplex  turisztikai  szolgáltató,  képzési  és   oktató-nevelő  helyszínként
bekapcsolhatóak  a  hazai  minőségi  vízi  túráztatásba,  egyben  lehetőséget
biztosítanak  színvonalas  turisztikai  programcsomagok  fejlesztésére  és
működtetésére, valamint alkalmasak a helyi, illetve a regionális turisztikai  igények
teljes körű kiszolgálására.

(4) A  Szövetség  a  céljaihoz  kapcsolódó  vállalkozói,  állami,  non-profit  hálózatok
közreműködésével elősegíti  a szabadidő eltöltésének kulturált,  hagyományőrző és
teremtő, környezettudatos és szemléletformáló tevékenységeit.

A Szövetség feladatai 



6.§

(1) A Szövetség általános céljához kapcsolódó feladatai:
(a)  A  Szövetség  törvényes  és  rendeltetésszerű  működéshez  szükséges  jogi  és
gazdálkodási  feltételek  biztosítása,  a  működés  és  a  fejlesztés  társadalmi  és
gazdasági fenntartását biztosító lehetőségek, források felkutatása.
(b)  A  Szövetség  szervezeti  felépítésének,  szervezeti  egységek  szerinti
munkamegosztásának  és  működési  rendjének  kialakítása,  az  összehangolt
működtetés biztosítása.
(c) A vízi turisztikai  szabadidős szolgáltatások  minőségi és kínálatbéli  fejlesztése,
az   érdekelt személyek, szervezetek, együttműködési rendszerek tevékenységének
összehangolása,  a  vízi  turisztika  területén  folyó  tevékenységek  figyelemmel
kísérése, szervezése.    
(d)  Hazai  és  határon  átnyúló  vízi  és  vízparti  rendezvények  életre  hívása,
működtetése, lakossági és szabadidősport programok szervezése, megvalósítása.
(e) A vízi túrázás társadalmi bázisának szélesítése, a gyermek és ifjúsági korcsoport
utánpótlás biztosításának elősegítése.
(f)  A  vízi  turisztikával   összefüggő   szakértői,   tervezői,   oktatói   tevékenység
minőségi színvonalának fejlesztésében való részvétel, a települési és a területi vízi
turisztikai fejlesztés kidolgozásában való közreműködés, a szakmai képzésben és
továbbképzésben való segítségnyújtás.  
(g) A Szövetség képviselete belföldön,  bel- és külföldi szakmai szervezetekben,  a
hazai és nemzetközi turisztikai hálózatokban.
(h) Kölcsönös előnyökre alapozott együttműködés kialakítása és fenntartása hazai
és  nemzetközi  turisztikai  szervezetekkel,  hálózatokkal,  az  együttműködést  segítő
tudástranszfer tématerületek kialakítása és fejlesztése, a szakmai ismeretek átadása
érdekében.
(i) A Szövetség érdekeinek képviselete az állami szervek és a helyi, illetve  területi
önkormányzatok, a szövetségek, illetve a társadalmi, civil szervezetek,  valamint  a
Szövetséggel  egyéb  szerződéses  jogviszonyban  lévő  szervezetek,  gazdasági
társaságok, intézmények felé.
(j) A Szövetség céljainak elérésére és feladatai megoldásához – kizárólag az alapcél
szerinti  tevékenységéhez  kapcsolódó  céljainak  megvalósítása  érdekében,  azok
veszélyeztetése  nélkül  –  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  is  folytathat,
gazdasági  társaságot  alapíthat,  vállalatot  alapíthat,  klaszter  alapításában  részt
vehet, klaszter menedzsment feladatokat elláthat az Ectv. 17.§ (3) bekezdésében
foglaltakkal  összhangban,  egyúttal  a  Szövetség  gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevétel nem haladhatja meg éves bevételeinek 60%-át.
(k)  A  Szövetség gazdálkodása során elért  eredményét  nem osztja  fel,  hanem a
felsorolt közhasznú tevékenysége magasabb szintű ellátására fordítja.
(l) Forrásteremtés biztosítását célzóan támogatói, illetve szponzorációs szerződések
megkötése, fenntartása, megújítása. 
(m)  Hazai  és  nemzetközi  pályáztatási  rendszerekben,  illetve  konzorciális



együttműködésekben való részvétel.

(2) A Szövetség különös céljához kapcsolódó feladatai:
(a) A Szövetség irányítási körébe tartozó, az EUSDR keretében, a Duna vízgyűjtőre
vonatkozó  `Víz  Keretirányelv`  hazai  megvalósítása  során  meghatározott  4
részvízgyűjtő 42 tervezési egységén azonosított víztestek alapján meghatározható –
vízi turisztikai régiók területi lehatárolása és létrehozása, az irányítás és működés
regionális  rendjének  kialakítása,  a  régiók  működésének  elősegítése,  fejlesztési
céljaik  meghatározása,  a  Szövetség  összehangolt  regionális  stratégiák  szerint
történő működtetése.
(b) A Szövetség vertikális működése operatív feladatainak ellátását a vízi turisztikai
divíziók rendszere biztosítja.
(c) A Szövetség horizontális működése, operatív feladatainak ellátása az Elnökség
iránymutatása alapján történik. 
(d) A Szövetség a lakossági és partnerkapcsolati információ- és programszolgáltatás
biztosítása  érdekében  a  hazai  –  később  a  nemzetközi  –  vízi  turisztikai
szolgáltatások,  programok  és  lehetőségek  teljes  köréről  folyamatosan  bővülő
adatbázist hoz  létre.
(e) Vízi  turisztikai  szabadidős tevékenységek szervezése, koordinálása, gyakorlati
képzéshez vízi bázis biztosítása.
(f) Oktató-nevelő, ismeretterjesztő tevékenység folytatása.
(g) Szorgalmi időben: vízpartra kihelyezett testnevelésórák; erdei iskola programok
szervezése;  szünidőben:  vízparti  napközis  táborok,  KENUOVI,  illetve  KENUSULI
programok,  tematikus  vízi  táborok,  vízitúra,  illetve  ismeretterjesztő  programok,
vízhez  kapcsolható  JELES  NAPOK,  vízi  rendezvények,  családi  programok,  stb.
szervezése.
(h) A vízi turisztika és a vízi természetjárás népszerűsítése.
(i) Vízi turisztikai eszközök fejlesztése, fejlesztésük elősegítése.

III. A SZÖVETSÉG TAGSÁGA

A Szövetség tagjai 

7.§

(1) A  Szövetség  tagja  lehet  –  az  Ectv.  4.§  (3) bekezdésében  meghatározott
rendelkezések szerint – mindazon belföldi egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, amely egyetért a



Szövetség célkitűzésével és az alapszabályt magára nézve kötelezőnek fogadja el.

(2) A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre, a belépési nyilatkozat
Elnökség  egyszerű  szótöbbség  általi  elfogadásával  és  a  tag  –  9.§  szerinti  –
regionális besorolásával. Az Elnökség a belépési nyilatkozatokról saját hatáskörben
dönt.

(3) A Szövetség alapító tagjainak felsorolását a tagjegyzék (3. sz. melléklet) rögzíti.

(4) A Szövetség tagja
(a) részt vehet a Szövetség tevékenységében és rendezvényein.
(b) választhat és választható a Szövetség ügyintéző és képviseleti szerveibe.
(c) köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
(d) nem veszélyeztetheti a Szövetség céljainak megvalósulását.

(5)  Természetes  személy  a  Szövetségnek  kizárólag  pártoló  tagja  lehet,  vagy  a
Szövetség tanácsadó testületének, a Magisztrátusnak lehet tiszteletbeli tagja.

A Szövetség alapító tagjai 

8.§

(1) Az Ectv. 4.§ (3) bekezdésében meghatározott hatályos rendelkezések szerint: a
szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet. Szövetség két tag részvételével is
alapítható, működtethető. 

(2) A Szövetség az alapító tagok egybehangzó akarata szerint, jelen alapszabály
rendelkezései alapján jön létre.

(3) A Szövetség alapító tagjai: (3. sz. melléklet) szerint

   

A Szövetség regionális tagjai 
  

9.§

(1) A Szövetség tagjai, székhelyük, illetve működési hatókörük szerint kialakított vízi
turisztikai szolgáltatási régióba kerülnek besorolásra.



(2) A Szövetség regionális működését a Duna folyó vízgyűjtőjének magyarországi
területén a (1. számú mellékletben) felsorolt folyók, tavak vízi turisztikai régióiban
valósítja meg.  

(3) A  régiók  telephelyet  jelölhetnek  ki,  amelyek  egyben  a  Szövetség  regionális
telephelyeiként működnek.

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése 

10.§

(1) A Szövetségbe való belépés, illetőleg a kilépés önkéntes.  

(2) A Szövetségi tagság felvétellel keletkezik. 

