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I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

            1. A társadalmi szervezet elnevezése: Baráti Karaván Klub.       
                Továbbiakban: BKK.
            2. Székhelye: Budapest, 1173 XVII. Szürkebegy utca 77.
            3. Pecsétje: Fekvő ovális keret, ezen belül felül: BARÁTI  
                Alul: KARAVÁN KLUB.           
            4. A BKK jogi személy, mely bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre.
            5. Tevékenységét a magyar törvények betartásával végzi.
            6. A BKK önkéntes alapon szerveződő, önkormányzati elven működő, 
                 nyilvántartott tagsággal rendelkező országos szervezet, mely nem kötődik
                 semmilyen párthoz és nem végez politikai tevékenységet.

II.  FEJEZET

A BKK CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE

            1. Tagjai érdekében a tevékenységi körén belül érdekképviseletet lát el.
2. A BKK. célja: a kempingezés, mint szabadidő eltöltési forma
    elősegítése népszerűsítése és gyakorlati megvalósulásának aktív
    támogatása.          
        Ezen belül:

a. kempingezők számára programok, rendezvények szervezése és   
      lebonyolítása
b. a tagság számára kedvezmények biztosítása
c.         kapcsolatok keresése, kiépítése és fenntartása más, hasonló célú,
      valamint természetbarát, gyermek, kulturális és sport szervezetekkel
d. a köztisztaság és környezetvédelem propagálása, a kempinges 
      életforma, az egészséges életmód népszerűsítése
e. céljai elérése érdekében kiegészítő (sport, gyermeküdültetés,  

            kulturális, reklám) tevékenységek folytatása
3. Céljai megvalósítása érdekében kiegészítő vállalkozói tevékenységet 
      folytathat.

III.  FEJEZET

A TAGSÁGI VISZONNYAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

      1. Általános szabályok: 
a. a tagság alapító tagokból, felvett tagokból és pártoló tagokból áll. 
b. tag lehet minden olyan természetes személy, aki elfogadja a klub

célkitűzéseit, az alapszabály rendelkezéseit, s rendszeresen fizeti a
tagdíjat. A tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével, a tagdíj
befizetésével kezdődik. Tagdíj az esedékes év előtti december 1.-étől
fizethető és a fizetés napjától kezdődően jogosít a tagoknak járó
alapszabályban rögzített jogoknak az érvényesítésére.

c. Alapító tag az lehet, aki az alapító okiratot elfogadta, annak jóváhagyása
után az alapító okiratot aláírta. Felvett tag az lehet, akit az alapító- és a
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már felvett tagság minősített többségi szavazattal (2/3 + 1fő) felvett.
Felvétel a közgyűlésekkel egy időben, a pártoló tag kérelmére történik. A
kérelmet az elnök terjeszti a közgyűlés elé. Pártoló tag bárki lehet. 

d. A tagokat az elnök nyilvántartásba veszi és a szervezet személyi adatait
az adatvédelmi szabályoknak megfelelően kezeli.

2. Tagdíj
a. a tagdíj mértékét a közgyűlés határozza meg, illetve módosíthatja. A

tagdíj befizetésének igazolására tagsági igazolvány kerül kiállításra. Az
utólagosan befizetett tagdíj visszamenőleg kedvezmény igénybevételére
nem jogosít. A 2010. évre az alapító és a felvett 18 éven felüli tagoknak
2500.- forint, a pártoló 18 éven felüli tagoknak 2000.- forint. 14-18.-évig
bármilyen tagnak 200.- forint, mely összeg a nyilvántartással kapcsolatos
költségeket is tartalmazza. 14 éven aluliak a klub bármely tagjának
kíséretében ingyen vehetnek részt rendezvényeinken, de a programokban
meghatározott költségeket utánuk meg kell fizetni. A tagdíj az aktuális
évet követő március 31.-éig jogosít a klub által nyújtott kedvezmények
igénybe vételére.

3. A tagok jogai
a. a pártoló tagok jogosultak a szervezet minden rendezvényéről tudomást

szerezni, minden programban, rendezvényen részt venni, összejövetelen
felvilágosítást kérni, véleményt nyilvánítani, a BKK által nyújtott
kedvezményes szolgáltatásokat igénybe venni, a BKK működése során
keletkezett iratokba az adatvédelmi előírások figyelembe vételével
betekinteni és azokról az idevonatkozó jogszabályok figyelembe
vételével térítés ellenében másolatot kérni.

b. Az alapító és a felvett tagok az a. pontba foglaltakon kívül a szervezet
közgyűlésén szavazati joggal rendelkeznek, ily módon joguk van részt
venni a döntésekben. A BKK elnökévé és tisztségviselőjévé
megválaszthatók, ha betöltötték a 18. életévet, és nyilatkoznak, hogy
ellenük büntetőeljárás nem folyik, közügyektől nincsenek eltiltva.

c. A tagok bármelyike a klub bármely törvénysértő határozatát a
tudomására jutástól számított 30 napon belül a Bíróság előtt
megtámadhatja. Ennek azonban a határozatra nincs halasztó hatálya.

d. A tagok a jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, azt át nem
ruházhatják.

