VESZPRÉMI TURISZTIKAI
EGYESÜLET

ALAPSZABÁLYA

Egységes szerkezetbe foglalva
2009. március 18. napján meghozott közgyőlési határozatokkal

Veszprém (és környékének) magánszemélyei, a turisztikában, vendéglátásban érdekelt jogi
személyiségő társaságai azon szándékból, hogy a térség természeti és kulturális értékeit
szélesebb körben megismertessék és ápolják, hogy Veszprém turisztikai vonzereje mind
nagyobb mértékben fejlıdjön, hogy a már meglevı turisztikai kapacitásai mind nagyobb
mértékben kerüljenek kihasználására, az 1989. évi II. tv. alapján önkéntes szervezetet hoznak
létre.
A Veszprémi Turisztikai Egyesület alakuló közgyőlésén alapszabályát a következıkben
állapította meg:

I.

1./

Az egyesület adatai:

Megnevezés: Veszprémi Turisztikai Egyesület
Székhelye: HU 8200-Veszprém, Korona köz 3.
Alapítás ideje: 2005. május 3.

II.

Az egyesület célja:

1./ Az egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzati elven mőködı érdekvédelmi és
érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az egyesület jogi személy.
2./ Veszprém és térsége jelenlegi turisztikai kínálatának feltárása, a látnivalók számbevétele,
a vendéglátás feltérképezése, a turisztika szerelıi között rendszeres és intézményes
koordináció fenntartása, a szakmai információ áramlás és csere fórumának megteremtése és
fenntartása.
3./ Az egyesület, mint a turisztikában érintett szereplık érdekképviselete, és jelentıs
összegő turisztikai hozzájárulásával a városi költségvetés bevételeit egyre növekvı
mértékben gyarapító társaságok szervezete, az önkormányzat turisztikai bevételeinek
elköltésében, a turisztikai célú beruházásokban, fejlesztésekben konzultációs jogot és
lehetıséget kíván elérni.
Célja, hogy az egyesület mint a szektor véleményét képviselni hivatott szervezet minden
turisztikai döntés-elıkészítésben konzultációs partnerként vegyen részt, gyakoroljon
befolyást a turisztikai hozzájárulások elköltésére.
Ennek intézményes formáját Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
kezdeményezze és érje el, majd ezt követıen, a szakmai érdekképviselet fórumán tagjait és a
szektort folyamatosan képviselje.
4./ Az egyesület pályázat útján szerezzen forrásokat olyan, a tagjai számára fontos, közös
érdekek megvalósulásának pénzügyi finanszírozására, melyek elısegíthetik a szektor
fejlıdését, bevételeik gyarapodását. Kiemelt feladata a város-marketing, a turisztikai jelzıeligazodás rendszerének fejlesztése, a város turisztikai ponteciáljának kiadványokban, sajtó
termékekben, Interneten történı megjelenítése, a város turisztikai vonzerejének
kiállításokon, vásárokon való megjelenítése, Magyarországon és külföldön egyaránt.

5./ Az egyesület -lehetıségeihez mérten- segítséget kíván nyújtani a város és környéke
természeti értékeinek megóvásához, és az épített környezet turisztikai szempontból jelentıs
létesítményeinek hasznosításához, megırzéséhez, fejlesztéséhez.
6./ Közremőködés az országos és helyi szervekkel Veszprém és környéke turisztikai célú
fejlesztéséhez, a város turisztikai koncepciójának módosításait kezdeményezi.
7./ Az egyesület feladatai teljesítése céljából
a.) kapcsolatot épít ki Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával
b.) együttmőködik a turisztikai hivatalokkal, irodákkal, vállalatokkal
c.) szervezi a tagok közti kapcsolattartást, rendszeres információ győjtését és azok
továbbítását
d.) kiadványokat jelentet meg, kiállításokon vesz részt
e.) más hasonló célú egyesületekkel kapcsolatot tart és együttmőködik a közös
feladatok szervezésében.
8./ Az egyesület céljai elérése érdekében gazdasági tevékenységet végezhet, alapítványi
támogatást vehet igénybe, pályázatokon vehet részt.
9./ Az egyesület tevékenységét Veszprémben és környékén fejti ki.

III./ Az egyesület tagsága

-

tagok
pártoló tagok
jogi személy tagok
tiszteletbeli tagok

Az alapító tagok felsorolását az alapszabály melléklete tartalmazza.
1./ Az egyesület tagja lehet:
Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára
nézve kötelezınek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi
célok megvalósítása érdekében történı együttmőködésre és a tagdíj megfizetésére.
Az egyesületnek nem magyar állampolgár tagja is lehet.
2./ Az egyesület pártoló tagja lehet:
Az egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán-vagy jogi személy, aki
felajánlásaival és hozzájárulásaival segíti az egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván
részt venni.
3./ Az egyesület jogi személy tagja lehet:
Mindazon jogi személyként mőködı intézmény, gazdálkodó és egyéb szervezet, amely
tagdíjának vagy természetbeni támogatásának – mely lehet az egyesület mőködéséhez
szükséges létesítmények és eszközök térítésmentes biztosítása is – mértékét belépésekor
együttmőködési megállapodásban vállalja.