(3) A tagfelvétel kérdésében a Szövetség Elnöksége határoz. A felvételt megtagadó
határozat  ellen  a  Szövetség  Közgyűléséhez  lehet  fellebbezni.  A  fellebbezést  a
következő közgyűlés tárgyalni köteles.

(4) A Szövetségi tagság megszűnik:
(a) a Szövetség megszűnésével, a megszűnés napján.
(b) a Tag kilépésével, a kilépés napján.
Kilépéssel szűnik meg a tagsági viszony, ha a tag a kilépési szándékát az 
Elnökséghez írásban benyújtja.  A kilépési nyilatkozat átadásával a tagsági 
jogviszony minden további feltétel nélkül megszűnik. A tagnak kilépése esetén a 
leltárfelelősséggel átvett, a Szövetség tulajdonát képező eszközökkel elszámolási 
kötelezettsége áll fenn a Szövetséggel szemben, ezt a kilépési nyilatkozatnak az 
Elnökség részére történő átadásával egyidejűleg köteles maradéktalanul teljesíteni, 
egyidejűleg az esetlegesen fennálló tagdíjtartozásával elszámolni.
(c) A Tag kizárásával, az erről szóló közgyűlési határozat elfogadásával.

(c1)  Ha  a  tag  jogszabályt,  a  Szövetség  Alapszabályát  vagy  közgyűlési
határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartást folytat, a közgyűlés –
bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal
szemben  kizárási  eljárást  folytathat  le  a  Ptk.  3:70.  § alapján,  ha  az
alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat meghatározta.

(c2) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással
kell  ellátni;  az  indokolásnak  tartalmaznia  kell  a  kizárás  alapjául  szolgáló
tényeket  és  bizonyítékokat,  továbbá  a  jogorvoslati  lehetőségről  való



tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
(c3) A kizárás tisztességes eljárást biztosító szabályai: 
A kizárási eljárás megindításáról szóló határozat meghozatala az Elnökség
hatáskörébe tartozik.
Az  Elnökség írásban értesíti a tagot a kizárási eljárás megindításáról és arról,
hogy  az  üggyel  kapcsolatos  észrevételeit  az  értesítés  kézhezvételétől
számított 15 napon belül benyújthatja az Elnökséghez. 
A Szövetségből kizárási eljárás alá vont tag, vagy a kizárási eljárás miatt a
Szövetség  bármely tagja a kizárási eljárásról történő tudomásszerzést követő
15 napon belül írásban kérelmezheti – az  előzetesen rendkívüli közgyűlés
által  megválasztott  –  Jogorvoslati  Bizottság összehívását.  Az  Elnökség a  

kizárási  eljárás  alá  vont  tagnak  az  Elnökséghez   címzett   kérelme
alapján köteles 30 napon belül összehívni a Jogorvoslati Bizottságot. 
A  Jogorvoslati  Bizottság  feladata  az  etikai  vétség  mértékének,  egyúttal  a
kizárás  indokoltságának  kivizsgálása,  az  Elnökség  kizárást  kimondó
határozatában  rögzítettek  és  a  kizárás  alá  vont  tag  védekezésében
elhangzottak összevetése. 
Amennyiben  a  Jogorvoslati  Bizottság  határozatában  rögzíti  a  kizárás
indokoltságát, az Elnökség a kizárást kimondó határozatát írásban is köteles
közölni  az  eljárás  alá  vont  taggal,  egyúttal   az  Elnökség  15  napon  belül
köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, amely dönt a tag kizárásáról. 
A  kizárás  előtt   a  Szövetség  elnöke  köteles  írásban,  15  napos  határidő
kitűzésével  felhívni  az  érintett  tag  figyelmét  az  etikátlan,  jogellenes,
alapszabály-ellenes,  illetve  a  tagsági  viszonnyal  össze  nem  egyeztethető
egyéb magatartás, állapot megszüntetésére.
A közgyűlési határozat alapján kizárt tag a kizárást kimondó határozat ellen, a
tudomásra jutástól számított 30 napon belül jogosult bírósághoz fordulni.

(d) A tagsági viszony megszűnése esetén a tag  az Elnökség által törlésre kerül a
Szövetség nyilvántartásaiból. A nyilvántartásban rögzíteni kell  különösen a tagság
megszűnésének időpontját és okát.
(e) A Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát bármely tag (illetve a
kizárt  tag)  a  tudomásra  jutásától  számított  30  napon  belül  a  bíróság  előtt  

megtámadhatja.

11.§

(1) A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni. 

(2) A  tagsági  viszony  keletkezésekor  az  új  tagot  bejegyzik  a  Szövetség
tagnyilvántartásába,  képviselője  nevének  és  lakcímének,  illetve  a  szervezet
székhelyének  feltüntetésével.  A  tagság  megszűnésekor  ennek  tényét  és  a
megszűnés okát szintén be kell jegyezni a tagnyilvántartásba.



(3) A Szövetség tagjai a Közgyűlés által évente előre meghatározott mértékű tagdíjat
fizetnek – (4.) számú melléklet. 

Különleges jogállású tagok

12.§ 

(1) Pártoló tagok:
(a) A Szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a természetes, illetve jogi személyek,
akik a Szövetség céljainak, elérése érdekében rendszeres anyagi, szakmai, vagy
egyéb támogatást nyújtanak. 
(b)  Pártoló  tagi  együttműködés  az  Elnökség  felkérése  alapján  keletkezik,
megújítására évente kerülhet sor. 
(c) A Pártoló tagok a Szövetség tagnyilvántartásában nem szerepelnek, közvetlenül
nem  vesznek  részt  a  Szövetség  munkájában,  vezető  tisztségviselőnek  nem
választhatók, tagdíjfizetésre nem kötelezhetők. 
(d) Költségvetési szerv a  Szövetség pártoló tagja nem lehet.

(2) Tiszteletbeli tagok: 
(a) A Szövetség tiszteletbeli tagjai alkotják a Tanácsadó Testületet (továbbiakban:
Magisztrátus).  
(b) A Magisztrátus tagjai azok a magánszemélyek lehetnek, akik személyiségükkel,
társadalmi  és  közéleti  tevékenységükkel  hitet  tettek  a  „vízen  járás”  napi
gyakorlatának elterjesztése, a „vízi világ csodájának” népszerűsítése, támogatása és
társadalmi igénnyé emelése mellett.  
(c) A Magisztrátus tagjait addigi „vizes elkötelezettségük” alapján, az Elnökség kéri
fel, és tiszteletbeli taggá a Közgyűlés választja meg. 
(d)  A  Magisztrátus  tagjai  a  Szövetség  „utazó  nagykövetei”,  „külső”  tanácsadói,
felkérésre részt vehetnek a Szövetség stratégiai feladatainak kimunkálásában.

IV. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

A tagok jogai és kötelezettségei 



13.§

(1) A Szövetség Tagjának jogai:
(a) részt vehet a Szövetség tevékenységében, rendezvényein
(b) választhat és választható a Szövetség szerveibe,
(c) észrevételeket, javaslatokat tehet, illetőleg véleményt nyilváníthat a Szövetség, 
valamint szerveinek működésével kapcsolatban, továbbá betekinthet a Szövetség 
irataiba, amennyiben az nem sérti más tagok jogos érdekeit,
(d) ajánlásokat tehet a Szövetséget, a Szövetség szerveit és a vízi turisztika 
fejlesztését, működési lehetőségeit érintő kérdések megtárgyalására,
(e) tájékoztatást igényelhet a Szövetség bármely tevékenységéről.

(2) A különleges jogállású tagok a Szövetség szerveibe nem választhatnak és  
szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. 

(3) A Szövetség Tagjának kötelezettségei:
(a) a vízi-turisztika fejlődésének és eredményességének elősegítése,
(b) a Szövetség Alapszabályának és egyéb szabályainak, szabályzatainak,
valamint a Szövetség szervei által hozott határozatainak a megtartása, illetőleg 
megtartásának biztosítása,
(c) a Szövetség által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,
(d) a vízi turisztika szakágainak népszerűsítése,
(e)  a tagdíj megfizetése.

A pártoló tag jogai és kötelezettségei 

14.§

(1) A pártoló tag jogai:
(a)  Javaslatokat  tehet  a  Szövetséget,  valamint  a  vízi  turisztikát  érintő  kérdések
megtárgyalására.
(b) Tanácskozási és javaslattételi joggal részt vehetnek a Szövetség közgyűlésein, 
tanácskozási fórumain. 

(2) A pártoló tag kötelezettségei:
(a) A Szövetség Alapszabályának betartása.
(b) A vízi turizmus népszerűsítése a Szövetség célkitűzéseinek elfogadása.
(c) A vállalt anyagi, szakmai, vagy egyéb támogatás biztosítása.



V. A SZÖVETSÉG SZERVEZETE

15.§

(1) A Szövetség szervei:
(a) a Közgyűlés,
(b) az Elnökség,
(c) a Hivatali szervezet, 
(d) a Számvizsgáló Bizottság,
(e) a Jogorvoslati Bizottság,
(f)  a Tanácsadó Testület.

