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Egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY 
 

 
A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2022. május hó 24. napján 
módosította az Egyesület alapszabályát (törölt kettő telephelyet; a hatályosított 
szövegrészt dőlt, vastagon szedett betűtípus jelöli). 
 

Preambulum 
 

A tagok  

- felismerve az összefogás és az erőforrások összehangolásának jelentőségét; 

- hangsúlyozva a gazdasági szereplők, turisztikai szolgáltatók partnerségének előremutató 
erejét; 

- rámutatva arra, hogy a térség természeti, kulturális és ember alkotta értékeinek szélesebb 
körben történő megismertetése a helyi és térségi idegenforgalom mozgatórugója; 

 
a Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület Közgyűlésén az Egyesület alapszabályát a 
következőkben állapították meg: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
(1) Az Egyesület neve: Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület, rövidített neve: SHTE 
(továbbiakban Egyesület) 
 
(2) Az Egyesület székhelye: 3980 Sátoraljaújhely, Hősök tere 3. 
 Az Egyesület telephelyei 
 
Postakocsi Múzeum és Postakocsi állomás, Helyi Termékbolt - 3997 Füzérkomlós, Ady Endre u.46 
Üveghuta Műhely és Lovaskocsi állomás, Helyi termékbolt - 3992 Vágáshuta, Fejeka út 6. szám 

 
(3) Az Egyesület működési területe: Sátoraljaújhelyi Kistérség, Abaúj – Hegyközi Kistérség, 
Bodrogközi Kistérség, Sárospataki Kistérség, Valamint Szlovákia területéről: A Tőketerebesi Járás, 
Nagymihályi Járás. 
 
(4) Az Egyesület jogállása: az Egyesület önkéntes és szakmai alapon létrejött, az önkormányzatiság 
elvén működő, önszervező, egyeztető, érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az 
Egyesület jogi személy, mely határozatlan időre jött létre.  
 
(5) Alapítás éve: 2008. 
 
(6) Az Egyesület kiadásait tagdíjakból, pályázati forrásokból, támogatásokból, adományokból és 
egyéb bevételekből fedezi. 
 
(7) Az Egyesület adószáma: 19334725-1-05 
 

2. Az Egyesület célja, feladatai és tevékenységi területe 
 
(1) Az Egyesület céljai:  
 

Általános cél a Sátoraljaújhelyi kistérség és vonzáskörzetének turisztikai fejlesztése 
 
(2) Az Egyesület az alábbi  tevékenységeket végzi:  
 

(3) tudományos tevékenység, kutatás, 
(4) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
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(5) kulturális tevékenység, 
(6) kulturális örökség megóvása, 
(7) műemlékvédelem, 
(9) környezetvédelem, 
(10) gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, 
(11) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 
(12) emberi és állampolgári jogok védelme, 
(13) a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység, 

 
(3) Az Egyesület működési céljának megfelelően az alábbi tevékenységeket látja el: 
 
3.1.1. Helyi Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezeti feladatok ellátása. 
 
3.1.2. Sátoraljaújhely és a Hegyköz idegenforgalmi kínálata feltárásának, a látnivalók 
számbavételének, a vendéglátóhelyek feltérképezésének, rendezvények szervezésének ösztönzése.  
 
3.1.3.. Az Egyesület - lehetőségeihez mérten - segítséget kíván nyújtani a város és a környék 
természeti értékeinek megóvásához és az épített környezet turisztikai szempontból jelentős 
létesítményeinek hasznosításához, megőrzéséhezés térségi marketingjéhez.  
 
3.1.4. Közreműködés az országos és helyi szervekkel Sátoraljaújhely és a Hegyköz 
turizmusfejlesztésének ügyében; kiemelt együttműködés a Tourinform Zemplén irodájával. 
 
3.1.5. Sátoraljaújhely és a Hegyközt bemutató kiadványok megjelentetésének, terjesztésének, 
turisztikai marketingjének ösztönzése. A fenti célok megvalósítása érdekében részben kulturális, 
részben pedig a kulturális örökség megóvása érdekében kifejtett tevékenységet végez.  
 