4. A tagok kötelezettségei:
a. A BKK céljainak elérésében aktívan részt venni. 
b. Az alapszabályban és egyéb rendelkezésekben foglaltakat betartani.
c. Kempingekben a kemping szabályait betartani. 
d. Rendezvényeinken a társadalmi együttélés szabályait betartani.
e. Az éves tagdíjat az év március 31.-éig befizetni.
f. A vállalt kötelezettségeket lehetőségekhez mérten teljesíteni.

                  5. A tagság megszűnése
a. Törléssel. Ha a tag több, mint 3 hónapot késik a tagdíj befizetéssel, az   
      elnökség a következményekre való utalással fizetési felszólítást küld. A
      tag ezt észrevételezheti, a tagdíjat rendezheti, vagy a felszólítás kézhez- 
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      vételét követő 30 nap múlva a volt tagot a nyilvántartásból törölni kell.
b. Kilépéssel. A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni. A bejelentés

kézhezvétele után a tagsági viszony törléséről az elnök gondoskodik
c. Kizárással. Ha a tag olyan súlyosan vét a fennálló rendelkezések,

törvények, az emberi együttélés vagy az alapszabály ellen, hogy az a
klub tagjainak jogait súlyosan sérti, az elnökség hozhat a tagsági viszony
megszüntetését elrendelő határozatot. Az előterjesztéssel egyidejűleg a
kizárásra javasolt tagot az ülésre szabályszerűen meg kell hívni, ahol a
tag a védekezését előadhatja, vagy indokait írásban előterjesztheti. A
határozat ellen 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melynek
ügyében a következő közgyűlés dönt.

d. A tag halálával. A klub elnöke intézkedik a tagsági viszony törléséről.
e. A befizetett tagsági díj a tagsági viszony megszűnése esetén nem jár

vissza.

IV. FEJEZET

      A  BKK SZERVEZETE

1. A közgyűlés
a. A BKK legfőbb szerve a közgyűlés. Határozatait egyszerű szótöbbséggel,

szavazással hozza, kivéve a tagfelvételt. Szavazategyenlőség esetén az
elnök, annak távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Egyes indokolt
esetben, valamint a tisztségviselők megválasztása esetén a közgyűlés titkos
szavazást rendelhet el.

b. A közgyűlést évente legalább egyszer, tavasszal össze kell hívni a BKK
elnökének. A tavaszi közgyűlésen szerepelnie kell az előző évi
beszámolónak, a pénzügyi tájékoztatásnak. Lehetőséget kell adni a tagság
kérdéseinek, javaslatainak, határozati javaslatainak felvetésére. A
másodszorra összehívott közgyűlésen napirendi ponton kívüli ügyben
hozott határozat csak arra utalhat, hogy a felvetést a következő
közgyűlésen napirendi pontba kell venni.  

c. A közgyűlés összehívását a szavazásra jogosult tagság 30 %-ának, ha a
tagok száma a 100-at meghaladja, a tagok 20 %-ának kérésére, a felügyelő
bizottság írásbeli kezdeményezésére, az elnökség kezdeményezésére, vagy
a Bíróság határozatának megfelelően össze kell hívni. A közgyűlés
időpontját 30 napon belül ki kell tűzni. A napirendi pontok között
szerepelnie kell a kezdeményező által meghatározott kérdésnek,
felvetésnek, határozati javaslatnak, valamint a döntésekhez szükséges
információknak is. A közgyűlést a BKK elnöke hívja össze. A napirendi
pontokat az Alapszabály figyelembevételével az elnökség hagyja jóvá. A
meghívókat postai, vagy elektronikus módon, a távolmaradás
következményére utalva a közgyűlés kezdete előtt legalább15, legfeljebb
30 nappal kell a tagokhoz eljuttatni. A közgyűlés akkor határozatképes, ha
a szavazásra jogosultak több, mint fele jelen van. Határozatképtelenség
esetén az újabb közgyűlést 30 napon belül ki kell tűzni, amely az előbbivel
azonos napirendi pontokat tartalmazhatja. Ekkor a közgyűlés a jelenlevők
számától függetlenül határozatképes.

d. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
Az alapszabály módosítása, bizottságok létrehozása, megszüntetése
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A szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása, módosítása,
Az elnök, elnökség, bizottságok beszámoltatása,
Előző évi beszámolók elfogadása, 
Tisztségviselők (elnök, bizottsági elnökök, helyettesek, tagok) választása,
Tisztségviselők visszahívása. Ha a tisztségviselő 60 napot meghaladóan 
 nem vesz részt a klub ügyeinek intézésében és ennek okát elfogadhatóan
nem tudja igazolni, ha a tisztségviselő visszahívását az alapszabály, vagy a
fennálló törvények megsértése miatt a szavazásra jogosult tagoknak
legalább 30 %-a írásban kezdeményezi.
Felvett taggá történő választás
A BKK szervezetének bármilyen megváltoztatása (pl. egyesülés),
Amit az alapszabály a közgyűlés elé utal (pl. fellebbezés)

e. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyen az elnök, a jegyzőkönyv
vezetője és két – előre megválasztott – hitelesítő aláírása szerepel.
Amennyiben az aláírók nem értenek egyet, azt a jegyzőkönyvben
szerepeltetni kell. A jegyzőkönyvet a közgyűlést követő 15 napon belül
irattárba kell helyezni.

2. Elnökség
a. Tagjai: a BKK elnöke és a két elnökhelyettese, összesen 3 fő.
b. Hatáskörébe tartozik:

A BKK irányítása a közgyűlések közötti időszakban.
A közgyűlések, beszámolók előkészítése, határozatok végrehajtása.
Döntések olyan ügyekben, melyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe
Éves költségvetés tervezése, végrehajtása.
Programok tervezése, végrehajtásának ellenőrzése.

                     Adminisztrációs feladatok (jegyzőkönyvek, levelezések, nyilvántartások).
                     Közös feladat a számlák, pénzügy, naplófőkönyv vezetése. 

c. Üléseit szükség szerint, de évente legalább kétszer tartja. Az ülések helyét,
módját közösen határozzák meg. Az elnökség tagjai a jegyzőkönyveket
aláírásukkal hitelesítik. Az üléseket az elnök hívja össze bármelyikük
kezdeményezésére. Ülések nyilvánosak, azokat legalább 8 nappal
korábban nyilvánosan meg kell hirdetni, külön értesítve az érintetteket, A
szavazás nyilvános. Az ülésen szavazati joguk csak az elnökség tagjainak
van. Szavazategyenlőség esetén elvetettnek tekintendő a kérdés. Az
ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlevő aláír.

d. Az elnökség üléseit az elnök, távollétében a megbízott elnökhelyettes
vezeti. Az elnökség ülésein legalább 2 tisztségviselőnek kell jelen lennie.

3. Az elnök
a. Személyét a közgyűlés választja. Minden harmadik évben a tisztséget

viselőket  újra kell választani. 
b. Az elnök képviseli általános hatáskörrel a BKK.-t. Irányítja az elnökség

munkáját, szükség szerint és az alapszabályban foglaltak szerint összehívja
a közgyűlést és az elnökséget, felelős a beszámolók és a költségvetés
elkészítéséért, a pénzügyi tevékenység jogszabályoknak megfelelő
folytatásáért. Vezeti az ülésekről készített jegyzőkönyvek, levelezések,
határozatok, döntések, pénzügyi tevékenységek naprakész nyilvántartását.
Évente 100.000.- forintig önállóan dönthet a kézi pénztárból történő
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kifizetésekről, de a tevékenységről a következő elnökségi ülésen be kell
számolnia.

c. Betartja az alapszabályban rögzített szabályokat, végrehajtja a közgyűlés és
az elnökség által hozott határozatokat.

d. Munkáltatói jogot gyakorol. Jogszabály szerint önállóan, vagy egyik
elnökhelyettessel aláírási joggal rendelkezik, a klub elnöke gyakorolja az
utalványozási, pénzkifizetési, pénzfelvételi jogot, ennek indokáról és
eredményéről az elnökség tagjai felé mielőbb be kell számolnia.

e. Akadályoztatása esetén bármelyik elnökhelyettes teljes jogkörrel
ideiglenesen kinevezhető helyettesnek

f. Amennyiben az elnökség létszámcsökkenés ( pl. lemondás) miatt
határozatképtelenné válik, 30 napon belül a tisztségviselő  újra választása
céljából az 1/c. pontban meghatározottak szerint össze kell hívni a
közgyűlést. A közgyűlés döntéséig csak a folyamatban levő ügyekben (ide
értve a közgyűlés összehívását) járhat el az elnökség megmaradt tagja. A
közgyűlésen a lemondások okait tisztázni kell.

4. Az elnökhelyettesek
a. Az elnökség tagjaiként részt vesznek a közgyűlések közötti időszakokban

az információk gyűjtésében, tervezésben, a döntések előkészítésében,
meghozatalában, végrehajtásukban és annak ellenőrzésében. 

b. Kötelességük a BKK ügyeit naprakészen ismerni. 
c. Az elnökség és az elnök által adott megbízásuk keretében saját

hatáskörben látják el feladatukat.