(2) A Szövetség tisztségviselői
(a) Vezető tisztségviselők az Elnök, az Alelnökök és az Elnökségi tagok.
(b) Tisztségviselők a projektvezetők, a vízi turisztikai divízió vezetők, a bizottságok 
elnökei, és a bizottságok tagjai.

VI. A SZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE 

16.§

(1) A  Szövetség  legfőbb  szerve  a  Közgyűlés,  amely  a  tagok  képviselőinek
összessége. A Szövetség Közgyűlését évente legalább egy alkalommal össze kell
hívni. 
A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a
tagok legalább egytizede – az ok és a cél megjelölésével – kéri. 
A  tagnyilvántartásban  szereplő  tagok  részére  legalább  15  nappal  a  Közgyűlés
időpontja  előtt  meghívót  kell  küldeni,  a  Közgyűlés  helye,  időpontja  és  napirendi
pontjai  közlésével.  A  meghívóban  közölni  kell  azt  az  időpontot  is,  amelyben  az
eredeti időpontban kitűzött Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt
közgyűlést  kell  megtartani,  egyúttal  fel  kell  hívni  a  tagság  figyelmét,  hogy  a
megismételt közgyűlés a megjelentek létszámára tekintet nélkül határozatképes. 

(2) A  Közgyűlés  ülései  nyilvánosak.  Az  Elnök  (a  Tagság  közgyűlésre  szóló
meghívóban erről történő tájékoztatása mellett) tanácskozási joggal meghívhatja a
Közgyűlésre a különböző állami, társadalmi, gazdasági szervezetek, továbbá a teljes
Tagság egyéb, tárgyalási felhatalmazással rendelkező képviselőit.  



(3) Határozatképesség, határozathozatal
(a) A Közgyűlésen határozatképes, ha  a teljes tagság 50%-a + 1 Tag jelen van. A
határozatképtelenség  miatt  megismételt  Közgyűlés  a  megjelent  tagok  számától
függetlenül  –  változatlan  napirend  mellett  –  határozatképes,  amennyiben  erre  a
tagság figyelmét a közgyűlési meghívóban felhívták.  
(b) A Szövetség alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(c)  A  Szövetség céljának módosításához és  a  Szövetség megszűnéséről  szóló
közgyűlési  döntéshez  a  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(d)  A közgyűlést a Szövetség elnöke, illetve távollétében valamelyik Alelnöke vezeti
le.  Amennyiben  bármelyik  szavazásra  jogosult  képviselő  eltérő  személyre  tesz
javaslatot a levezető elnöki  tisztség ellátására, a közgyűlés egyszerű többséggel,
nyílt  szavazással  dönt  a  levezető  elnök  személyéről.  A  közgyűlés  elején  a  (8)
bekezdésben meghatározott jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyén túl három
tagból  álló  szavazatszámláló  bizottságot  kell  választani.  A  szavazatszámláló
bizottság  tagjaira  a  jelenlévő  küldöttek  közül  a  közgyűlés  levezető  elnöke  tesz
javaslatot.  A szavazatszámláló bizottság tagjairól  a közgyűlés egyszerű többségi,
nyílt szavazással dönt.

(4) A Közgyűlést 15 napon belül össze kell hívni: 
(a) Az ügyvezető szerv köteles a közgyűlést összehívni a szükséges     

intézkedések megtétele céljából, ha

(aa) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

(ab) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 
esedékességkor teljesíteni,

(ac) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.

(b)  Az  (a)  bekezdés  alapján  összehívott  közgyűlésen  a  tagok  kötelesek  az  
összehívásra  okot  adó  körülmény  megszüntetése  érdekében  intézkedést  
tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni,

(c) ha legalább a Tagok egytizede az ok és cél megjelölésével kéri;

(d) ha az Elnökség rendkívüli Közgyűlés összehívását tartja szükségesnek. 

(5) A Közgyűlés élén az Elnök áll.

(6) A Közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amelyet az Elnök és két, a Közgyűlés által
megválasztott tag hitelesít, amelyet a Közgyűlés napját követően 15 naptári napon
belül meg kell küldeni a Tagoknak.

(7) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
(a) az alapszabály megállapítása és módosítása; 

(b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;



(c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása;

(d) az éves költségvetés elfogadása;

(e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni 
helyzetéről szóló jelentésének - elfogadása;

(f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;

(g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt;

(h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a 
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési 
igények érvényesítéséről való döntés;

(i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása;

(j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 
megállapítása; 

(k) a végelszámoló kijelölése;

(l) A közhasznú szervezet, valamint közhasznú szervezet jogi személyiséggel 
rendelkező szervezeti egysége számára közhasznúsági mellékletet készítése, 
jóváhagyása, letétbe helyezése és nyilvános közzététele.

(8) A Közgyűlés határozatait  nyílt  szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A
közgyűlési ülésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Minden tagnak egy szavazati joga
van.  A  jegyzőkönyvnek  tartalmaznia  kell  a  közgyűlésen  elhangzott  lényeges
észrevételeket és javaslatokat, valamint a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet a
közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető írja alá és két, a közgyűlés elején
a (3) bekezdésben meghatározottak szerint megválasztott személy hitelesíti.

(9) A Szövetség Elnöksége a Közgyűlés határozatairól  olyan nyilvántartást vezet,
amelyből kiderül, a határozatok teljes szövege, a döntéshozás időpontja és a döntés
hatálya,  valamint  a  szavazati  arányok  az  'igen'  és  'nem'  szavazatok,  illetve  a
tartózkodások  számszerű  feltüntetésével.  Ezen  nyilvántartás  nyilvános,  abba
kérésre, indokolt mértékben bárki betekinthet.

(10) A  Közgyűlés  határozatait  az  Elnökség  általában  hirdetmény  útján  hozza
nyilvánosságra,  honlapján  történő  megjelentetéssel.  Amennyiben  a  határozat
meghatározott személyeket, vagy azok bizonyos körét érinti, ezen személyeket az
Elnökség  írásban értesíti a határozatokról.

(11)  Az  Szövetség  szervei  által  hozott  jog-,  vagy  alapszabálysértő  határozat
megsemmisítése iránt bármely tag – a különleges jogállású tag csak érintettsége
esetén  –  a  határozat  tudomására  jutásától  számított  harminc  napos  jogvesztő



határidőben  pert  indíthat.  A  perindítás  a  határozat  végrehajtását  nem gátolja,  a
bíróság azonban indokolt  esetben -  a  tag  kérelmére  -  a  határozat  végrehajtását
felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik.

(12) Konferencia Közgyűlés
(a)A   Ptk.  3:74.  § (2)  pont   alapján   a  tag  a  Közgyűlés  ülésén  tagsági  jogait
személyes  részvétel  helyett  elektronikus  hírközlő  eszközök  igénybevételével  is
gyakorolhatja. Az Ectv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Közgyűlés nyilvános.
Amennyiben a konferencia Közgyűlés megtartására alkalmas – pl. „ZOOM.US” web-
felület  –  közösségi  kommunikációs  webportálon  keresztül  lefolytatott  konferencia
Közgyűlés nyilvánossága nem biztosítható,  azaz bármely érdeklődő részére nem
biztosítható a megtekinthetőség, úgy ezen a módon elektronikus hírközlő eszközzel
nem tartható  meg a   konferencia  Közgyűlés,  hanem csak  személyes  részvételű
közgyűlés  hívható  össze  és  tartható  meg  a  személyes  részvételű  közgyűlésre
vonatkozó eljárásrend szerint.
(b) Konferencia Közgyűlést a tagok úgy is tarthatnak, hogy a közgyűlésnek nincs 
meghirdetett helyszíne, egy tag sincsen személyesen jelen (teljes konferencia 
Közgyűlés) vagy olyan módon, hogy egyes tagok előre meghirdetett helyszínen 
személyesen  vannak jelen, míg  más tagok elektronikus eszköz igénybevételével 
vesznek  részt a Közgyűlésen (részleges konferencia Közgyűlés). 
Konferencia Közgyűlés a Szövetség működésével kapcsolatos bármely területet 
érintő kérdésben összehívható, kivéve a vezető tisztségviselők megválasztását, 
illetve a Szövetség tagjával szemben kezdeményezett fegyelmi, vagy etikai vétség 
tárgyalását, mely esetekben rendes, vagy rendkívüli közgyűlés összehívása 
szükséges.
(c) Konferencia Közgyűlésen résztvevő tagok kizárólag olyan kommunikációs 
eszközt választhatnak (használhatnak), amely alkalmas a személyazonosság 
egyértelmű megállapítására, és amely eszköz alkalmas a kép és hang egyidejű 
biztosítására (továbbítására), a párbeszéd lebonyolítására, vagyis mindegyik tag 
mindegyik jelenlévővel tud kommunikálni oly módon, hogy a többi tag azt 
figyelemmel kísérhesse. 
A konferencia Közgyűlés operatív bonyolítása konferencia Közgyűlés megtartására 
alkalmas közösségi kommunikációs webportálon keresztül történik, amely 
alkalmazás a mindenkori  tagság számára önálló és azonos idejű hozzáférést 
biztosít.
A konferencia Közgyűlés megtartására alkalmas portál szolgáltatása: 
azonos idejű online kommunikáció;
párbeszéd üzemmód;
szavazás regisztráció és nyilvántartás;
a konferencia Közgyűlés kép- és hanganyagának teljes körű video-rögzítése;
a közösségi online kommunikáció rendszergazda által történő moderálása.
(d) Konferencia Közgyűlés esetén a Közgyűlés elnöke köteles gondoskodni arról,
hogy  az  ilyen  elektronikus  hírközlő  eszközök  útján  megtartott  Közgyűlésen
elhangzottakat, illetve meghozott határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok,