4./ Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet:
Tiszteletbeli taggá választható az a személy, aki szakmai tevékenységével jelentıs érdemeket
szerzett a turisztika területén. Tiszteletbeli tagságról – a vezetıség javaslata alapján – a
közgyőlés dönt.
5./ A tagsági jogviszony keletkezése és megszőnése:
Az egyesület való be-és kilépés önkéntes.
Az egyesületi tagság és a pártoló tagság felvétellel keletkezik, és kilépéssel szőnik meg. A
kilépést az egyesület elnökségével írásban kell közölni.
Megszőnik a tagság, a pártoló tagság:
a.) ha a tagdíjat 3 hónapnál hosszabb ideig nem fizeti és azt felszólításra sem pótolja
(kivétel: azok akik a tagdíj fizetése alól mentesítve lettek)
b.) elhalálozás esetén – törléssel
c.) más egyesületbe történı átigazolás esetén
d.) a kilépés írásos bejelentésével
e.) kizárással.
A jogi személy tag tagságának megszüntetésére az együttmőködési megállapodásban
foglaltak az irányadók.
6./ Az egyesület tagjairól, pártoló tagjairól és a jogi személy tagokról nyilvántartást vezet.

IV./ A természetes és jogi személy tagok, valamint
a pártoló és tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei

1./ Az egyesületi tag jogai:
a.) részt vehet az egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, az alapszabály
megfogalmazásában, szervezetének kialakításában
b.) választhat ás választható az egyesület tisztségeibe
c.) részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein, igényelheti az egyesület
érdekképviseleti, érdekérvényesítési tevékenységét
d.) igénybe veheti az egyesületbe tömörült tagok szakértelmét, tapasztalatait és
információit
e.) igényelheti az egyesület szolgáltatásait
f.) a közgyőlés döntései alapján informálja a tagokat a pályázatokról, egyéb
pénzforrásokról, és hozzásegíti a részvételhez, hozzájutáshoz
g.) igénybe veheti az egyesület által megállapított kedvezményeket
h.) javaslatot tehet az egyesületet érintı bármely tevékenységrıl, amely felvetéseire az
egyesület tisztségviselıi érdemben válaszolni kötelesek
i.) részesülhet a nemzetközi kapcsolatokból származó elınyökbıl
j.) tanácskozási joggal részt vehet az egyesület szervezetének ülésein.

2./ Az egyesületi tag kötelességei:
a.) tevékenységében az egyesületi eszme és érdekeinek védelme, képviselete, az
alapszabály betartása
b.) rendszeres részvétel az egyesület munkájában, ezzel is elısegítve az egyesület
céljainak megvalósulását
c.) az egyesületi tagsághoz méltó szakmai és erkölcsi tevékenység folytatása
d.) a tagdíj befizetése, az egyesület vagyonának gyarapítása, megóvása.
3./ Az egyesületi pártoló tag jogai:
a.) javaslatokat, észrevételeket tehet az egyesület mőködésével kapcsolatban
b.) részesülhet az egyesület által nyújtott kedvezményekben
c.) részt vehet az egyesület közgyőlésén.
4./ Az egyesületi pártoló tag kötelességei:
a.) az alapszabály betartása
b.) az egyesület célkitőzéseinek erkölcsi és anyagi támogatása
c.) legjobb tudásának megfelelıen az egyesület képviselete.
5./ Az egyesületi jogi személy tag jogai:
a.) az egyesülettel kötött megállapodás alapján használhatja az egyesület tulajdonát
képezı és a bérelt (használatba vett) létesítményeket, eszközöket.
b.) Jogi személy tagként csatlakozó intézmény, gazdálkodó vagy egyéb szervezet
dolgozóinak nappali tagozaton tanuló gyermekei részt vehetnek az egyesület
eseményein, rendezvényein, használhatják az egyesület által igénybevett
létesítményeket, eszközöket.
6./ Az egyesületi jogi személy tag kötelességei:
a.) az alapszabály betartása
b.) az egyesület céljainak erkölcsi,
megállapodásban foglaltak szerint.
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7./ A tiszteletbeli tag jogaira és kötelességeire értelemszerően alkalmazandók a pártoló
tagokra írtak.

V./ Az egyesület szervezete

1./ Az egyesület szervei: a Közgyőlés és az Elnökség
2./ Az egyesület legfıbb szerve a Közgyőlés.
összessége.

