
EGYESÜLETI  ALAPSZABÁLY

1. BEVEZETÉS

Célunk a magyarországi kuvikpopuláció aktív védelme, európai szintű szakmai 

képviselete, valamint a természetvédelmi szempontú szemléletformálás.

1.1. Aktualitás

A fajok kihalása megváltoztatja az egységes ökoszisztéma-rendszereket és a ter-

mészetes önfenntartó folyamatokat is eltorzítja. Az eltűnő állat- és növényfajokkal 

csökken az adott rendszer diverzitása, amely az evolúciós továbbfejlődés szelek-

ciós alapjául szolgál. Gazdasági szempontból a vadon élő állat- és növényfajok a 

háziállat jövőbeni mesterséges szelekciójának genetikai forrásaként szolgálhatnak 

majd, így pusztulásuk a későbbiekben veszélyeztetheti a mezőgazdasági termelést, 

a természetes alapú gyógyszerek előállítását, az emberiség számára hasznosítható 

természetes források kihasználhatóságát. Azonban az összetett és ilyenformán 

egyensúlyban lévő ökológiai rendszer minden elemét védeni kell az emberi tevé-

kenység káros hatásaitól (épp az egyensúly fenntartása érdekében), nem csak a 

háziállatok szempontjából közvetlen genetikai értékkel bírókat. Nem véletlen tehát 

hogy a természetvédelem fő irányvonalát a faj pusztulásának megakadályozása, 

azaz a biodiverzitás fenntartása, és az ehhez kapcsolódó szemléletformálás jelenti. 

1.2. Az Egyesület totemállata

Az általunk képviselt totemállat, a kuvik (Athene noctua, Scopoli 1769) teljes 

európai állományát napjainkban 180–570 ezer pár közöttire becsülik, orszá-

gos állománynagysága nem pontosan ismert, kb. 1.500–2.000 pár napjainkban. 

Bagolyfajunkat több veszélyeztető tényező is fenyegeti: alkalmas költőhelyek 

fogyatkozása; fészkelési feltételek romlása; költő- és pihenőhelyül szolgáló épü-

letek felújítási munkái, lezárása, felszámolása; új mezőgazdasági technológiák és lé-

tesítmények; költőhelyül szolgáló szalmabála kazlak felhasználása; nyest és egyéb 

fészekpredátorok elszaporodása; élőhelyek általános degradációja; táplálkozó 

területek megszűnése; hosszantartó telek okozta pusztulás; közlekedés okozta 

pusztulás; áramütés; üldözés, lelövés; rágcsálóirtó szerek másodlagos mérgező 

hatása; peszticidek és inszekticidek felhasználása.

 A sok veszélyeztető tényező ellenére hazánk egyik legkisebb termetű, fo-

kozottan védett bagolyfaja talán az egyik legkevésbé kedvelt és kutatott mada-

raink egyike. Kevésbé kedvelt, hiszen még napjainkban is üldözik ezt a babonák 

és népi mondások által „halálmadárnak” titulált, apró termetű bagolyfajt. Csekély 

kutatottsága leginkább abban mutatkozik meg, hogy az 1920-as évek óta mind-
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össze kb. 600 a fellelhető hazai kuvikgyűrűzési adat, melynek legalább ötöde 

leendő egyesületünk tagjainak és az elmúlt 10 évnek köszönhető.

1.3. Egyesületet megelőző tevékenységek

A kuvik teljes körű védelmével és természetvédelmi szempontú szemléletformálás-

sal már 2002-óta foglalkoznak leendő egyesületünk tagjai. Az elmúlt 10 évben a 

hazai állomány védelmét célzó, megvalósult programjaink a következők voltak:

a) – regionális állománybecslés a potenciális költőhelyek felmérésével;

b) – potenciális fészkelőhelyek felmérése (mezőgazdasági épületek, templom-

tornyok, családi házak padlásai), valamint itt kapcsolatfelvétel, kiadványok által a 

dolgozók és lakosok tájékoztatása;