ellenszavazatok,          tartózkodások  számát  oly  módon  rögzítsék,  hogy az  a
későbbiekben ellenőrizhető legyen.
A  Közgyűlés  elnöke  köteles  továbbá  a  felvételek  alapján,  minden  egyes
Közgyűlésről a fenti 6. pont szerint jegyzőkönyvet készíteni.
(e)     A személyazonosság, illetve a képviseleti jog igazolása és dokumentálása úgy
történik, hogy a Konferencia-közgyűlés megnyitásakor az Elnök, illetve a konferencia
Közgyűlést megnyitó tag a konferencia Közgyűlés megnyitását követően számba 
veszi a megjelenteket. A tagokat külön-külön felhívja, a tag, illetve képviselője 
fényképes személyazonosító Igazolványának, jogi személyiségű tag esetén a tag 3 
hónapnál nem régebbi cégkivonatának, a tag törvényes  képviselőjének aláírási-
címpéldányának (aláírás-mintájának), és amennyiben szükséges a  tag törvényes 
képviselője által adott meghatalmazásnak a kommunikációs eszközön keresztül 
történő bemutatására azzal a külön felhívással, hogy a tag (a képviselője fényképes 
személyazonosító igazolványának kivételével) az előbbi dokumentumokat köteles  
az Elnök részére megküldeni a Konferencia-közgyűlés napját követő 8 napon belül.
Bármely tag jogosult a tagok képviselőjének személyazonosságával, illetve 
képviseleti jogával kapcsolatban a naprendi pontok megtárgyalását megelőzően 
észrevételt tenni. Ilyen észrevétel esetén a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbséggel 
döntenek az észrevételről, és az azzal való egyetértés esetén a konferencia 
Közgyűlés nem tartható meg, és a konferencia Közgyűlés napirendjén szereplő 
ügyekben a konferencia Közgyűlés napját követő 15 napon belül személyes 
részvételű Közgyűlést kell összehívni meghatározott helyszínre.
(f) Amennyiben a konferencia Közgyűlésen a tagok titkos szavazást kívánnak 
elrendelni úgy az adott napirendi pontban a tagok nem szavazhatnak, és az érintett 
napirendi pont kapcsán  a konferencia Közgyűlés napját követő 15 napon belül 
személyes részvételű Közgyűlést kell  összehívni meghatározott helyszínre.
(g) Az elektronikus hírközlő eszközök segítségével megtartott Közgyűlés 
összehívására, határozatképességére, szavazás módjára a tagok személyes 
jelenlétével megtartott Közgyűlés szabályait megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy 
amennyiben a tagok személyes jelenlétével megtartott Közgyűlés szabályai és a 
jelen 12. pont szerinti szabályok között ellentmondás van, úgy a jelen 12. pont 
szerinti szabályok az irányadóak.
(h) A konferencia Közgyűlés forgatókönyve

(h1) A konferencia Közgyűlés – meghívó által meghirdetett időpontjában – a 
Szövetség elnöke, mint rendszergazda regisztrációs/belépési URL-t küld 
minden egyes tagnak;
(h2) A tagok egyenként belépnek a konferencia Közgyűlés webfelületére, ahol
a konferencia Közgyűlés megtartására alkalmas portál lehetővé teszi, hogy a 
résztvevők azonos idejű kép és hang kommunikációt folytathassanak 
egymással;
(h3) A Szövetség elnöke  megnyitja az online konferencia Közgyűlést;
(h4) A Szövetség elnöke a hitelesítő dokumentumok alapján – megállapítja, 
hogy a részvevők közül kik jogosultak szavazásra, ezt követően megállapítja, 
hogy a konferencia Közgyűlés határozatképes-e. 



A konferencia Közgyűlés akkor határozatképes, ha a  szavazásra jogosultak 
50%-a +1 fő online jelen van.
Ha a konferencia Közgyűlés aktuálisan nem határozatképes, a Szövetség 
elnöke szünetet rendel el  és  – a meghívóban rögzítettek szerint – fél órával 
későbbi időpontra ismételten összehívja a konferencia Közgyűlést, amely az 
online jelen lévő, szavazásra jogosult tagok számától függetlenül 
határozatképes.
(h5) A Szövetség Elnöke a konferencia Közgyűlés folytatásában javaslatot 
tesz a levezető elnök személyére; Az online jelen lévők nyílt szavazással – 
IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  szóbeli nyilatkozattal – megválasztják az online
konferencia Közgyűlés javasolt levezető elnökét;
(h6) A levezető elnök élő szóban előterjeszti az online konferencia Közgyűlés 
rögzített kép- és hanganyaga alapján írásban elkészítendő jegyzőkönyv 
vezető személyét, illetve megnevezi a jegyzőkönyvet hitelesítő javasolt 
személyeket, egyidejűleg megkérdezi, hogy van-e más javaslat.
Az online jelen lévők nyílt szavazással – IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  
szóbeli nyilatkozattal – megválasztják az online   konferencia Közgyűlés 
javasolt jegyzőkönyv vezetőjét és a jegyzőkönyv javasolt hitelesítőit;
(h7) A levezető elnök élő szóban előterjeszti az online konferencia Közgyűlés 
– meghívóban  előzetesen közzétett – napirendi pontjait és megkérdezi van-e 
javaslat napirend módosításra, illetve egyéb napirend megtárgyalására.
Az online jelen lévők nyílt szavazással – IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  
szóbeli nyilatkozattal – megszavazzák az online   konferencia Közgyűlés 
meghirdetett, illetve javasolt napirendi pontjait;
(h8) A levezető elnök élő szóban – az online jelen lévők által elfogadott 
sorrendben – egyenként  bocsátja vitára a napirendi pontokat és moderálja a 
vitát.
Az online jelen lévők – a vita levezető elnök által történt lezárását követően –  
nyílt szavazással   –   IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  szóbeli nyilatkozattal – 
megszavazzák a vitában kialakult és elfogadásra javasolt álláspontot és a 
levezető elnök által élő szóban megfogalmazott határozati javaslatot.
A napirendi  pontok egyenként kerülnek megtárgyalásra és a határozati 
javaslat elfogadásával lezárásra.
(h9)   A levezető elnök bezárja az online  konferencia Közgyűlést, egyúttal 
gondoskodik arról, hogy  a konferencia Közgyűlés készült kép- és hanganyag 
archiválásra kerüljön, illetőleg eljusson az írásbeli jegyzőkönyvet elkészítő 
jegyzőkönyv vezetőhöz, illetve az írásos jegyzőkönyv hitelesítőihez.

(13) Közgyűlés tartása nélküli határozathozatal
(a) Az Elnök kezdeményezésére a Közgyűlés ülés tartása nélkül is hozhat 
határozatot. Az ülés tartása nélküli határozathozatalt az Elnök a határozat 
tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok 
számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell 
biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az Elnök  részére, oly módon, hogy 



az a többi tag számára is látható legyen a Szövetség elektronikus levelezőlistáján 
keresztül.
(b) A határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot 
megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 
határozatképességéhez  szükséges lenne ülés tartása esetén.
(c) Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Közgyűlést az Elnöknek össze kell
hívnia.
(d) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha 
valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 
beérkezésének napjától számított három napon belül - az Elnök megállapítja a 
szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A 
határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének a napja.

(14) Határozat hozatal nem szabályszerűen összehívott Közgyűlés esetén 
A  Ptk. 3:74. § (3) pont  alapján, ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze,
az ülést akkor lehet megtartani,  ha  az  ülésen  a  részvételre  jogosultak  legalább
háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

VII. A SZÖVETSÉG ELNÖKSÉGE 

17.§

(1) A Szövetség Elnöksége a Szövetség általános hatáskörű és egyben operatív
végrehajtó és rendelkező, kollektív vezető szerve, két közgyűlés között ügyintéző és
képviseleti szerve. 
(a) Az öttagú Elnökséget a Szövetség öt évre választja. Az Elnökség az Elnökből,
két Alelnökből és két Elnökségi Tagból áll. 