3.1.6. Folyamatos szakmai kapcsolattartás a turisztikai szolgáltatókkal, szakmai szervezetekkel, 
intézményekkel, a helyi és térségi idegenforgalom élénkítése érdekében, e gazdasági szereplők 
tevékenységének szakmai összehangolása, összefogása 

 
3.1.7. Sátoraljaújhely és a Hegyköz turisztikai tevékenységének fejlesztése, vendégéjszakák 
számának növelése, turisztikai termékfejlesztés ösztönzése, minőségi és fenntartható turizmus 
fejlesztése.  
 
3.1.8. Hatékony érdekképviselet ellátása helyi, regionális és országos szinten. 
 
3.1.9. A tagok szakmai képzésének és nyelvtudása fejlesztésének ösztönzése a turisztikai 
szolgáltatások színvonalának emelése érdekében; tanulmányutak szervezése. 
 
3.1.10. Az egyesületi tagok saját, gazdasági-vállalkozói alapon működő turisztikai tevékenysége 
eredményesebb megvalósításának elősegítése. 
 
(4) A megfogalmazott célok érdekében az Egyesület együtt kíván működni mindazokkal - 
elődlegesen a város és térsége településeinek önkormányzataival, szakmai szerveivel, 
vállalkozásaival, civil szervezeteivel, helyi lakosaival -, akik a fenti célokkal egyetértenek, azokat 
nem utasítják el, így tagjai vagy partnerei között üdvözöli azokat a vállalkozásokat, 
magánszemélyeket, szervezeteket is, aki a turizmus terén csak perifériálisan tevékenykednek vagy 
az Egyesület céljaival egyetértenek. 
 
Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, 
szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.  
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(6) Az Egyesület pályázatokon vehet részt, támogatásokban részesülhet, alapítványi támogatást 
vehet igénybe. Az Egyesület elősegíti a tagok saját, gazdasági-vállalkozói alapon működő turisztikai 
tevékenységének eredményesebb megvalósítását. 
 
(7) Az Egyesület tevékeny részese kíván lenni a helyi közélet formálásának, azonban közvetlen 
politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 
 
 

3. Az Egyesület tagjai 
 
(1) Az Egyesület rendes tagjai lehetnek azok az Egyesület működési területén gazdasági 
érdekeltséggel vagy székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem 
rendelkező társaságok, egyéni vállalkozók és társadalmi szervezetek, közintézmények és oktatási 
intézmények, akik az Egyesület céljaival egyetértenek, az Alapszabály rendelkezéseit magukra nézve 
kötelezőnek ismerik el, és tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tesznek. Az Egyesületbe belépni 
kívánó tagok felvételéről az Elnökség határoz. Az Elnökség minden Közgyűlésen tájékoztatja a 
tagokat a két Közgyűlés közben eltelt időszakban felvett tagokról. A nem természetes személy tagok 
jogosultságaikat egy fő képviselőjük útján gyakorolhatják, mely képviseleti jogot teljes bizonyító 
erejű okirattal kell igazolni. Az éves tagdíj mértékéről az évi rendes Közgyűlés határozata dönt. 
 
A települési önkormányzatok az éves támogatásuk mértékéről a tárgyévi önkormányzati 
költségvetésről szóló rendeletben döntenek. Az Egyesület és az önkormányzatok kapcsolatát az 
Elnökség és az egyes önkormányzatok által elfogadott megállapodások szabályozzák. 
 
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag 
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. 
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre. 
 
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni. 
 
(4) Az egyesületi tagság megszűnik:  
 

• a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód nélküli 
megszűnésével, 

• a kilépés írásbeli bejelentésével, 

• kizárással, 

• ha az Egyesület megszűnik. 
 
(5) A kilépést írásban kell közölni az Egyesület Elnökségével. A kilépés joga bármely tagot bármikor 
megillet, de kilépéskor a kilépő tag a befizetett tagdíjat nem követelheti vissza. 
 