c) – elsősorban kuvik-, valamint a vele azonos élőhelyen fészkelő fokozottan vé-

dett madárfajok számára (pl. gyöngybagoly, szalakóta) mesterséges fészekodvak 

és költőládák készítése;

d) – mesterséges fészekodvak és költőládák kihelyezése az arra alkalmas 

élőhelyeken;

e) – kihelyezett fészekodvak és költőládák megfelelő időközönkénti szakszerű 

ellenőrzése és karbantartása;

f) – sérült madarakkal kapcsolatos ápolási tanácsadás, valamint azok szállítása 

repatriáló telepekre;

g) – természetvédelmi előadások szervezése;

h) – természetvédelmi kirándulások és táborok szakmai programjainak lebonyolí-

tása, illetve ezek szervezése;

i) – madárgyűrűzési bemutatók szervezése;

j) – gyermekek és fiatalok bevonása természetvédelmi problémák megoldásába.

 Alapító tagjaink 2002-óta több mint 300 mesterséges fészekodút és 

költőládát készítettek, illetve helyeztek ki a kuviknak megfelelő élőhelyeken. Eze-

ket a védelmi eszközöket évente legalább 2 alkalommal ellenőrizték. Az elmúlt 

10 évben, mesterséges odúinkban kikelt kuvikfiókák hatályos eszmei értéke kb. 

11.000.000 Ft. Több régióban (elsősorban Duna–Tisza köze) is végeztek ál-

lománybecslést, valamint potenciális élőhely-felmérést. Évente több mint 10 sérült 

védett madár gyógyulásában és visszavadításában működtek közre. Szemlé-

letformálást az alapító tagok heti szinten végeztek természet- és madárvédelmi 

előadások tartása, valamint táborokban történő közreműködés révén, összessé-

gében eddig kb. 4.000 általános és középiskolás tanulónak, és családtagjainak. 

Természetvédelmi tevékenységünk kapcsán eddig 3 diplomamunka, valamint 4 

TDK-dolgozat készült el sikerrel. Regionális kiadványokban, civil szervezetek 

honlapján többször megjelentek beszámolóink, eredményeink. 

 Egyesületünk alapító tagjai java részt felsőfokú végzettséggel rendelkező, 

környezettudatos emberek, akik továbbra is elkötelezettek a faj védelmét, és az 

ifjúság szemléletformálását illetően. 
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 Az említett célok sikeres megvalósulásához elengedhetetlen volt az állami 

és civil szervezetekkel, illetve közintézményekkel történő együttműködés, melyek-

kel a továbbiakban is szeretnénk erősíteni kapcsolatunkat: Duna–Ipoly Nemzeti 

Park, Kiskunsági Nemzeti Park, Hortobágyi Nemzeti Park, Magyar Madártani 

Egyesület, Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, Szterényi József Szakközépis-

kola és Szakiskola, Teleki Blanka Gimnázium

2. ELNEVEZÉS

teljes név — Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület

rövidített név — Kuvik Oltalmi Egyesület (a továbbiakban Egyesület)

3. SZÉKHELY,  FIÓKTELEP

Az Egyesület székhelye: 1132 Budapest, Szőlő utca 86. 2/12.

Az Egyesület fióktelepe: 2230 Gyömrő, Kinizsi utca 14.

4. CÉLOK,  FELADATOK 

Az alapító tagok az Egyesület működésére tekintve az alábbi célokat, feladatokat 

fogalmazzák meg illetve tűzik ki:

a) – a fokozottan védett kuvikok élőhelyének országos védelme, a költőhelyek 

megóvása;

b) – mesterséges odúk és költőládák készítésével, valamint telepítésével új fészkelő 

helyek kialakítása, azok rendszeres, szakszerű ellenőrzése;

c) – kuvik és odúinkban megtelepedő egyéb védett madárfajok tudományos célú 

gyűrűzése, biometriai adatok felvétele;

d) – kuvik élőhelyének aktív védelme állományfelmérések, valamint a potenciális 

fészkelőhelyeken élő lakosok és mezőgazdasági dolgozók tájékoztatása;