A Szövetség Elnöke: 

Klemencz Henrik (9177 Ásványráró, Dévér u. 7. Képviselt szervezet: Duna-Régió
Víziturisztikai  Szövetség,  763  Szatymaz,  II.  körzet  1966.  hrsz.  13-02-0006385;
Budapest Környéki Törvényszék)

A Szövetség Alelnökei:

Fűzfa  Zoltán   (9226  Dunasziget,  Fő  u.  67.  Képviselt  szervezet:  Pisztráng  Kör
Waldorf Természetvédő és Természetjáró Egyesület, 3517 Miskolc, Losonczy utca



64. 05-02-0002489; Miskolci Törvényszék)

Tóth  Ákos   (2440  Százhalombatta,  Október  6.  u.  3.  Képviselt  szervezet:  Dunai
Flottilla Gyermek és Ifjúsági Vízitúra Egyesület 2440 Százhalombatta, Hóvirág u. 6.
sz. 3-02-0000899; Budapest Környéki Törvényszék) 

A Szövetség Elnökségi Tagjai:

Dallos Sándor (4400 Nyíregyháza, Szent Miklós tér 7. Képviselt szervezet: Felső-
tiszai  Vízitúra  Sportegyesület,  4951  Tiszabecs,  Kis  utca  23-25.  09-02-0004329;
Debreceni Törvényszék)

Szabó Miklós  (2133 Sződliget, Bánya u. 3. Képviselt szervezet: Dunai Sárkányok
Sárkányhajós és Természetjáró Egyesület Vác, 2600 Vác, Kálvin János u. 2. 13-02-
0004553; Budapest Környéki Törvényszék) 

(b) A Szövetség ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
(b1)  aki  legalább  korlátozottan  cselekvőképes,  kivéve,  ha  a
cselekvőképességét  a  bíróság  a  képviseleti   joggal  érintett  ügycsoportban
korlátozta, és a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és aki
(b2) magyar állampolgár, vagy
(b3) a  szabad  mozgás  és  tartózkodás  jogával  rendelkező  személyek
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
(b4)  a  harmadik  országbeli  állampolgárok  beutazásáról  és  tartózkodásáról
szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású,
illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

(c) Az Elnökség határozathozatalában nem szavazhat az,
(c1) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a jogi
személy terhére másfajta előnyben részesít;
(c2) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
(c3) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
(c4) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek
nem tagja vagy alapítója;
(c5) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll, vagy
(c6) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(d) A civil  szervezet  megszűntét  követő  két  évig  nem lehet  más civil  szervezet  
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan civil szervezetnél töltött be – 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, 
amely  az  adózás  rendjéről  szóló  törvény  szerinti  köztartozását  nem

egyenlítette ki.
(e)  A vezető tisztségviselő,  illetve  az ennek jelölt  személy  köteles  a  Szövetség  

tagságát előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más



civil szervezetnél is betölt.
(f)  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 -,

(f1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és 
vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,

(f2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű

adóhiányt tárt fel,

(f3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás      
intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

(f4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről 
szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.

(2) Az Elnökség általános feladata 

(a)A  Szövetség  tevékenységét  két   közgyűlés   közötti   időszakban  az
Alapszabályban meghatározott   feladat-   és  hatáskörmegosztással az  Elnökség
irányítja.
(b) Az Elnökség a stratégiai és az operatív feladatok végrehajtásával és hatáskörök
gyakorlásával  irányítja  a  Szövetség  tevékenységét,  meghatározza  a  hosszútávú
szövetségi tevékenység irányát, az éves tevékenység kereteit.
(c) Az Elnökség tagjai  a Szövetség  legfőbb tisztségviselői,  és önálló  képviseleti
jogkörű ügyvivői.
(d) Az Elnökség általános feladatfunkciói:  

(d1) a közgyűlés felhatalmazása alapján a Szövetségnek az Elnökség tagjai 
által történő képviselete;
(d2) a Szövetség működéséhez szükséges döntési jogkör gyakorlása; 

(d3)  döntési jogkör gyakorlása mindazokban az ügyekben amelyek 
nem tartoznak a Közgyűlés, illetőleg a Szövetség egyéb szervének 
kizárólagos hatáskörébe;
(d4) aláírási és utalványozási jogkör önálló gyakorlása, a bankszámla feletti 
rendelkezési jog önálló gyakorlása;
(d5)  a Szövetség, EU DUNA Makro-regionális Stratégiával összefüggő hazai 
és nemzetközi kapcsolatépítése, a kapcsolódó fejlesztések menedzselése, az
együttműködések koordinációja.     

(3) Az Elnökség kizárólagos hatásköre:
(a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben 
a döntések meghozatala;

(b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;

(c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;

(d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére 



vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és 
végrehajtása;

(e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;

(f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;

(g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak 
meghatározása;

(h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos 
kérdésekre;

(i) a tagság nyilvántartása;

(j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 
vezetése;

(k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;

(l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és 
annak bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;

(m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.

(4) Az Elnökség jogosult és köteles intézkedni minden olyan kérdésben, amely nem
tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

(5) Az  Elnökség  jogosult  maga  meghatározni  működési  rendjét,  ügyrendjét,
működéséről köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
 

(6) A Szövetség által foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a munkáltatói és a
fegyelmi jogkört az Elnökség  gyakorolja.

          
(7) Az Elnökség képviseli a Szövetséget külső szervek, hatóságok előtt,  felelős a
Szövetség törvényes működéséért. Az Elnökség a jogszabályok, az Alapszabály, a
közgyűlési  és elnökségi  határozatok keretei  között  a  törvényes működés,  a  napi
ügyek és a szakmai ügyek vitelének első számú irányító szerve. 
             
(8) Az Elnökség tagjai, mint a Szövetség képviseletére jogosultak úgy írnak alá a
Szövetség  nevében,  hogy  a  Szövetséget  minden  elnökségi  tag  önállóan  jegyzi
akként,  hogy a Szövetség előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve mellé az aláírási
címpéldány szerint írják saját nevüket. 

            
(9) Az Elnökség tagjai utalványozási jogot gyakorolnak.

     
(10) Rendelkezéseit  határozat  formájában  hozza.  Gondoskodik  a  Közgyűlés
határozatainak végrehajtásáról.

(11) Az Elnökség működése



(a)  Az  Elnökség  a  Szövetség  működéséről  éves  beszámolót  készít,  melyet  a
Közgyűlés  elé  terjeszt  elfogadás  céljából.  Ezen  beszámoló  akkor  tekinthető
elfogadottnak, ha azt a Közgyűlés határozatával elfogadta.
(b)  Az  Elnökség  lehetőséget  biztosít  arra,  hogy  a  Szövetség  működésével
kapcsolatos  egyéb  iratokat  a  Szövetség  székhelyén,  indokolt  mértékben  bárki
megtekinthesse.  Az  Elnökség  beszámolói  a  Szövetség  székhelyén,  indokolt
mértékben szintén bárki által megtekinthetők. A beszámolókat és határozatokat az
Elnökség a Szövetség egyéb szerveinek és a tagoknak minden esetben írásban is
köteles rendelkezésre bocsátani úgy, hogy amennyiben döntést kell hozni, elegendő
idő álljon rendelkezésre az áttanulmányozáshoz. 
(c)  Az  Elnökség  tagjai  nem lehetnek  más,  jelen  Szövetség  céljaival  össze  nem
egyeztethető tevékenységű szervezet vezető tisztségviselői és a Szövetség céljaival
ellentétes, vagy azt veszélyeztető tevékenységet sem folytathatnak.
(d)  Az  Elnökség  a  Szövetség  működéséről,  szolgáltatásai  igénybevételének
módjáról és lehetőségeiről évente tájékoztatót készít, melyet hirdetmény útján hoz
nyilvánosságra.  Ezen  hirdetmény  folyamatosan  a  Szövetség  honlapján  kerül
megjelentetésre. 
(e) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az
Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább két elnökségi tag részt vesz. Az
Elnökség ülésein az elnökségi tagok szavazati joggal, a meghívottak javaslattételi
joggal vesznek részt.
(f) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
kivéve, amennyiben csupán két elnökségi tag van jelen, mely esetben az Elnökség
egyhangú döntést hoz.
(g) Az Elnökség üléseit  az Elnök hívja össze,  valamennyi  elnökségi  tag – illetve
napirendtől függően az egyéb meghívott személyek – előzetes értesítésével. Írásbeli
értesítés esetén a tervezett időpontot megelőzően legalább 5 naptári nappal kell a
meghívót  az  elnökségi  tagoknak  és  a  meghívottaknak  megküldeni  a  napirendi
pontok pontos megjelölésével.
(h) Az  Elnökség  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amelyekben  különösen
rögzíteni kell:
- a hozzászólásokat, különvéleményeket,
- a határozatokra vonatkozóan a határozat teljes szövegét, a döntéshozás időpontját
és a döntés hatályát, az ’igen’, a ’nem’ és a ’tartózkodás’ szavazatok arányát.
(i)  Az  Elnökség  jegyzőkönyvei  nyilvánosak,  megtekinthetőek  a  Szövetség
elektronikus levelezési listáján, valamint a a Szövetség székhelyén a kifüggesztett
példányok is hozzáférhetőek.
(j) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
(k)  A  közhasznú  szervezet  beszámolójába,  közhasznúsági  mellékletébe  bárki
betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet.