      5.    Felügyelő Bizottság
a. A közgyűlés által választott 3 tagú testület, melynek megbízatása az
       elnökséghez hasonlóan minden harmadik évben lejár. A felügyelő 
       bizottság megválasztása csak akkor kötelező, ha a klub összes tagjainak 
       száma meghaladja a 100 főt.
b. Elnököt maguk közül választanak, akinek feladata a bizottság felügyelete,
      összehívása, irányítása, ügyintézése, a bizottság döntéseinek végrehajtása
      és végrehajtatása.
c. Ügyrendjüket részben maguk határozzák meg, részben a közgyűlés által

adott feladatokat hajtják végre. Évente legalább kétszer, közösen
meghatározott, legalább 8 nappal előbb nyilvánosan meghirdetett időben
és helyen bizottsági ülést kell tartaniuk, ahol az előző fél évet értékelik, s
meghatározzák a következő fél év teendőit. Az ülések nyilvánosak.  Az
ülés akkor határozatképes, ha azon a bizottság tagjainak legalább 2/3.-a
jelen van.  Szavazásra a bizottság tagjai jogosultak. Határozatukat
egyszerű szótöbbséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén a levezető
elnök szavazata dönt. A készült jegyzőkönyvet aláírásukkal hitelesítik,
melyet az ülést követő 15 napon belül az irattárban kell elhelyezni. A
bizottság felügyeletét a közgyűlés látja el. 

d. Évente legalább egyszer ellenőrzi a BKK pénz- vagyonkezelési- és
adminisztratív munkáit, beszámolóit, mérlegeit, melyek eredményeit az
elnökségnek küldi meg, illetve évente az előző év értékelését követően a
közgyűlésnek számol be.
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e. Törvénysértés észlelése esetén saját hatáskörben vizsgálatot indít,
eredményéről az elnökségnek beszámol, javaslatot ad, intézkedést
kezdeményez, valamint a szükségesnek vélt intézkedést megteszi.

f. Ülései nyilvánosak. Indokoltan, konkrét esetben zárt ülést rendelhetnek el.
Üléseit megelőzően 8 nappal az ülés kezdetét, helyét, tárgyát hozzáférhető
helyen nyilvánosságra kell hozni, a bizottsági tagokat postai, vagy
elektronikus módon kell értesíteni. Szavazati joguk csak a bizottsági
tagoknak van.

V. FEJEZET

     A BKK JOGKÉPESSÉGE ÉS KÉPVISELETE

    A BKK.-t az elnök képviseli. Aláírási és az alapszabályban rögzített egyéb
    jogot az elnök, illetve az elnök és az egyik, kijelölt elnökhelyettes 
    együttesen gyakorolja.

VI. FEJEZET

     A BKK GAZDÁLKODÁSA

a. A BKK. vagyona a tagdíjakból, magánszemélyek, cégek felajánlásából,
pályázat útján elnyert pénzekből, másodlagos vállalkozói tevékenységből
származó pénzekből és az ebből származó értékekből áll.

b. A BKK. tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el.
Költségtérítést azonban – számla ellenében – kaphatnak.

c. Költségtérítésről csak az elnökség dönthet.
d. Az elnökség másképpen nem ellátható feladatok megoldására (pl.

könyvelés) tiszteletdíjas munkatársat alkalmazhat. Erről a közgyűlésnek
számol be.

e. A BKK jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik, tartozásaiért
saját vagyonával felel. A tagok a tartozásokért csak a befizetett tagdíjuk
mértékéig felelnek.

f. Az éves gazdálkodásról az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés
dönt. Ennek előkészítése során beszámolót és vagyonkimutatást kell
készíteni, naplófőkönyvet vezetni, azt év végén lezárni.

g. A BKK. feloszlása esetén – a hitelezők kielégítése után – a megmaradó
vagyont az alapszabály, a közgyűlés döntése szerint kell rendezni. Ha a
vagyon további sorsáról nem történik intézkedés, az a székhely szerinti
önkormányzat tulajdonába kerül. A vagyon felhasználását nyilvánosságra
kell hozni.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1.  A BKK Bírósági nyilvántartással jön létre.
2.  Az alapszabályban nem érintett kérdésekben a Ptk. és az egyesülési
       jogról szóló 1989. évi II. törvény és végrehajtási szabályai az irányadók. 
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      Jelen módosított alapszabályt a BKK alakuló közgyűlése 2010. január 10.-
én  Budapesten fogadta el.
      

Budapest, 2010. január 10.

Elnök: Siklósi László István S.K:                                

 Levezető elnök Dr. Györgyi János S.K: 
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