e) – a magyarországi (későbbiekben Kárpát-medencei) kuvik állományra vonat-

kozó, átfogó fajvédelmi akcióterv alapkutatásainak végzése;

f) – populációs térképek készítése, az elterjedtségi változások nyomon követése;

g) – szakmai eredmények közzététele, adatszolgáltatás az állami természetvédelmi 

szervek felé;

h) – együttműködés közintézményekkel, állami és civil természetvédelmi, valamint 

más kapcsolódó szakmai szervezetekkel;

i) – ismeretterjesztés, ifjúsági szakmai programok, közintézményekben és civil 
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fórumokon természetvédelmi témájú előadások, kiselőadások szervezése és lebo-

nyolítása, természetvédelmi táborok szervezése, madárgyűrűzési bemutatók;

j) – kapcsolatfelvétel külföldi társszervezetekkel, szakmai csereprogramok 

szervezése, lebonyolítása;

k) – minden tárgyévet követően az eredményeket és a tervezett programokat be-

mutató kiadvány szerkesztése;

l) – az Egyesület szakszerű működéséhez szükséges, a céljaink megvalósításához 

elengedhetetlen tárgyi és egyéb eszközök (odúk, speciális eszközök, gépjármű, 

ruházat stb.) biztosítása.

5. TEVÉKENYSÉGI  KÖR

Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:

a) – természetvédelem, állatvédelem;

b) – nevelés és oktatás, ismeretterjesztés;

c) – tudományos tevékenység, kutatás;

d) – környezetvédelem.

6. MŰKÖDÉSI  TERÜLET,  HATÓKÖR

Az Egyesület működési területe Magyarország, elsősorban a Kiskunság, későb-

biekben célunk hatókörét az egész Kárpát-medencére, mint összetartozó terü-

letre megnövelni, és szakmai kapcsolatainkat egész Európára kiterjeszteni.

7. ÁLTALÁNOS  SZABÁLYOK,  MŰKÖDÉSI ELVEK

Az Egyesület

a) – a jelen Alapszabályban nem szabályzott kérdésekben a 2011. évi CLXXV. 

törvény vonatkozó passzusai szerint jár el;

b) – nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a szolgáltatásaiból;

c) – vállalkozási tevékenységet csak az 5. pontban körülírt céljai megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

d) – közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
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8. SZERVEZET,  HATÁSKÖRÖK

8.1. Tagok, Taggyűlés

Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar és külföldi állampolgár, valamint 

magyar és külföldi jogi személy, aki (amely) az alapszabályt elfogadja, rendszere-

sen fizeti a tagdíjat és a Vezetőség dönt a felvételéről. A tagok felvétele belépési 

nyilatkozat alapján történik. A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi és a ren-

delkezésre álló adatokat a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.

 Az egyesületi tagok az Egyesület szerveibe választhatnak és választhatók. 

A tagok személyes közreműködésükkel, szavazatukkal és tagdíjaikkal vesznek részt 

az Egyesület működésében. A tagok térítés mentesen jutnak hozzá az Egyesület 

éves kiadványához, valamint a térítéses egyesületi programokban önköltségi áron 

vehetnek részt.

 A tagsági viszony megszűnik a kilépés írásbeli bejelentésével. Ha a tagdí-

jat a tag nem fizeti be, az elnök tértivevényes postai levél útján a jogkövetkezmé-

nyekre figyelmeztetés mellett felhívja, hogy  azt 30 napon belül fizesse be. Ennek 

elmaradása esetén a tagot az Elnök írásban értesíti arról, hogy a kizárása iránt 

eljárást indít, és ezzel kapcsolatban védekezését írásban 15 napon bejelenthe-

ti, vagy kérheti, hogy a Vezetőség őt szóban hallgassa meg. Amennyiben a tag 

határidőben védekezési jogával nem él, vagy védekezése nem menti a tagdíjfizetési 

késedelmet, a Vezetőség őt az Egyesület tagjai közül kizárja. A határozatot tér-

tivevényes levéllel kell a tag részére megküldeni és abban a bírósági jogorvoslat 

lehetőségéről tájékoztatást kell adni.