(12) Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

(13) Az Elnökség tagsága megszűnik:



(a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;

(b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel  
bekövetkezésével;

(c) visszahívással;

(d) lemondással;

(e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

(f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége

ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

(g)  a  vezető  tisztségviselővel  szembeni  kizáró,  vagy  összeférhetetlenségi  ok
bekövetkeztével.

(14) A jogi személy tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói
a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.

(15) A  vezető  tisztségviselő  megbízatásáról  a  jogi  személyhez  címzett,  a  jogi
személy  másik  vezető  tisztségviselőjéhez  vagy  döntéshozó  szervéhez  intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat.

(16) Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével  vagy megválasztásával,  ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

(17)  Az Elnökség az  általa  meghatározott  ügyrend szerint,  alábbi  rendelkezések
figyelembe vételével működik. 
(a) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az
Elnökség ülése határozatképes, ha azon legalább két elnökségi tag részt vesz. Az
Elnökség ülésein az elnökségi tagok szavazati joggal, a meghívottak javaslattételi
joggal vesznek részt.
(b) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg,
kivéve amennyiben csupán két elnökségi tag van jelen, mely esetben az Elnökség
egyhangú döntést hoz.
(c) Az Elnökség tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül végzik;

(d)  Bármelyik  Elnökségi  tag  vagy  az  Elnök  huzamosabb  (egy  naptári  évet
meghaladó)  akadályoztatása  esetén  (így  különösen  betegség,  vagy  külföldi

távollét  esetén)  az  Elnökség  köteles  a  közgyűlést  összehívni,  ahol  a
vonatkozó rendelkezések alapján új elnökségi tagot jelölnek ki; 

(e)  A  Szövetség  Elnökségének  üléseit  az  Elnök  hívja  össze  a  napirendet  is
tartalmazó írásbeli meghívó útján. 

A meghívókat úgy kell kiküldeni, hogy azok az ülés időpontját megelőzően legalább
8 naptári nappal megérkezzenek a címzetthez. 

Ha az Elnökség nem határozatképes, 15 napon belül,  azonos napirenddel  újabb
ülést kell összehívni.;



(f) Bármely Elnökségi tag írásbeli kérelmére (az ok és a cél megjelölésével) az Elnök
az Elnökséget  a kézhezvételtől számított 20 napon belül köteles összehívni.

Az írásbeli meghívónak tartalmaznia kell a kérelmező tag által megjelölt napirendi
pontot.

(g) Az Elnökség feladata gondoskodni az alapszabályban megjelölt egyesületi célok
megvalósításáról,  köteles  a  Szövetség  vagyonát  céljainak  szigorúan  megfelelve
felhasználni.

(h) Az Elnökségi ülésekről minden esetben jegyzőkönyvet kell felvenni. Az Elnökség
döntései  határozati  formában  rögzítendőek.  A  határozatokat  jegyzőkönyvbe  kell
foglalni.  Az  Elnökség  Elnöke  a  határozatokról  olyan  nyilvántartást  vezet,  amely
megfelel  az  alapszabály  közgyűlési  határozatokra  vonatkozó  rendelkezéseinek.
Ezen  nyilvántartás  nyilvános,  abba  kérelemre  bárki  érdekelt  betekinthet.  A
betekintés ügyében az érdekelt az Elnökség elnökének írásbeli kérelmet terjeszt elő,
melyben meg kell  jelölni  a betekintés célját és terjedelmét, valamint a kérelmező
elérhetőségét. Az írásbeli megkeresésre az Elnök a kérelmezővel időpontot egyeztet
és ezen időpontban a rendelkezésre bocsátja  a szükséges okiratokat.

(18) Az Elnökség a határozatait a közgyűlési határozatokra vonatkozó szabályoknak
megfelelően hozza nyilvánosságra és közli az érintettekkel, azaz:

(a) Az Elnökség a jegyzőkönyvét, vagy a határozatok szövegét, mint hirdetményt a
határozat  meghozatalának időpontját  követően 15 napra kifüggeszti  a  Szövetség
székhelyén;

(b) Az Elnökség határozatait azokkal a személyekkel, akikre vonatkozóan  a
határozat rendelkezést tartalmaz, vagy egyéb módon érintettek  úgy  közli,  hogy  a
határozatot tartalmazó jegyzőkönyvet, illetve a határozatot tartalmazó jegyzőkönyv
részükre  postai  úton,  tértivevényes  küldeményként  elküldi,  vagy  velük  írásbeli
átvételi nyilatkozattal személyesen átveteti.

(19) Az Elnökség ülései nyilvánosak.

(20) Az Elnökség a személyi ügyekben hozott határozatait a jelenlévő érintettekkel
közvetlenül  szóban  is,  de  egyébként  az  érintettekkel  a  határozat  meghozatalát
követő 5 napon belül írásban is közli.

(21) Az Elnökség a Szövetség működéséről éves beszámolót és közhasznúsági
mellékletet  készít,  melyet  a  Közgyűlés  elé  terjeszt  elfogadás  céljából.  Ezen
beszámoló  akkor  tekintendő  elfogadottnak,  ha  azt  a  Közgyűlés  határozatával
elfogadta.

(22.) (1)  Vezető  tisztségviselő  az  a  nagykorú  személy  lehet,  akinek
cselekvőképességét  a  tevékenysége  ellátásához  szükséges  körben  nem
korlátozták.
(2) 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.

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez   
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

(5) 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.

(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

(7) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője, azaz az Elnökség elnöke ill. 
tagja  az  a  személy,  aki  egy  másik  olyan  civil  szervezetnél  töltött  be  –  annak
megszűntét megelőző 2 évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről  szóló törvény szerinti  köztartozását  nem egyenlítette  ki.  Ez  a tilalom a
másik civil szervezet megszűnését követő 2 évig áll fenn. A vezető tisztségviselő,
illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen ájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.

(23)   Konferencia Elnökségi ülés
(a)     Elnökségi ülést az Elnökség tagjai úgy is tarthatnak, hogy az ülésnek nincs 
meghirdetett  helyszíne,  egy Elnökségi  tag sincsen személyesen jelen (teljes 
konferencia elnökségi ülés). Konferencia Elnökségi ülésen bármilyen kérdés 
napirendre tűzhető.
Az Ectv. 37. § (2) bekezdés a) pontja alapján az Elnökségi ülés nyilvános. 
Amennyiben a konferencia Elnökségi ülés megtartására alkalmas – pld. „ZOOM.US” 
webfelület – közösségi kommunikációs webportálon keresztül lefolytatott konferencia
Elnökségi ülés nyilvánossága nem biztosítható, azaz bármely érdeklődő   nem 
biztosítható a megtekinthetőség, úgy ezen a módon elektronikus hírközlő eszközzel 
nem tartható meg a  konferencia Elnökségi ülés, hanem csak személyes részvételű 
Elnökségi ülés hívható össze és tartható meg a személyes részvételű Elnökségi 
ülésre vonatkozó eljárásrend szerint.
(b) A konferencia Elnökségi ülésen résztvevő tagok kizárólag olyan kommunikációs 
eszközt  választhatnak (használhatnak), amely alkalmas a személyazonosság 
egyértelmű megállapítására, és amely eszköz alkalmas a kép és hang egyidejű 
biztosítására (továbbítására), a párbeszéd lebonyolítására, vagyis mindegyik tag 
mindegyik jelenlévővel tud kommunikálni oly módon, hogy a többi tag azt 
figyelemmel kísérhesse. 
A konferencia Elnökségi ülés operatív bonyolítása olyan közösségi kommunikációs 
webportálon keresztül történik, amely alkalmazás minden elnökségi tag számára 
biztosít önálló és azonos idejű hozzáférést.
A konferencia Elnökségi ülés megtartására alkalmas portál szolgáltatása: 
Azonos idejű online kommunikáció;