(6) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok 
legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, 
az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha 
a három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat – a mulasztás lehetséges 
jogkövetkezményét is tartalmazó - írásbeli felszólításra sem fizette be, illetőleg ha az Egyesület 
céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
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. 
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4. Tagsági jogok és kötelezettségek 
 
(1) Az Egyesület tagja jogosult:  
 

– részt venni az Egyesület céljainak, feladatainak meghatározásában, szervezetének 
kialakításában; 

– részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések megvitatását, 
– a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselője útján a 
Közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét 
kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni; 

– a tagok választhatnak és választhatók tisztségviselőnek,  
– igénybe venni az egyesületi tagoknak térítésmentesen nyújtandó szolgáltatásokat; 
– igénybe venni az egyesületi tagoknak járó kedvezményeket; 
– tájékoztatást kapni a pályázatokról, egyéb pénzforrásokról; segítséget kapni a pályázati 

részvételhez, amennyiben a pályázat hozzájárul az Egyesület céljainak, feladatainak 
megvalósításához. 

 
(2) Az Egyesület tagja köteles:  
 

– az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben 
tartani; 

– az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni; 
–  
– a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben – minden év december 

31-ig – megfizetni, melynek mértékét az Alapszabály 1. sz. melléklete tartalmazza. 
 
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és 
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti 
képviseletnek nincs helye. 
 
(4) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A természetes 
személy és a jogi személy tagok egyenlő joggal rendelkeznek 
 

5. Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok 
 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés (6. §), amely a tagok összessége. Az Egyesület ügyintéző 
és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, 
az Elnökség (7. §) irányítja és látja el. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökségi tagok és az 
Elnök (8. §) valamint a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai. 
(2) Az Egyesület ügyintéző szervének tagja, illetőleg az Egyesület képviselője olyan magyar 
állampolgár, Magyarországon letelepedett, illetőleg magyarországi tartózkodási engedéllyel 
rendelkező nem magyar állampolgár lehet, aki nem áll a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya 
alatt. 
 
(3) Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve 
az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 
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6. A Közgyűlés 

 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell 
hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyűlést egyéb 
alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha a tagok legalább 1/3-a írásban 
kéri. 
 
(2) A Közgyűlés a tagok összessége. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
 
(2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  
 
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása. 
b) Az éves költségvetés meghatározása. 
c) Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. 
d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. 
e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás.  
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása. 
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása. 
h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és visszahívása. 
i ) Az éves tagdíj mértékének meghatározása 
 
 
(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell 
küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges 
megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével, 15 napon belül kerül 
megtartásra. Amennyiben a megismételt és az eredeti közgyűlés nem azonos napon kerül 
megtartásra, valamennyi egyesületi tag részére szükséges meghívót kézbesíteni a megismételt 
közgyűlésre legalább nyolc naptári nappal.  
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok és az egyesület szervei a 
közgyűlést összehívó elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó elnök jogosult dönteni. Ha a napirend 
kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem dönt vagy azt elutasítja, a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában.  
 
 
(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fõ jelen van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi 
pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a 
távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. 
 
(5) A Közgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozhat határozatot, kivéve, 
ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő, szavazati 
joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve az a), e) és g) pontot, ahol a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített többségének (legalább három-negyedének) 
igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott 
tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. 
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  
Kétharmados szavazatarányra van szükség más egyesülettel való egyesüléshez, szétváláshoz. 
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(6) A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a 
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.  
 
(7) A levezető elnök személyének, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyv-vezető és a kettő 
jegyzőkönyv-hitelesítő személy megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlévő, 
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
(8) A Közgyűlés a személyi döntések határozatait nyílt szavazással hozza. 
 
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a határozati javaslatott elvetettnek kell tekinteni. 
 
