Alapszabály
I. fejezet
Általános rendelkezések
1./ Az Egyesület neve: Castanea Környezetvédelmi Egyesület.
2./ Az Egyesület székhelye: 9400 Sopron, Széchenyi tér 2.
3./ Az Egyesület működése a Magyar Köztársaság Nyugat-Dunántúli régióján belül elsősorban a Fertő-tájra,
különösen Sopron Megyei Jogú Város közigazgatási területére terjed ki.
4./ Az Egyesület - a Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság által Pk.T.KH 60737/1991 számon nyilvántartott
közhasznú szervezet - jogi személy, amelyet a jelen alapszabályban megjelölt képviselők képviselhetnek. A
képviseleti jogkört az elnökség esetenként írásban átruházhatja.
5./ Az Egyesület pecsétje: téglalap alakú, benne a gesztenye emblémával és az Egyesület alapadataival.
II. fejezet
A Egyesület célja és feladatai
6./ Az egyesület célja: Természet és Ember összhangjának, a Táj egészségének segítése, fenntartása.
Ennek érdekében:
- A környezet- és természetvédelmi törvények adta jogok gyakorlása,
- Természeti és emberi értékek felfedezése, bemutatása, továbbéltetése,
- A környező táj állapotának, változásainak figyelemmel kísérése, valamint az azért felelős állami szervezetek és
hatóságok munkájának segítése,
- A tájat érintő tervek és a feltárt problémák körültekintő véleményezése, javaslattétel azok lehető legjobb
megoldására,
- A helyi életközösségek, a tagság és a hozzá fordulók érdekeinek képviselete,
- Intézkedések, akciók kezdeményezése és szervezése a tájsebek begyógyítására, a környezeti állapot javítására,
- Közösséget érintő környezetvédelmi ügyek nyilvánosságra hozása, bemutatása, közös megoldáskeresés,
- Példaértékű kezdeményezések, tevékenységek bemutatása, támogatása,
- Az egészséges, takarékos életmód hagyományainak folytatása,
- Kapcsolattartás és együttműködés hazai és külföldi társmozgalmakkal, szervezetekkel, intézményekkel,
hatóságokkal,
- Az emberek környezettudatosságának, felelősségének fejlesztése, környezeti nevelés rendezvények,
tanfolyamok és kiadványok által,
- Összefogás erősítése a táj és lakóinak egészsége érdekében.
Az Egyesület részt vehet környezetbarát vállalkozásokban, tanácsadásban, oktatásban. Céljai támogatására
létrehozhat alapítványt.
7./ Az Egyesület a fentiekkel összhangban lévő alábbi területeket érintő tevékenységeit (az 1997. évi CLVI.
törvényben foglalt követelményeknek eleget téve) közhasznú szervezetként valósítja meg. Az Egyesület által
felvállalt közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet.
- egészségmegőrzés,
- szociális tevékenység,
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- kulturális tevékenység,
- kulturális örökség megóvása,
- műemlékvédelem,
- természetvédelem, állatvédelem,
- környezetvédelem,
- gyermek- és ifjúságvédelem,
- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
- fogyasztóvédelem,
8./Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem fogad el.

III. fejezet
Az Egyesület tagsága
9./ Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki elfogadja az alapszabályt, és
munkájával (rendes tag) vagy támogatásával (pártoló tag) hozzájárul a célok megvalósításához,.
a) Rendes tag: az a személy, aki aktívan részt vesz az Egyesület munkájában.
b) Pártoló tag: természetes vagy jogi személy, aki az Egyesület működéséhez anyagi szakmai, erkölcsi vagy más
támogatást nyújt.
IV. fejezet
A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
10./ A tagsági viszony a belépési nyilatkozat aláírásával és az Elnökség beleegyezésével jön létre. A tagokat az
elnökség nyilvántartásba veszi és a rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi.
11./ A tagság megszűnik:
a.) a tag halálával,
b.) a tag kilépésével,
c.) kizárással,
d.) törléssel.
12./ Kilépési szándékát a tag írásban nyújthatja be az Elnökségnek, a tagsági viszony megszűnésének időpontját
közölve.