Párbeszéd üzemmód;
Szavazás regisztráció és nyilvántartás;
A konferencia Elnökségi ülés kép- és hanganyagának teljes körű video-rögzítése;
A közösségi online kommunikáció rendszergazda által történő moderálása;
(c) Konferencia Elnökségi ülés esetén az Elnök köteles gondoskodni arról, hogy az
ilyen  elektronikus  hírközlő  eszközök  útján  megtartott  Elnökségi  ülésen
elhangzottakat, illetve meghozott határozatokat, a határozatokra leadott szavazatok,
ellenszavazatok,  tartózkodások  számát  oly  módon  rögzítsék,  hogy  az  a
későbbiekben ellenőrizhető legyen.
Az  Elnök  köteles  továbbá  a  felvételek  alapján,  minden  egyes  Elnökségi  ülésről
írásos jegyzőkönyvet készíteni.
(d) A személyazonosság, illetve a képviseleti jog igazolása és dokumentálása úgy 
történik, hogy az Elnök a konferencia Elnökségi ülés  megnyitását követően számba 
veszi a megjelenteket; személyazonosságukat ellenőrzi.
(e) Amennyiben a konferencia Elnökségi ülésen bármely elnökségi tag titkos 
szavazást kíván elrendelni, úgy az adott napirendi pont a tagok nem szavazhatnak, 
és az érintett napirendi pont kapcsán az Elnökségi ülés napját követő 15 napon belül
személyes részvételű Elnökségi ülést kell összehívni meghatározott helyszínre.
(f) Az elektronikus hírközlő eszközök segítségével megtartott Elnökségi ülés 
összehívására, határozatképességére, szavazás módjára a tagok személyes 
jelenlétével megtartott Elnökségi ülés szabályait megfelelően kell alkalmazni. 
(g) A konferencia Elnökségi ülés forgatókönyve

(g1) A konferencia Elnökségi ülés megkezdésekor, a meghívó által 
meghirdetett időpontjában az Elnök, mint rendszergazda 
regisztrációs/belépési URL-t küld minden elnökségi tagnak;
(g2) Az Elnökségi tagok egyenként belépnek a konferencia Elnökségi ülés 
webfelületére, ahol a konferencia Elnökségi ülés megtartására alkalmas portál
lehetővé teszi, hogy a résztvevők azonos idejű kép és hang kommunikációt 
folytathassanak egymással
A konferencia Elnökségi ülés csak akkor tartható meg, ha egyidejűleg minden
Elnökségi tag jelen van;
(g3) Az Elnök megnyitja az online konferencia Elnökségi ülést;
(g4) Az Elnök élőszóban előterjeszti az online konferencia Elnökségi ülés – 
meghívóban előzetesen közzétett – napirendi pontjait és megkérdezi van-e 
javaslat napirend módosításra, illetve egyéb napirend megtárgyalására.
Az Elnökségi tagok nyílt szavazással – IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  szóbeli 
nyilatkozattal – megszavazzák az online konferencia Elnökségi ülés 
meghirdetett, illetve javasolt napirendi pontjait.
(g5) Az Egyesület elnöke élő szóban – az online jelen lévő Elnökségi tagok 
által elfogadott sorrendben –  egyenként bocsátja vitára a napirendi pontokat 
és moderálja a vitát.
Az online jelen lévő Elnökségi tagok – a vita levezető Elnök által történt 
lezárását követően –   nyílt szavazással – IGEN/NEM/TARTÓZKODOM  
szóbeli nyilatkozattal – megszavazzák a vitában  kialakult és elfogadásra 



javasolt álláspontot és az Elnök által élő szóban megfogalmazott határozati 
javaslatot. Határozati javaslat csak az Elnökségi tagok által egyhangúlag 
meghozott döntést követően válhat hatályosan elfogadott  Elnökségi 
határozattá.   
A napirendi  pontok egyenként kerülnek megtárgyalásra és a határozati 
javaslat elfogadásával lezárásra.
(g6)  A Szövetség Elnöke bezárja az online konferencia Elnökségi ülést, 
egyúttal gondoskodik arról, hogy  a konferencia Elnökségi ülésről készült kép-
és hanganyag archiválásra kerüljön, illetőleg a rögzített anyagok alapján 
írásbeli jegyzőkönyvet készít az elhangzottakról.

VIII. A SZÖVETSÉG BIZOTTSÁGAI 

A  Közgyűlés  a  Szövetség  rendeltetésszerű  működésének  biztosítása  érdekében
funkcionális  és  szakmai  bizottságokat  hozhat  létre,  állandó  bizottságként,  vagy
célfeladatra létrehozott bizottságként. 

Számvizsgáló Bizottság

18.§

(1) A  Közgyűlés  a  Szövetség  működésének,  gazdálkodásának  és
vagyonkezelésének ellenőrzésére Számvizsgáló Bizottságot választ. 
(a)  Az Egyesület  közgyűlése 5 éves határozott  időtartamra 3 tagú Számvizsgáló
Bizottságot választ. Tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és az
Egyesület határozatai alapján végzi.

A Számvizsgáló bizottság Elnöke:
Pándi László (6763 Szatymaz, II. körzet  Neszűrjhegyi kertsor 272.)

A Számvizsgáló bizottság Tagjai:
Foki Vilmos   (2340 Kiskunlacháza, Móricz Zs. u. 69.)   
Wermeser Anita (4551 Nyíregyháza, Vezér u. 75.)      

       
(b)  A  Bizottság  feladatkörében  ellenőrzi  az  Elnökség  munkáját  és  a  Szövetség
működését.



(2) Az Számvizsgáló Bizottság tagja a Szövetségben más tisztséget nem viselhet. A
Számvizsgáló Bizottságnak nem lehet tagja a Szövetséggel munkaviszonyban, vagy
munkavégzésre  irányuló  egyéb  jogviszonyban  álló,  a  Szövetségben  gazdasági
feladatokat  ellátó  személy,  aki  a  Szövetség  elnökségének  tagjával,  illetőleg  a
Szövetségnél gazdasági feladatokat ellátó személlyel hozzátartozói kapcsolatban áll.
A Számvizsgáló Bizottság tagjai nem lehetnek egymás hozzátartozói. Nem lehet a
Számvizsgáló Bizottság elnöke vagy tagja, aki a Szövetség cél szerinti juttatásából
részesül,  kivéve  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető  nem  pénzbeli
szolgáltatásokat, illetve a Szövetség által a tagjának - tagsági jogviszony alapján -
nyújtott,  az  alapszabálynak  megfelelő  cél  szerinti  juttatást,  illetőleg  e  személyek
hozzátartozója.

(3) A Számvizsgáló Bizottság feladata:
(a) a Szövetség működésének, pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata,
(b) a Szövetség gazdálkodására vonatkozó jogszabályok és egyéb kötelező 
előírások betartásának ellenőrzése,
(c) a tagdíjak befizetésének ellenőrzése,
(d) az éves mérleg felülvizsgálata,
(e) a gazdálkodás célszerűségének, szabályszerűségének, az előirányzott bevételek
és kiadások teljesítésének évenkénti vizsgálata,
(f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése,
(g) a szövetségi vagyon megóvása érdekében szükséges intézkedések 
megtételének ellenőrzése,
(h) a szövetségi vagyonhoz kapcsolódó beruházások előkészítésének lebonyolítása,
megvalósulásának ellenőrzése.

(4) A Számvizsgáló Bizottság intézkedési jogosultsága:
A  felügyelő  szerv  köteles  az  intézkedésre  való  jogosultságának  megfelelően  a
döntéshozó szervet, vagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
(a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése,
vagy  következményeinek  elhárítása,  illetve  enyhítése  az  intézkedésre  jogosult
vezető szerv döntését teszi szükségessé;

(b) a vezető tisztségviselők mulasztására utaló megalapozott tény merült fel.

(5) A Számvizsgáló Bizottság működése
(a)  A  Bizottság  az  ügyrendjét  maga  határozza  meg.  Évente  legalább  egyszer
ülésezik. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
(b)  A  Bizottság  gondoskodik  a  Szövetség  eszközeinek  és  forrásainak
nyilvántartásáról, a köztartozások teljesítéséről, évente beszámol a Közgyűlésnek a
Szövetség vagyoni, pénzügyi helyzetéről. 
(c)  A  Bizottság  ellenőrzi  és  véleményezi  a  Szövetség  éves  zárszámadását,
mérlegét.



(d)  A  Bizottság  Elnöke  minden  stratégiai  és  operatív  kérdésben  közvetlen
kapcsolatot tart a Szövetség Elnökével és a könyvelés vezetőjével.

Jogorvoslati Bizottság

19.§

(1) A  Jogorvoslati  Bizottság  a  Közgyűlés  által  eseti  jelleggel  létrehozott
háromtagú  testület.  A  Jogorvoslati  Bizottságot  a  Közgyűlés  akkor  hozza  létre
határozatával,  ha  a  Szövetségből  kizárt  tag,  vagy  a  kizárás  miatt  a  Szövetség
bármely  tagja  ezt  a  kizárásról  történő  értesülést  követő  15  napon  belül  írásban
kérelmezi.  A  kérelmet  a  kérelmezőnek  az  Elnökség  részére  kell  eljuttatnia.  A
kérelem Elnökség részére történő benyújtását követő 30 napon belül  a rendkívüli
Közgyűlést össze kell hívni. 
A Közgyűlés által létrehozott Jogorvoslati Bizottság hatáskörébe a kizárást kimondó
Elnökségi  határozat  ellen  benyújtott  jogorvoslat  kivizsgálása  tartozik,  azonban  a
döntés  meghozatala  a  Közgyűlés  hatáskörébe  tartozik,  ami  miatt  rendkívüli
Közgyűlést kell összehívni.  