(10) Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés 
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
megállapítható. Az elnök a Közgyűlés által meghozott határozatokról a nem megjelent tagokat 
írásban köteles értesíteni. 
 

7. Az Elnökség 
 
(1) Az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Elnökség (elnök, elnökségi tagok), amelynek tagjait a 
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 3 év időtartamra választja.  
 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább 3 alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése 
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. 
 
(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel 
igazolható módon közölni kell. 
  
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal 
meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben 
maga állapítja meg. 
 
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
 

a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala, 
b) az ügyrend elfogadása, 
c) az etikai szabályok elfogadása, 
d) tagfelvétel jóváhagyása, 
e) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, 
f) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a 

közhasznúsági jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való betekintés 
biztosítása minden érdeklődő részére, az Egyesület székhelyén, az Elnökkel előre egyeztetett 
időpontban,  

g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos 
hatáskörébe. 

 
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik a vezetőségi tagság a tag halálával és 
lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új 
elnökségi tag megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig 
szól. Az elnökségi tag megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. A lemondás az 
új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a 
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá 



 7 

 
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. 
A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 
 
Az elnökség tagjai: 
 
1.Név:Dankó Dénes   Lakcím: 3980, Sátoraljaújhely, Kazinczy u 17. 
2.Név:Gógh András  Lakcím: 3989 Mikóháza, Szabadság utca 89. 
3.Név:Huszág Lajos  Lakcím: 3528 Miskolc Káplár utca 1. 
4.Név:Szilágyi László  Lakcím:3980 Sátoraljaújhely, Deák u.39. 
5.Név:Monok Nándor  Lakcím:3988, Sátoraljaújhely-Széphalom, Kazinczy u 268. 
 
 

8. Az Elnök 
 
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 3 év időtartamra választott 
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője. 
  
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:  
 

– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása, 
– Az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság 

előtt, 
– az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, 

amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése, 
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon – írásban – 

az érintettekkel történő közlése, 
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatait valamint az Egyesület beszámolóit az egyesület 

honlapján illetve a helyi sajtó útján nyilvánosságra hozza.   
 

9. Az Elnökségi tagok, az Alelnök 
 

(1) Az Egyesület Közgyűlése 3 év időtartamra négy Elnökségi tagot, ezen belül egy alelnököt választ. 
 
(2) Az Alelnök támogatja az Elnök munkáját, valamint eljár az Elnök által rá bízott ügyekben. 
 
(3) Az Alelnök teljes körűen helyettesítheti az elnököt. 
 

10. A Titkár 
 
(1) A titkár: 

− a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak megfelelően intézi az Egyesület ügyeit; 

− beszámol az Elnökségnek az Egyesület ügyeinek intézéséről, elkészíti az éves 
költségvetést és beszámol a Közgyűlésnek annak végrehajtásáról; 

− vezeti a Közgyűlés jegyzőkönyveit, és feljegyzést készít az Elnökségi ülésekről; 

− a Közgyűlés és az Elnökség döntéseiről 8 napon belül, írásban kiértesíti az érintetteket, 
illetve az Egyesület hírlevelének következő számában ezeket közzéteszi; 

− az elnök által meghatározott ügyekben kiadmányozási joggal rendelkezik, 

− a kifizetéseknél ellenjegyzőként szerepel; 
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− kezeli a szervezet rendelkezésére álló pénzeszközöket, és ellátja a pénztárosi feladatokat; 

− kezeli és nyilvántartja a számlákat; 

− vezeti a pénztárkönyvet; 

− mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnököt értesíti; 

− a számlák hitelességét ellenőrzi; 

− elvégzi az egyéb rábízott feladatokat. 
 

(2) A titkárt az Elnökség 3 évre választja. 
 
 

11. A Felügyelő Bizottság 
 
(1) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített tevékenységének, 
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a 
Közgyűlésnek felel. 
 
(2) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig 
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
(3) A Felügyelő Bizottság 5 tagját a Közgyűlés választja meg. 
 