13./ Az Elnökség határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen
veszélyezteteti, vagy azzal ellentétes magatartást tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a kézhezvételtől
számított 15 napon az Egyesület közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
14./ Az Elnökség határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó alapszabályi
rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, két évnél tovább hátralékban
van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület közgyűléséhez lehet fellebbezni. A
fellebbezésnek halasztó hatálya van.
V. fejezet
A tagok jogai és kötelezettségei
15. Az Egyesület rendes tagja jogosult:
a.) az Egyesület döntéseiben szavazati joggal részt venni,
b.) 18. életévének betöltése után az Egyesületben tisztséget viselni
c.) a tisztségviselők választásában részt venni
d.) véleményezési, javaslattételi és hozzászólási jogát az Egyesület erre hivatott fórumain gyakorolni
e.) részt venni az Egyesület tevékenységében, rendezvényein, részesülhet az Egyesület által nyújtott
kedvezményekben, igényelheti az Egyesület szakembereinek segítségét.
16../ Az Egyesület rendes tagja köteles:
a./ aktívan közreműködni az Egyesület céljainak megvalósításában.
b./ betartani az Egyesület alapszabályának rendelkezéseit, és a vezető szervek határozatait.
c./ évente tagdíjat fizetni.
17./ A pártoló tag jogosult:
a.) részt venni az Egyesület közgyűlésén,
b.) javaslatokat, észrevételeket tenni az Egyesület működésével kapcsolatosan,
c.) részesülni az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
18./ A pártoló tag köteles:
a.) az alapszabályt betartani.
b.) az Egyesület célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatni.
VI. fejezet
Az Egyesület szervezeti felépítése
19./ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll.
20./ A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente hívja össze az Elnökség. Akkor is össze kell hívni, ha azt a
törvényességi felügyeletet ellátó szerv írásban kezdeményezi, illetőleg a tagok 1/3-a az ok és cél megjelölésével
írásban kéri.

A közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a meghívót a tervezett időpont előtt
legalább 8 nappal kézbesítve postai, elektronikus úton, vagy személyes átadással.
Az Egyesület bármely tagja további napirendi pont felvételét kezdeményezheti a közgyűlés megkezdése előtt 5
nappal írásban, melyet az Egyesület elnökségéhez kell eljuttatnia.
21./ A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.
22./ A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a./ az alapszabály megállapítása, módosítása,
b./ az Elnökség és az Ellenőrző bizottság megválasztása és visszahívása,
c./ az éves költségvetés és elszámolás, valamint a közhasznúsági jelentés elfogadása és jóváhagyása a
jogszabályban előírt határidőig,
d./ az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének illetve feloszlásának kimondása,
e./ az elnök feletti munkáltatói jog gyakorlása
f./ az Alapszabály vagy más jogszabály által a Közgyűlés hatáskörébe utalt egyéb ügyek.
23./ A közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok 50%-a és még 1 fő jelen van. Határozatképtelenség miatt
ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
24./ A közgyűlés – ha másként nem dönt - határozatait nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza.
Titkos szavazást akkor kell tartani, ha a közgyűlésen jelenlévők több mint 1/3-a kéri.
2/3-os többségre van szükség
a./ az Egyesület feloszlásának kimondásához,
b./ más szervezettel történő egyesülés kimondásához,
c./ az alapszabály elfogadásához és módosításához,
d./ zárt közgyűlés (napirendi vita) elrendeléséhez.
Szavazategyenlőség esetén a közgyűlést levezető elnök szavazata dönt.
25./ Az Egyesület közgyűléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát,
időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők számát. A határozatokat folyamatos
sorszámozással kell ellátni, és bevezetni a Közgyűlési Határozatok Nyilvántartásába, az előbbiekben írt
adatokkal együtt.
26./ Az Egyesület működése során keletkezett iratokba bárki betekinthet, ha az nem veszélyezteti az Egyesület
érdekeit..
27./ Az Egyesület ügyintéző szerve az 5-9 tagból álló Elnökség, melynek élén az Elnök áll.
Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 3 évre.