(2) A Jogorvoslati Bizottságnak nem lehet tagja a kizárással érintett tag, valamint az
Elnökség  tagja.  A  Jogorvoslati  Bizottság  köteles  megvizsgálni  a  kizárás  összes
körülményét,  köteles  meghallgatni  az  érintett  tagot  és  a  kizárásról  döntést  hozó
Elnökség tagjait. Ezt követően a Jogorvoslati Bizottság állásfoglalást köteles hozni,
hogy álláspontja szerint a kizárás indokolt, és jogszerű volt-e. A rendkívüli Közgyűlés
által meghozott,  a kizárást jóváhagyó döntés időpontjával a kizárással érintett tag
tagsági  jogviszonya  megszűnik.  A  rendkívüli  Közgyűlés  határozathozataláig  a
kizárással érintett tag tagsági viszonya felfüggesztésre kerül.

IX. A HIVATALI SZERVEZET 

20.§

(1) A szövetségi feladatok támogatására, ellátására az Elnökség hivatali szervezetet
hozhat létre. A hivatali szervezet szervezetét az Elnökség oly módon állapítja meg,
hogy az biztosítsa a feladatok hatékony és gazdaságos ellátását.

(2) A Szövetség vízi turisztikai feladatainak ellátására turisztikai szakembereket, és



egyéb feladatainak ellátására szakapparátust alkalmazhat.

(3) A  Szövetség  hivatali  szervezetének  keretein  belül  működik  a  Projekt
Menedzsment és a Szövetségi Iroda.

X. A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI 

21.§

(1) A Szövetség tisztségviselői a 15.§ (2) pont rendelkezése szerint:
(a) a közgyűlés által 5 évre megválasztott Elnök, a két Alelnök és a két Elnökségi
tag, akik egyúttal a Szövetség vezető tisztségviselői, illetve ügyvivői;
(b) az Elnökség által visszavonásig megbízott, a hivatali szervezetben tevékenykedő
vízi turisztikai divízió vezetők;
(c) az Elnökség által felkért projektvezetők, akik az adott  projekt megvalósulásáig
tevékenykednek. 

XI. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

22.§

(1) A  Szövetséget  az  Elnökség  vezető  tisztségviselői,  mint  ügyvivő  elnökök
képviselik,  bármely,  a  Szövetséget  érintő  kérdésben,  beleértve  szerződés
megkötését, bankszámla megnyitását.
(2) A  Szövetség  jegyzése  akként  történik,  hogy  a  kézzel  vagy  géppel  írt,
előrenyomott vagy nyomtatott szöveg alá a Szövetség ügyvivői önállóan és külön-
külön írják alá a nevüket a hiteles aláírási címpéldánynak megfelelően.

(3) A Szövetség részére megnyitott bankszámla felett a Szövetség elnökségi tagjai
külön-külön jogosultak rendelkezni. 



XII. A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA 

23.§

(1) A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik.

(2) A Szövetség működéséhez szükséges bevételek az alábbiakból tevődnek     
össze:
(a) a tagsági díjak;
(b)  a  gazdasági-vállalkozási  tevékenységből  (szolgáltatás  nyújtásából)  származó
bevétel;
(c)  költségvetési támogatás:

(1)  a  pályázat  útján,  valamint  egyedi  döntéssel  kapott  költségvetési
támogatás;
(2) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 
származó, a költségvetésből juttatott támogatás;
(3)  az  Európai  Unió  költségvetéséből,  vagy  más  államtól,  nemzetközi
szervezettől származó támogatás;  
(4) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege;
(5)  az  államháztartás  alrendszereiből  közszolgáltatási  szerződés
ellenértékeként szerzett bevétel;

(d) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány;
(e) befektetési tevékenységből származó bevétel;
(f) az (a)-(f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel;

(3) A Szövetség költségei, ráfordításai (kiadásai):
(a) alapcél szerinti  tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
(b)  gazdasági-vállalkozási  tevékenységhez  (szolgáltatás  nyújtásához)  közvetlenül
kapcsolódó költségek;
(c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az 
adminisztráció költségeit  és az egyéb felmerült  közvetett  költségeket),  valamint a
több  tevékenységhez  használt  immateriális  javak  és  tárgyi  eszközök
értékcsökkenési leírása;
(d) az (a)-(c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.

(4) A Szövetség bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával
felel. A Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért - a befizetett tagdíjon túlmenően -
saját  vagyonukkal  nem  felelnek.  A  Szövetség  gazdálkodása  eredményét  nem
oszthatja fel, azt az alapszabályában meghatározott tevékenységére fordíthatja.

(5) A Szövetség kizárólag céljainak elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve
végezhet  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet,  valamint  gazdálkodó



tevékenységet.

(6) A  Szövetség  bevételeit  a  (2)  bekezdés  szerinti  részletezésben,  költségeit
(ráfordításait)  a  (3)  bekezdés  szerinti  részletezésben,  elkülönítetten,  a  számviteli
előírások szerint tartja nyilván.  A Szövetség kettős könyvvitelt vezet.     

(7) A Szövetség csak olyan gazdasági, vagy közhasznú társaságban vehet részt,
amelyben  felelőssége  korlátozott,  és  e  korlátozott  felelősségének  mértéke  nem
haladja meg a társaságba általa bevitt vagyon mértékét.

XIII. A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE 

24.§

(1) A Szövetség megszűnik, ha
(a) a legfőbb szerv döntése alapján átalakul,
(b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
(c) a bíróság feloszlatja,
(d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti 
vagy megállapítja megszűnését,
(e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a 
Szövetséget a nyilvántartásból törlik.

(2) Az (1) bekezdés (b) – (e) pontjaiban foglalt esetekben a Szövetség jogutód nélkül
szűnik meg. Az (1) bekezdés (b) pontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, a
(c) – (d) pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.

(3) A  legfőbb  szerv  nem dönthet  a  Szövetség  feloszlásáról,  ha  a  Szövetséggel
szemben  lefolytatott  végrehajtás  eredménytelen  volt,  vagy  a  Szövetség
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.

(4)  A Szövetség feloszlása vagy jogutód nélküli  megszűnése esetén a hitelezők
kielégítése után fennmaradó vagyont a Szövetség tagszervezeti között kell felosztani
egyenlő arányban.



XIV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25.§

(1) Az Elnökség gondoskodik a testületi szervek határozatainak összegyűjtéséről a
Határozatok Tárában.

(2) A  Határozatok  Tárából  kiolvashatónak  kell  lennie  a  döntések  tartalmának,
hatályának  és  meghozataluk  időpontjának,  illetőleg  a  határozat  meghozatalát
támogatók és ellenzők számarányának (lehetőség szerint személyének is).

(3) Az  Elnökség  a  testületi  szervek  határozatait  a  Szövetség  székhelyén  lévő
hirdetőtáblán,  valamint  a  Szövetség  www.vizitura-szovetseg.hu elnevezésű
honlapján történő elhelyezés útján hozza nyilvánosságra.

(4)  A  Szövetség  működésével  kapcsolatban  keletkezett  iratokba  a  Szövetség
székhelyén - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet.

(5) A Szövetség működésének rendjéről, valamint szolgáltatásai igénybevételének
módjáról,  illetve  beszámolói  közlési  módjáról  szórólapokon,  plakátokon  és  a
Szövetség  székhelyén  lévő  hirdetőtáblán  történő  elhelyezés  útján,  valamint  a
Szövetség  www.vizitura-szovetseg.hu elnevezésű  honlapján  tájékoztatja  a
nyilvánosságot.

(6) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Jelen  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapszabályt  a  Magyar  Vízitúra  Szövetség
közgyűlése 2022. november 4. napján elfogadta és hatályba léptette.

Kelt:   Leányfalu, 2022. november 4.

Klemencz Henrik – Elnök

Fűzfa Zoltán – Alelnök                                         

Tóth Ákos – Alelnök

Dallos Sándor – Elnökségi Tag

Szabó Miklós – Elnökségi Tag

http://www.vizitura-szovetseg.hu/
http://www.vizitura-szovetseg.hu/


26.§  ZÁRADÉK

(1) A Szövetség nyilvántartásba vételét a 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a 2011.
évi CLXXXI. törvény  alapján meghatározott Bíróság folytatja le.
(2)  Alulírott,  Kelmencz  Henrik,  a  Magyar  Vízitúra  Szövetség  elnöke,  jelen
Záradékban igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítő okirat  hatályos tartalmának.

Kelt:   Leányfalu, 2022 november 4.

Klemencz Henrik – Elnök

Előttünk mint  tanúk előtt:

Tanú 1.

Pándi László
6763 Szatymaz, Neszűrjhegyi kertsor 272. .
Szem.ig.sz.: 553492 BE

Tanú 2.

Wermeser Anita             
4551 Nyíregyház, Vezér u. 75
Szem.ig.sz.: 901343 KA