 Az Egyesület legfőbb szerve a Taggyűlés. A tagok az éves Taggyűlésen 

számoltatják be a Vezetőséget, hagyják jóvá az éves Beszámolót és mellékleteit, 

fogadják el a következő évi Költségvetést és Működési tervet.

 Az Egyesület tagjai közvetlenül titkosan választják meg a Vezetőséget, 

köztük az Elnököt. A tagok 50%-a + 1 fő együttesen jogosult egy vezetőségi tagot, 

beleértve az Elnököt is, visszahívni. Új vezetőségi tag személyére bármely tag ja-

vaslatot tehet, ha betöltetlen bármely vezetőségi tisztség.

8.2. Pártoló tag

A Vezetőség különleges jogállású pártoló tagok kérelemre történő felvételéről is 

dönthet. A különleges jogállású tagok az Egyesület szerveibe nem választathatók 

be és az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet-

nek részt. Költségvetési szerv az Egyesület pártoló tagja nem lehet. A pártoló tag 

az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A pár-

toló tagok tagsági jogviszonyának megszűnésére a rendes tagok jogviszonyának 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
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8.3. Örökös tag

A Taggyűlés különös jogállású örökös tag státuszt is adhat olyan magánysze-

mélynek vagy jogi személynek, aki (amely) a kuvik oltalmi vagy valamely más egyesü-

leti programban elévülhetetlen érdemeket szerzett. Az örökös tag az Egyesület 

szerveibe nem választható be, az egyesületi szervek döntéshozatalában csak 

tanácskozási joggal vehet részt és tagdíjmentességet élvez. Az örökös tagviszony 

megszűnésére a rendes tagok jogviszonyának megszűnésére vonatkozó szabályo-

kat kell alkalmazni.

8.4. Vezetőség, vezetőségi tagok

Az Egyesület operatív működését a jelen Alapszabály 4. pontjában körülírt cé-

lok, feladatok elérése, ellátása érdekében az öttagú Vezetőség irányítja. Döntési 

hatásköre teljeskörű. Az alapító tagok megválasztotta Vezetőség az alábbi össze-

tételben az alábbi feladat megosztásban áll fel. Az alakuló gyűlésről jegyzőkönyv 

készül.

 A vezetőség 5 tagjából 4 tag a következő tisztségeket viseli:

1., Madárgyűrűzési szakmai vezető;

2., Természetvédelmi szakmai vezető;

3., Társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős vezető;

4., Terepi operatív feladatokért felelős vezető.

 A Vezetőség ötödik tagja az Elnök. A Vezetőség valamennyi tagját a fenti 

tisztségére, így egyben a Vezetőség tagjává a Taggyűlés 5 évre választja meg.

 Az vezetőségi tagok megbízatása megszűnik: 

– a tagsági viszony megszűnésével, 

– lemondással, 

– visszahívással

– az 5 éves időtartam lejártával,

– elhalálozással.

 Vezetőségi tagot visszahívni kizárólag akkor lehet, ha az elnökségi tag 

egymást követő 5 vezetőségi ülésen igazolatlanul nem vesz részt. A vezetőségi tag 

a visszahívásról szóló határozatot a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül a 

bíróságon támadhatja meg, amennyiben zet nem teszi meg a visszahívás érvénybe 

lép.

8.5. Elnök

Az Egyesületet képviselője az Elnök, aki minden ügyben teljeskörben jár el. Önál-

ló döntési hatásköre csak a vezetőségi döntéshozatal (11.1 pont) módjában van. Az 

Elnök az Egyesületet hivatalos és társasági iratokon aláírásával és az Egyesület 

dombornyomó bélyegzőjével jegyzi.
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9. BÉLYEGZŐ

Egynél több bélyegző esetén Bélyegző nyilvántar-

tás készül. A bélyegzők használatának szabályait a 

Vezetőség állapítja meg.