(4) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek üléseire tanácskozási joggal 
meg kell hívni. 
 
(5) A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik, mely ülést a 
Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend 
egyidejű írásbeli közlésével. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes ha azon mindhárom tagja 
jelen van.  
A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy mások jogát, jogos érdekét nem 
veszélyezteti. 
Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok alapján a Felügyelő Bizottság elnöke 
jogosult dönteni. 
A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Munkarendjét 
maga határozza meg. 
A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli írásban. 
A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A 
Határozatok Könyvének tartalmára az Alapszabály 8.§-ának 2.) pontjában foglalt rendelkezések az 
irányadók. 
  
(6) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést 
tájékoztatni. 
 
(7) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető 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 vezetőszerv döntését teszi szükségessé. 
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
(8) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől 
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető 
szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 
 
(9) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
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intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
(10) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki  

- a)  a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület 
döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),  

- b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik,  

- c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást 
-, illetve  

- d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.  
 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
1.Név:Berencsi Sándor  Lakcím:3980, Sátoraljaújhely, Kopaszka u.20. 
2.Név:Tepliczky Balázs  Lakcím:3980 Sátoraljaújhely, Esze Tamás u. 35/C 
3.Név:Lőrincz László   Lakcím:3985, Felsőberecki, Kossuth Lajos u.77 
4.Név:Csontos Bertalan  Lakcím: 3980, Sátoraljaújhely, Felsőzsólyomka utca 9. 
5.Név:Sápi Tibor   Lakcím:3896 Telkibánya, Szabadság utca 10. 

 
 

12. Az Egyesület működése és gazdálkodása 
 
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat 
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 
jövedelmekből gazdálkodik. 
 
(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg. A tagok tagdíj-befizetéseiről 
az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl 
az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.  
 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési 
kötelezettsége nincsen.  
 
 
(11) Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesületre vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseki az irányadók. 
 
(12) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az 
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését 
elősegítendő módon folytathat. 
 
(13) Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi ellenőrzést gyakorol.  
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13. Az Egyesület képviselete 
 
(1) Az Egyesületet az Elnök, akadályoztatása esetén az Alelnök önállóan képviseli. 
 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök jogosult rendelkezni.  
 

14. Az Egyesület megszűnése 
 
 
(1)Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha  
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;  
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;  
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy  
d) az arra jogosult szerv megszünteti  
feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület  vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő 
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.  

 
(2) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 
megszűnik, ha  
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 
célt nem határoztak meg; vagy  
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.  
 
(3)Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre 
válhat szét.  
 
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni.  

 
15. Záró rendelkezések 

 
(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. 
évi V. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően 
irányadók. 
 
(2) Az Egyesület Módosított Alapszabályát az egyesületi tagok Sátoraljaújhelyben, 2014. év június 
11. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. 
 
(3) Az Egyesület Módosított Alapszabályát a Miskolci Törvényszéknek az Elnök a nyilvántartásba 
vétele iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.  
 
 
Záradék: 
 
A Sátoraljaújhely-Hegyköz Turizmusáért Egyesület 2022. május hó 24. napján 
módosította az Egyesület alapszabályát. Az Alapszabályból törlésre került az alábbi 
kettő telephely: 
1.Mikóháza Turisztikai Információs Pont - 3989 Mikóháza, Szabadság u.10. 
2.Turisztikai Információs Pont és Helyi Termékbolt – 3980 Sátoraljaújhely, Torzsás 
u.25. 
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Jelen okirat tartalmazza a módosítások alapján hatályos alapszabályt. 
 
 
Kelt: Sátoraljaújhely, 2022. május 24. napján 

 
....................................... 
Dankó Dénes  elnök  

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 
 
1.Név:………………………………………………. 2.Név:……………………………………………………… 
 
Lakcím:………………………………………………. Lakcím:…………………………………………………… 
 
Aláírás:………………………………………………. Aláírás:……………………………………………………. 
 

 