A Közgyőlés az Egyesület tagjainak

3./ A Közgyőlés az Egyesület legfıbb szerve, melynek hatáskörébe tartozik:

a.) az alapszabály megalkotása és módosítása
b.) az egyesület gazdálkodásáról szóló éves beszámoló elfogadása
c.) az egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más társadalmi, érdekvédelmi
szervezettel való szövetség megkötésének, egyesülésének kimondása
d.) tagdíj meghatározása
e.) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe
utal
A közgyőlés hatásköre ezen túl:
f.) az egyesület tevékenységének szervezése és irányítása
g.) a tagok, bizottságok közötti koordináció és kooperáció elısegítése
h.) az egyesület költségvetésének kidolgozása, az éves program, munka-és ülésterv
jóváhagyása
i.) a pártoló tagok anyagi hozzájárulásának elfogadása
j.) az egyesület mőködéséhez szükséges feltételek megteremtésének elısegítése
k.) döntés az egyesületbe való felvételrıl, a tagsági viszony megszőntetésérıl, kizárásról
döntés a közgyőlés hatáskörébe utalt pénzeszközök odaítélésérıl, alapítványok,
pályázatok kiírásáról, egyéb szolgáltatások felhasználhatóságáról.
A közgyőlés szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. A közgyőlést
össze kell hívni akkor is, ha a bíróság elrendeli, illetıleg a tagok egyharmada írásban az
ok és cél megjelölése mellett igényli.
A közgyőlés határozatképes, ha azon a tagok legalább fele plusz egy fı jelen van. A
határozatképtelenség miatt elnapolt és az ismételten összehívott közgyőlés az eredeti
napirendben szereplı ügyekben a jelenlévı tagok számától függetlenül határozatképes.
Errıl a rendelkezésrıl a tagokat az eredeti meghívóban elıre tájékoztatni kell.
A megismételt közgyőlést az eredeti – határozatképtelenség miatt elmaradt – közgyőlés
idıpontját követıen 8 (nyolc) napon belüli idıpontra kell összehívni, amely idıpont az
eredeti közgyőlés meghívójában is megjelölhetı.
A közgyőlés – eltérı rendelkezés hiányában – határozatait egyszerő szótöbbséggel nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlıség esetén az elnök szavazat dönt. A közgyőlés
tisztségviselıket (vezetıket) titkos szavazással választja meg.
Az alapszabály módosításához, tag kizárósához és az egyesület feloszlásának – egyesülés
megszőnés – kimondásához tagok összessége 2/3-ának szavazata – minısített többség –
szükséges.
A közgyőlés ajánlást és határozatokat hoz. Az ajánlást és a határozatokat nyílt
szavazással és egyszerő szótöbbséggel hozza meg.
Titkos szavazás szükséges, ha a közgyőlés szótöbbséggel úgy határoz. Személyi
kérdésekben a közgyőlés jelölıbizottság felállítását igényelheti. A közgyőlésen
szavazategyenlıség esetén újbóli szavazás elrendelésére kerül sor. Abban az esetben, ha
a másodszori szavazás során ismét szavazategyelıség állna fent, az elnök szavazat dönt.
4./ Az elnökség az egyesület ügyintézı szerve. Az elnökség 5 (öt) fıbıl áll és
megbízatása 2 (kettı) évre szól. Az elnökség tagjai a közgyőlés által megválasztott:

Elnök, Alelnök, Titkár, Gazdasági felelıs és egy elnökségi tag.
Az elnökség szervezi, irányítja az egyesület munkáját. Az elnökség a közgyőlést évente
legalább egy alkalommal köteles összehívni, és ekkor tevékenységérıl beszámolni. Az
elnökség akkor is köteles a közgyőlés 15 (tizenöt) napon belüli összehívására, ha ezt a
tagok 1/3-a írásban a cél megjelölésével kéri.
Határozatképes az elnökség, ha tagjainak több mint a fele megjelent. Határozatait
egyszerő szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Titkos szavazás szükséges, ha az
elnökség szótöbbséggel így határoz.
Az egyesület elnökségének feladat és hatásköre:
a.) a közgyőlés által átruházott feladatok ellátása
b.) a közgyőlés ülései között tett intézkedéseirıl rendszeres beszámoló készítése
c.) határozathozatal a közgyőlés, illetve a rendkívüli közgyőlés idıpontjáról,
napirendjérıl

Az egyesület elnöke:
Mészáros Zoltán
(szül.hely és idı: Budapest, 1966. december 23, an.: Händler Eszter)
8200-Veszprém, Egry J. u. 6/E. sz. alatti lakos.
Feladatai:
a.) képviseli az egyesületet
b.) vezeti a közgyőlést, az elnökség üléseit
c.) kapcsolatot tart más egyesületekkel, illetıleg más társadalmi, állami, gazdálkodó
szervezetekkel
d.) intézkedik és dönt a közgyőlés vagy az elnökség hatáskörébe utalt ügyekben
e.) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról
Az egyesület alelnöke:
Neubauer Sándorné
(szül.hely és idı: Veszprém, 1955. június 15, an.: Müllner Anna)
8200-Veszprém, Veszprémvölgyi u. 12. sz. alatti lakos.
Az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesíti az elnököt.
Az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban teljes hatáskörő
helyettesítéshez a közgyőlés hozzájárulása is szükséges.
Az egyesület titkára:

Solymos Andrea sz. Pajor Andrea
(szül.hely és idı: Veszprém, 1967. január 16, an.: Furján Etelka)
8200-Veszprém, Korona köz 3. sz. alatti lakos.