10. TAGGYŰLÉSRE  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK

10.1. Gyakorisága

Egyesületi Taggyűlést évente egy alkalommal kell összehívni. Az összehívásról és 

a napirend előzetes közléséről az Elnök köteles gondoskodni általánosságban a 

honlapon, valamint személyre szólóan írásban vagy email-címlista alapján a kitűzött 

időpontot minimum három héttel megelőzően. A Taggyűlések nyilvánosak, amitől 

csak a személyiségi jogokra vonatkozó alapos indok és adatvédelmi szempontok 

miatt lehet eltérni, erről a Vezetőség hoz döntést. A taggyűlési meghívóban közöl-

ni kell azt az időpontot is, amelyben az ismételt Taggyűlést kell megtartani, ha az 

eredeti időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes.

 A megismételt Taggyűlés a meghívóban közölt napirendi pontok körében 

a jelenlevők számára tekintet nélkül az eredeti napirendi pontok tekintetében ak-

kor határozatképes, ha erre a tagokat a meghívóban előre figyelmeztették. A 

Taggyűlés összehívását írásban kérheti a Vezetőség egyszerű többsége, vagy a 

tagok egyharmada a cél és az ok megjelölésével, ez esetben az Elnök harminc na-

pon belül köteles összehívni a Taggyűlést.

10.2. Szavazás

A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) – az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más egyesülettel történő 

egyesülésének a kimondása;

b) – az Alapszabály elfogadása és módosítása;

c) – tisztségviselők megválasztása és visszahívása;

d) – tagdíj mértékének megállapítása;

e) – az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;

f) – döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály a Taggyűlés hatáskörébe utal.

A Taggyűlés akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok 50%-

a + 1 fő jelen van, kivéve az ismételt Taggyűlést. A szavazás eredményességéhez 

egyszerű többségre van szükség. Ettől eltérően nyílt, ∏-ös többségi szavazás 

szükséges a következő esetekben:

 7/12. oldal



a) – alapszabály módosítása; 

b) – éves beszámoló elfogadása;

c) – Egyesület feloszlásáról szóló határozat elfogadása;

d) – örökös tagviszony megadása.

11. VEZETŐSÉGRE  VONATKOZÓ  SZABÁLYOK

11.1. Döntéshozatal

A napi operatív jellegű döntéseket a Vezetőség saját hatáskörében hozza meg, 

ezekről írásos feljegyzést kell készíteni. A vezetőség — legalább évi egy — ülését 

az Elnök hívja össze oly módon, hogy az ülés előtt legalább 5 nappal a vezetőségi 

tagoknak az Egyesületnek bejelentett e-mail címére a napirendet is tartalmazó 

meghívót küld. Az Elnök választásától függően a fenti feltételek szerint a meghívó 

postai úton is megküldhető. A Vezetőség ülései nyilvánosak. A meghívóban nem 

szereplő napirendi pontot akkor lehet tárgyalni, ha valamennyi vezetőségi tag jelen 

van, és ez ellen egyik sem tiltakozik. A Vezetőség határozatképes, ha legalább 

három tagja jelen van. A Vezetőség döntést akkor hozhat, ha a határozatot a 

jelenlévő tagjainak több, mint fele szavazatával elfogadja, ettől eltérő esetben nem 

születik döntés. A szavazás minden kérdésben — kivéve a személyi döntéseket — 

nyílt. A személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.

 Nagyobb horderejű, az Egyesület működését alapjaiban befolyásoló, vagy 

500.000 Ft feletti kifizetéssel járó döntések meghozatalához az Elnök — mini-

mum öt nappal korábban írásban vagy e-mail útján — nyilvános vezetőségi ülést hív 

össze, amelyről jegyzőkönyv készül. Ezt leszámítva a Vezetőség elektronikus úton 

— e-mail levelezés útján — is hozhat határozatot a következő szabályok szerint:

 Nem lehet e-mail levelezés útján döntést hozni, ha a döntés végrehajtása 

500.000 Ft feletti pénzösszeg kifizetésével jár. 

 E-mail levelezés útján határozathozatalra kizárólag az Elnök tehet indít-

ványt. Az Elnök indítványát valamennyi vezetőségi tag részére egyidejűleg meg-

küldi. Ennek az e-mailnek a határozati javaslat pontos szövegét, rövid indoklását, 

a szavazás határidejét és annak bemutatását kell tartalmaznia, hogy miért van 

szükség az ülések közötti döntéshozatalra. A szavazásra 15 napnál kevesebb időt 

csak különösen sürgős esetben adhat az indítványozó, ezt az indítványt tartalmazó 

e-mailben indokolni köteles. Ebben az esetben sem lehet a határidő 5 napnál 

rövidebb, és ebben az esetben az indítványozó az indítványt tartalmazó e-mail 

üzenet elküldésével egyidejűleg telefonon is értesíti mindazokat, akiknek az e-mailt 

megküldte.

 A szavazás határidejének lejártáig a vezetőségi tagok az indítványozóhoz 

kérdéseket tehetnek fel, illetve bármely vezetőségi tag, vagy tisztviselő e-mail-

ben kifejtheti álláspontját a vezetőségi tagok felé. A szavazatokat valamennyi 
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vezetőségi tag az indítványozónak küldi meg e-mailben. A szavazatot indokolni nem 

szükséges. Az eredeti indítványt, kérdéseket, állásfoglalásokat és szavazatokat 

nyomtatott formában csatolni kell a következő vezetőségi ülés jegyzőkönyvéhez. 

A jegyzőkönyvek így a szavazás folyamata és tartalma is nyilvánosak, bármely tag 

kérésére elérhetőekké és megismerhetőekké kell tenni, ezért az Elnök felel.

 Az indítványozó a szavazás határidejének lejárta után 5 napon belül megál-

lapítja a szavazás végeredményét, és arról e-mailben tájékoztatja a meghívottak 

teljes körét. Amennyiben nem szavazott több, mint a vezetőségi tagok fele, úgy 

semmilyen határozat nem születik. Ha a vezetőségi tagok több, mint fele szavazott, 

és a szavazatok többsége „igen” szavazat, a határozat az indítványban foglalt 

szöveggel születik meg. Ha a vezetőségi tagok több, mint fele szavazott, és a sza-

vazatok többsége „nem” szavazat, a határozat szövege akként jön létre, hogy az 

indítványban foglalt javaslat elé be kell szúrni az „A Vezetőség nem fogadta el azt 

a javaslatot, hogy” mondatrészt. A következő vezetőségi ülés jegyzőkönyvében 

fel kell tüntetni, hogy az ülésen kívül elfogadott határozat mikortól volt hatályos, 

illetve milyen szavazati aránnyal született meg.

11.2. Összeférhetetlenségi szabályok

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában 

nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat 

alapján:

a) – kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b) – bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb-

ként érdekelt.

 Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 

által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesü-

let által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 

cél szerinti juttatás.

 Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 

személy, aki:

a) – a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide 

nem értve az Egyesület legfőbb szervének tisztséget nem betöltő tagjait);

b) – az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogsz-

abály másképp nem rendelkezik;

c) – az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül — kivéve a bárki által megkö-

tés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján az Egyesület tevékenységi köréhez szorosan 

kapcsolódó feladatok ellátásáért nyújtott cél szerinti juttatást —, illetve

d) – az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
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12. IRAT-  ÉS  ANYAGKEZELÉS

12.1. Tárolás

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat, (beszámoló, 

szerződés, könyvelési anyag, pályázat, igénylés, kérelem, jelentkezés, regisztráció, 

jelenlét, stb.) az Elnök kezeli és tárolja az Egyesület székhelyén. Az Egyesület 

gyakorlati tevékenységével összefüggő alapanyagokat, eszközöket gyömrői 

fióktelepén tárolja. Ezekről az anyagokról évente Leltárt vezet, ami az éves Beszá-

moló része.

