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A  LEGUÁN OSZTAG TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 
- módosításokkal egységes szerkezetben - 

Elhatározva a  Leguán Osztag Természetjáró Egyesület létrehozását, 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.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok 

az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 

 
I. 

Az Egyesület adatai 

 

1. Az Egyesület neve:   Leguán Osztag Természetjáró Egyesület  

 

2. Az Egyesület rövidített elnevezése:   L.O.T.E 

 
3. Az Egyesület székhelye:  1041 Budapest Rózsa u. 59. III/9. 

 

5. Az Egyesület jogi személy. 

 

6. Az Egyesület alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsort az alapszabály X. bekezdése 

és 1. számú mellékletet tartalmazza. 

 

II. 

Az Egyesület célja, tevékenysége 

 

 

1. Az Egyesület célja a természetjárás népszerűsítése, az egészséges életmódra történő nevelés, valamint a 

„zöld” gondolkodásmód kialakításának elősegítése és a természetjárás és turizmus szervezett keretek 

között történő szakszerű megvalósítása, a lakosság és az Egyesületi tagok bevonásával, valamint 

Magyarország és a világ tájegységeinek, kultúráinak velük történő megismertetése. 

2. A természeti környezet értékeinek megismertetése, védelmük aktív elősegítése, különösképpen aktív 

természetvédelmi programok, önkéntes tevékenységek szervezésével. 

3. Kapcsolattartás hasonló tevékenységet folytató más magyar, határontúli (elsősorban európai), valamint 

nemzetközi társadalmi szervezetekkel. 

4. Szakmai tevékenységként természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező 

gazdálkodó, egyéb szervezetek által felkért és önálló kezdeményezésként indított közművelődési, 

valamint természetvédelmi célú táborok, túrák, versenyek és egyéb rendezvények szervezése, 

lebonyolítása Magyarországon, valamint határontúli (elsősorban európai) országokban. 

5. A tagok tagsági viszonyának nyilvántartása, igazolása és érvényesítése. 

6. Gazdálkodási, vállalkozási tevékenység folytatása annak érdekében, hogy céljai eléréséhez a 

pénzeszközöket biztosítsa. A gazdasági tevékenység korlátja, hogy ne veszélyeztesse az Egyesület céljait. 

Az Egyesület a tevékenysége során, a hivatalos iratain, levelezéseken, és a gazdasági tevékenység 

folytatása körében az Egyesület nevét használja. Az Egyesület az egyéb (így különösen a jelen fejezet 1-4. 

pontjai alá tartozó) tevékenységeinek szervezése, promotálása és lebonyolítása során az Egyesület neve 

mellett szükség szerint a "Lizzard Outdoor", illetve a "Lizzard Klub" megjelöléseket is használhatja.  

7. Egyéb az Egyesület céljaival összefüggő tevékenységek szervezése és lebonyolítása. 
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III. 

Az Egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 

 

1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

2. Az Egyesület szolgáltatásait tagjain kívül mások is igénybe vehetik. Az Egyesület vállalkozási 

tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az 

Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységre kell fordítania. 

IV. 

Tagdíj 

 

 

1. Az Egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege   5000,- Ft, amelyet a 

megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 15 napon 

belül, ezt követően legkésőbb minden év január 30. napjáig kell egy összegben, az Egyesület 

házipénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján  megfizetni. 

2. Az Egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 

évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 15 napon 

belül, ezt követően legkésőbb minden év január 30. napjáig köteles az Egyesület házipénztárába vagy 

az Egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 

 V. 

A tagság 

 

1. Az Egyesületnek, tiszteletbeli, és rendes tagjai lehetnek. 

2. Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, aki az Egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket 

elfogadja. 

3. Az Egyesületnek természetes és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági 

társaság rendes tagjai lehetnek. A rendes tagok felvételéről az Elnökség határoz. Fellebbezés esetén a 

tagfelvételről a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt. 