28./ Az Elnökség szükség szerint ülésezik. Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze, az ülés előtt legalább 8
nappal kézbesített meghívóval, melyen a napirendet is közölni kell. Bármelyik elnökségi tag további napirendi
pont felvételét kérheti az ülés megkezdése előtt 3 nappal írásban. Az elnökség ülései - amennyiben másképp nem
határoz - nyilvánosak.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.
685§. b/ pont) a határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
29./ Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok legalább fele jelen van. Határozatait szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, időpontját és
hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők személyét.
A határozatokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és bevezetni az Elnökségi Határozatok Nyilvántartásába,
az előbbiekben írt adatokkal együtt.
30./ Az Elnökség szervezi és irányítja az Egyesület munkáját, intézi ügyeit, építi kapcsolatait. Feladatkörébe
tartozik az éves terv, az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés megvitatása és a Közgyűlés elé terjesztése, a
Közgyűlés előkészítése, és mindaz, amivel a Közgyűlés megbízza.
Évente beszámol a Közgyűlésnek a végzett munkájáról, megállapítja a tagdíjakat.
31./ Az Egyesületet az Elnök képviseli, aki egyben gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, szervezi az
Egyesület munkáját, tartja a kapcsolatot a célok megvalósítása érdekében az együttműködő partnerekkel.

32./ Az Ellenőrző bizottság a Közgyűlés által 3 évre választott 3 tagú testület, élén a bizottság elnöke áll.
Az Ellenőrző bizottság határozatképes, ha valamennyi tagja jelen van.
Határozatait 2/3-os többséggel, nyílt szavazással, zárt ülésen hozza.
Ügyrendjét maga állapítja meg.
Felülvizsgálja és ellenőrzi az Egyesület alapszabályszerű működését, pénzgazdálkodását, tisztségviselőinek
tevékenységét, s ennek eredményéről az évi rendes közgyűlésen beszámol.
A vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást kérhet, betekinthet az egyesület
könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.
Elnöke és tagjai nem lehetnek egyesületi elnökségi tagok, de tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség
ülésein.
Az Ellenőrző bizottság köteles a Közgyűlést tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha a szervezet
működése során olyan jogszabálysértés vagy mulasztás történt, amely a közgyűlés döntését teszi szükségessé.
VII. fejezet
Az egyesület gazdálkodása
33./ Az Egyesület főbb bevételei:
a.) tagdíjak,
b.) jogi személyek anyagi támogatásai,
c.) adományok, hagyományok,
d.) az egyesületi célok, feladatok megvalósítása érdekében az alaptevékenységet szolgáló munkavállalásból
származó bevételek,
e.) céltámogatásként kapott anyagi támogatás,
f.) hazai és külföldi pályázatok elnyeréséből származó bevétel,
g.) az Egyesület céljai megvalósításának érdekében bel- és külföldi adományokat gyűjthet,
h.) egyéb bevételek.
Az Egyesület - a céljai megvalósításához szükséges gazdasági alapok megteremtése érdekében - a vonatkozó
jogszabályok keretei között gazdasági tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre,
vagy ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat.
34./ Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem a céljai megvalósításához
kapcsolt kiadások fedezésére fordítja.
35./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. A tagok a tartozásokért saját vagyonukkal nem
felelnek.
36./ Az Egyesület nevében kötelezettséget vállalni illetve a bankszámla felett rendelkezni az Elnök, vagy két tag
– átruházott jogkörben – együttesen jogosult.
37./ Az Egyesület tisztségviselői feladataikat díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban
igényt tarthatnak.
38./ Az Egyesület éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készít,amelyet a jogszabályokban előírt módon
közzétesz, így bárki megtekintheti.
39./ Az Egyesület megszűnésekor annak vagyonáról a közgyűlés rendelkezik. A megszűnéssel kapcsolatosan az
Elnökség jár el. Az Egyesület vagyonát csak céljaival összhangban lehet felhasználni.
Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben és a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvényben foglaltak az irányadók.
Sopron, 2011. május hó
Jelen alapszabályt a 2011. május 30.-án megtartott közgyűlés jóváhagyta.
………………………………….
Elnök