12.2. Közzététel

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett közzétételköteles iratait a 

honlapján valamint a székhelyen kifüggesztéssel teszi elérhetővé. A nem közzé-

tételköteles iratokba minden tagnak betekintési joga van. Ennek igényéről az El-

nököt 3 héttel korábban elektronikus úton vagy írásban kell értesíteni.

12.3. Nyilvántartás

Az Egyesület döntéseiről nyilvántartást vezet, amelyből a vezető szerv döntésének 

tatalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges személye) megállapítható. A Vezetőség döntéseit a tagsággal a 

honlapon valamint a székhelyen kifüggesztéssel tudatja.

13. KOMMUNIKÁCIÓ

Az Egyesület működésével kapcsolatos kommunikációs feladatait elsősorban a 

világhálón keresztül bonyolítja, melynek elsődleges fóruma az Egyesület honlapja. 

Ezenfelül az Egyesület kommunikációért felelős megbízottja minden egyes tag 

személyes beleegyezésével email-címlistát állít össze. Az Egyesület működésével 

kapcsolatos információi és közzététel köteles anyagai ennek felhasználásával jut-

nak el külön-külön is a tagokhoz.

 Az Egyesület évente egyszer nyomtatott formában is megjelentet egy az 

előző év legfontosabb szakmai eredményeit bemutató rövid információs kiadványt.
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14. GAZDÁLKODÁS

Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a létesítő okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve vé-

gez. Az Egyesület céljára rendelt vagyon, az Egyesület bevételei és a kamatok a 

jelen Alapszabály 4. pontjában körülírt célok megvalósítása érdekében szabadon 

felhasználhatók a Taggyűlés elfogadta éves Működési tervben foglaltak alapján.

 Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 

jelen Alapszabály 5. pontjában meghatározott tevékenységére fordítja.

 Az Egyesület megszűnése esetén, az Egyesület Alapszabálya vagy tör-

vény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt Egyesület — 

hitelezői igények kielégítése után — megmaradt vagyonát a Taggyűlés ∏-ös 

többségi szavazásával érvényesített döntése alapján az egyesülési jogról, a köz-

hasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

törvényben meghatározott célra kell fordítani és ezt az ott megjelölt módon kell 

nyilvánosságra hozni. 

14.1. Induló vagyon

Az alapító tagok bankszámlára befizetett éves tagdíjai az Egyesület induló tőkéje.

14.2. Bevételek

a) – tagdíj;

b) – szolgáltatási ellenérték;

c) – az Egyesület szakmai működéséhez szorosan kötődő gazdasági vállalkozások 

bevétele;

d) – bel- és külföldi magánszemély adta támogatás, hozzájárulás, befizetés;

e) – bel- és külföldi szakmai és civilszervetek támogatása;

f) – bel- és külföldi vállalatoktól, vállalkozóktól kapott támogatás, hozzájárulás, 

befizetés;

g) – bel- és külföldi pályázatokon elnyert támogatás;

h) – önkormányzati, járási támogatás;

i) – feladatellátási, közművelődési vagy együttműködési megállapodások alapján 

keletkező bevétel;

j) – programfinanszírozás;

k) – normatív támogatás.

14.3. Tagdíjak

Az egyesületi tagdíjakat a taggyűlés jogosult évente egyszer felülvizsgálni és 

megváltoztatni. 
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14.4. Bankszámla 

Az Egyesület a pénzforgalmát elsősorban bankszámlán, másodsorban házipénz-

táron keresztül bonyolítja. Ez utóbbi kezeléséről külön szabályzat rendelkezik. 

A bankszámla feletti rendelkezési jog tekintetében a Vezetőség hoz döntést. A 

Vezetőség bármely tisztségviselő részére biztosíthatja vagy megvonhatja a bank-

számla feletti rendelkezési jogot.

Ezt az Alapszabályt a Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület a 1032 Budapest, 

Szőlő utca 86. 2/12. szám alatt tartott alapító taggyűlése, az erről a közgyűlésről 

készült Jegyzőkönyvben rögzített módon az 2012. 10.11-én elfogadta.  

Kelt, 2012. 10. 11. 

Kenéz Attila

elnök

 12/12. oldal