4. A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tagokat az Elnökség nyilvántartásba veszi és 

a rendelkezésre álló adatokat az adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 
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VI. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) A tag kilépésével. 

b) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c) A tag kizárásával. 

d) A tagsági jogviszony felmondásával 

 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az Egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az Elnökséghez történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

3. Az Elnökség – bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy 

a Közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A jelen pontban foglalt 

kizárási eljárás megindításáról az érintett tagot – a jelen alapszabályban meghatározott, igazolható 

módon – írásban értesíteni kell, majd személyesen is meg kell hallgatni a kizárásról döntő szerv 

(Elnökség) ülésén. Az indokolással ellátott kizáró határozatot az érintett taggal – a jelen 

alapszabályban meghatározott, igazolható módon – írásban közölni kell. Az indokolásnak tartalmaznia 

kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást . 

4. A Közgyűlés a tag tagsági jogviszonyát 30 határidővel írásban felmondhatja, ha a tag  

a) a tagra vonatkozó alapszabályi rendelkezéseknek nem felel meg, vagy  

b) a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál tovább hátralékban van.  

 

A felmondásról szóló közgyűlési határozatot az érintett taggal késedelem nélkül, de legfeljebb a 

határozat keltétől számított 3 napon belül – a jelen alapszabályban meghatározott, igazolható módon – 

írásban közölni kell. A felmondásról szóló közgyűlési határozat ellen a tag a kézhezvételtől számított 15 

napon belül az Egyesület Közgyűléséhez fellebbezhet. A fellebbezésnek halasztó hatálya van. 
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VII. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

 

 

1. A rendes tag jogai: 

 

a) Részt vehet az Egyesület tevékenységében, ülésein, rendezvényein. Felszólalhat, szavazati jogával 

élhet.  

b) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

c) Jogosult betekinteni az Egyesület irataiba. 

d) Jogosult arra, hogy az Egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

e) A tag a Közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 

képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyítóerejű magánokirati formában írásba kell 

foglalni és azt a Közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

f) A Közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

 

2. A rendes tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület céljainak megvalósításában való aktív közreműködés. 

b) Az Egyesület alapszabályának, rendelkezéseinek betartása. 

c) A tagdíj rendszeres befizetése. 

d) Egyesületi vagyon megóvása. 

 

 

3. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 

a) Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét. 

b) A tiszteletbeli tagot az Elnökség javaslatára a Közgyűlés választja nyílt szavazással, egyszerű 

többséggel. 

c) A tiszteletbeli tag jogosult tanácskozási joggal részt venni az Egyesület Közgyűlésein és 

rendezvényein. 
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VIII. 

Az Egyesület szervei 

 

1. Az Egyesület szervei: 

 

a) Közgyűlés 

b) Elnökség 

 

A Közgyűlés 

 

 

2. A közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

 

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

 

a) az alapszabály módosítása; 

b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása; 

d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

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) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

h) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, így 

különösen amit a Ptk. 3:74. §-a a hatáskörébe utal. 

 

4. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal. Az 

ülés tervezett témáiról a tagok írásbeli tájékoztatást kapnak, mely tartalmazza a napirendi pontokat. Az 

Elnök köteles a Közgyűlést összehívni, ha a tagok 2/3-a a cél megjelölésével írásban kéri.  

 

5. A közgyűlési meghívót az Egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 

6. Az Alapszabály módosítása, az Egyesület feloszlásának kimondása, egyesülés más szervezettel, 

szövetségbe történő belépés, a szétválás elhatározása a közgyűlés 3/4-es szótöbbséggel hozott 

határozatával történik. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló 

közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4-es szótöbbséggel hozott döntése 

szükséges. A beszámoló elfogadása nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel történik. Minden más 

kérdés eldöntése is nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, kivétel ezek alól a személyi 

kérdések, melyek titkos szavazással történnek. 

 

7. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 

8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 

időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 
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Elnökség 

 

9. Az Elnökség az Egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

10. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) visszahívással; 

c) lemondással; 

d) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

12. Az Elnökségnek minden olyan nagykorú magyar állampolgár tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek 

gyakorlásától. Az Elnökség tagjai munkájukért díjazásban nem részesülnek, azt társadalmi munkában 

végzik. 

13.  Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

a) Az Egyesület elnöke:  Koczur Krisztián Richárd 

  Született: Budapest, 1987.07.24 

  Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. III/9. 

 

b) Az Elnökség tagjai:  Komjáthyné Kerényi Krisztina (alelnök) 

  Született: Budapest, 1967.12.16. 

  Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. VII/23. 

 

  Várhegyi Attila 
  Született: Budapest, 1987.02.27. 

  Lakcím: 1141 Budapest, Öv utca 54. 

 

14. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: 

általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

15. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

 

a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, a 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) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az Egyesület szerveinek értesítése; 

f) az Elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 

g) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

h) a tagság nyilvántartása; 

i) az Egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

j) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

k) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 

l) a tag felvételéről való döntés. 
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m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 

16. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az 

elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az Egyesület 

székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 

minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési 

címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az Egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés 

helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

 

17. Az Elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában 

nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag 

egyhangúlag hozható határozat. 

 

18. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

19. Az Elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az Egyesület 

honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 

IX. 

Az Egyesület vagyona és gazdálkodása 

 

1. Az Egyesület céljai elérése érdekében gazdálkodási, vállalkozási tevékenységet folytathat, azonban 

ezzel nem veszélyeztetheti az Egyesület közhasznú céljait. 

2. Az Egyesület tisztségviselői feladataik végrehajtása során felmerült kiadásai megtérítésére indokolt 

esetben igényt tarthat. 

3. A tisztségviselők a Közgyűlés döntése alapján rendszeresen vagy alkalomszerűen tiszteletdíjban 

részesülhetnek. 

4. Az Egyesületben kimagasló munkát végzők számára a vezetőség jutalmat adhat. 

5. Az Egyesület bevételi forrásai: 

a) tagsági díjak 

b) pályázati bevételek 

c) természetes és jogi személyek támogatásai 

d) a tagok tagdíjon felüli hozzájárulásai 

e) jogi és magánszemélyek hozzájárulásai 

f) gazdálkodási- és vállalkozási tevékenységből származó bevételek 

g) versenyekből, táborokból, eseményekből befolyó bevételek 
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h) egyéb bevételek 

 

6. Az Egyesület lehetséges kiadásai: 

a) fenntartási, 

b) hivatali adminisztrációs 

c) működési 

d) javítási, karbantartási, felújítási, beruházási, 

e) eszközbeszerzési, bérleti díj, tagdíj 

f)  megbízási-vállalkozói díjak és közterheik 

g) költségtérítés 

 

7. Az Egyesület a cél szerinti tevékenységéből illetve a vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit 

és ráfordításait elkülönítetten tartja nyilván. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok 

a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  

8. Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik. Az Egyesület vagyonával történő gazdálkodás, a 

vagyon felhasználásáról való döntés a Közgyűlés által meghatározott keretek között az Elnökség 

hatáskörébe tartozik.  

9. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére kell fordítania. 
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X. 

Záró rendelkezések 

 

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. 

 

Ezt az alapszabályt az alulírott alapító tagok elolvasták, és mint az akaratukkal mindenben megegyező 

alapítói nyilatkozatukat az alulírott helyen és napon aláírták. 

 

 Kelt: _________________________________ 

 

 
Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: Koczur Krisztián Richárd, elnök Név: Komjáthyné Kerényi Krisztina, alelnök   

Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. III/9.  Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. VII/23.  

 

Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: Várhegyi Attila, elnökségi tag Név: Kerényi Gábor, tag 

Lakcím: 1141 Budapest, Öv utca 54.  Lakcím: 1138 Budapest, Párkány u. 8. III/5.  

 

Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: Gál Anikó,  tag Név: Koczur Kálmán, tag 

Lakcím: 1138 Budapest, Párkány u. 8. III/5.  Lakcím: 2131 Göd, Kiss János u. 27.  

 

Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: Katulic Kitti,  tag Név: Hadabás Katalin, tag 

Lakcím: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/B VIII/71. Lakcím: 2092 Budakeszi, Pataki Ferenc utca 5.  

 

Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: Komjáthy János,  tag Név: Nacsa Nóra, tag 

Lakcím: 1041 Budapest, Rózsa u. 59. VII/23.  Lakcím: 1162 Budapest, Csömöri út 229/A.  

 

Tanúk előtt: 

Aláírás: __________________________________  Aláírás: _______________________________  

Név: ____________________________________  Név: __________________________________  

Lakcím: __________________________________  Lakcím: _______________________________  

Sz.ig.szám: _______________________________  Sz.ig.szám: ____________________________  