Feladatai:
a.) az egyesület iratainak kezelése
b.) az elnökségi ülések és a közgyőlés elıkészítése ( a napirendi pontokat tartalmazó
meghívók elküldése stb.)
c.) az elnökségi ülésen és a közgyőlésen a jegyzıkönyv vezetése, a határozatok írásba
foglalása
d.) az egyesület levelezéseinek bonyolítása
e.) mindennemő visszaélési lehetıség gyanúja esetén az elnök értesítése.
Az egyesület gazdasági felelıse:
Márkus László
(szül.hely és idı: Magyarkeszi, 1958. október 23, an.: Szabó Rózsa)
8200-Veszprém, Tölgyfa u. 24. sz. alatti lakos.
Feladatai:
a.)
b.)
c.)
d.)
e.)
f.)
g.)

az egyesület éves gazdálkodásának kidolgozása, a gazdálkodás operatív bonyolítása
az egyesület pénzállományának kezelése
az egyesület bevételi és kiadási bizonylatainak kezelése
a számlák kezelése és nyilvántartása
a pénztárkönyv vezetése
mindennemő visszaélési lehetıség gyanúja esetén az elnök értesítése
a számlák hitelességének ellenırzése.

5./ A bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására az elnök, a gazdasági felelıs és a
titkár jogosult. E három személybıl kettı aláírásával vehetı fel pénz.
Az egyesület elnökségi tagja:

Török László
(szül.hely és idı: Budapest, 1967. március 19, an.: Pósa Piroska)
8225-Szentkirályszabadja, Rákóczi út 11/A. sz. alatti lakos.
6./ Az egyesület képviselete:
Az egyesületet az elnök képviseli.
Az egyesület képviseletére az elnök jogosult.

VI. Az egyesület gazdálkodása:

1./ Az egyesület vagyona tagdíjakból, a magán és jogi személy támogatók felajánlásaiból,
valamint rendezvényi és egyéb bevételekbıl képzıdik.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület tisztségviselıi feladataikat díjazás nélkül látják el, indokolt készkiadásaik
megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

2./ Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
3./ Az egyesület célja megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása érdekében
vállalkozási tevékenységet is folytathat.
4./ Az egyesület folyószámlát nyit és gazdasági felelıst választ, aki az egyesület pénzügyi
mozgását irányítja és azért felelısséget vállal.
5./ Az éves tagsági díjat a tagok évente két részletben – az elsı részletet legkésıbb minden
év június 30. napjáig, míg a második részletet legkésıbb december 30. napjáig fizethetik,
valamint lehetıség van a tagdíj egy összegben való befizetésére. Ez esetben a tagdíjat
legkésıbb augusztus 31. napjáig fizethetik be.
A tagdíj mértéke:
- 50 millió forint éves árbevételig
- 50 millió forint feletti árbevételnél
- magánszemély tag esetén

60.000.-FT/év
120.000.-FT/év
12.000.-FT/év

Az egyesület az újonnan belépı tagok részére 2009. január 1. napjával egyszeri belépési díjat
állapít meg 50.000.-Ft összegben, melyen túl belépı tagokat az éves tagdíjfizetési
kötelezettség is terheli, melynek összege és esedékessége az egyesület tagjaival azonos
mértékő és határidejő.

VII./ Az egyesület megszőnése

Az egyesület megszőnik:
a.) feloszlással
b.) más társadalmi szervezettel történı egyesüléssel
c.) az egyesület feloszlatásával.
Az egyesület megszőnése esetén – a hitelezık kielégítése után – vagyonáról éa közgyőlés
döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel kapcsolatos teendık ellátása a felszámolók
feladata.

VII./ Az egyesület felügyelete

Az egyesület felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet
gyakorol.
Ha a mőködés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz
fordulhat.
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a PTK és az Egyesülési
jogról szóló 1989. évi II. tv, valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Veszprém, 2009. március 18.

Mészáros Zoltán
elnök

Jelen okiratot szerkesztettem és azt
2009. március 18. napján ellenjegyzem:

dr. Faluhelyi Ágnes ügyvéd
(8200-Veszprém, Radnóti tér 2.)

