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„UNIUEA CERCETAŞILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA - ROMÁNIAI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG” 
EGYESÜLET FRISSITET ALAPSZABÁLYZATA 

 
Alulírott, az egyesület elnökségének tagjai: 
BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* megyében, 
lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította ******** 
********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************,  
GYÖRGYJAKAB PÁL-ISTVÁN, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* 
megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította 
******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************,   
KEREKES ISTVÁN-JÁNOS, ***** állampolgár, született *****-án ********* helységben, ********* 
megyében, lakhelye: ******, ***. sz, **** megye, személyi igazolványának száma ** ***** kiállította 
******** ********, ****. **. **-án, személyi száma CNP *************. 

- Az egyesület “Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” 
társult tagjainak felhatalmazása alapján az 1/14.02.2015. és 1/06.02.2016. számú határozatok alapján és a 
Közgyűlésének jóváhagyásával elfogadjuk és aláírjuk ezt alapító okiratot a következőképpen:  
 

I. Fejezet 
Alapítási szándék, a szövetség tagjainak személyes adatai 

 
1. Mi, „Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” alapító tagjai 
elhatároztuk jelen szövetség megalakítását az unió (szövetség) jogi forma átalakítása révén, úgy ahogyan az 
megalakult az 1990.06.18-i végzés alapján, amelyet a Csíkszeredai Törvényszék hozott a 88/1990-es számú 
ügyben, a 21/1924-es törvény alapján unió (szövetség) forma szövetséggé alakításával. A szövetség az unió 
(szövetség) jogutódja és következésképpen átveszi az unió (szövetség) minden jogát és kötelezettségét. Az 
alapító tagokat az Unió (szövetség) alapító tagjainak névsora tartalmazza, amelyet az unió (szövetség) 
megalapításakor benyújtottak a Csíkszeredai Törvényszék bírósági jegyzői irodájának.  
 
2. Jelen szövetség alapító tagjai személyes adatait, akiknek szavazati joguk van a közgyűlésen, a jelen irathoz 
mellékelt szövetségi tagok névsora tartalmazza és amely szerves része az alapszabályzatnak és az alapító 
okiratnak.  
 

II. Fejezet 
Elnevezés, jogi forma, székhely, tevékenységi terület, időtartama 

 
3. Elnevezés: Az egyesület elnevezése: „Uniunea Cercetaşilor Maghiari din România – Romániai Magyar 
Cserkészszövetség” a továbbiakban „Egyesület” vagy pedig „UCMR-RMCSSZ”. UCMR-RMCSSZ egy nem 
kormányzati és nem politikai szervezet, nem képvislel semmilyen pártot vagy pedig politikai szervezetet, nincs 
hadi vagy pedig katonai jellege.  
4. A jogi forma egyesület és tevékenysége a 26/2000-es számú Rendelet alapján valósul meg.  
5. Az UCMR-RMCSSZ székhelye Csíkszereda Petőfi Sándor út 53. sz, Hargita megye. Az egyesület fiók és 
leányszervezeteket nyithat úgy belföldön, mint külföldön.  
6. Tevékenységi területe: Románia közigazgatási területe.  
7. Időtartama: Az Egyesület meghatározatlan időre alakult.  
 



III. Fejezet 
Célok és célkitűzések 

 
8. Az UCMR-RMCSSZ célja a fiatalok nevelésének kiegészítése, fizikai és intelektuális fejlesztésük, önmaguk 
megismerése, az új keresésének és megtalálásának szükségessége, aktív részvétel a sport, felfedezés, 
megvalósítás területén, a (felebarátok) közeliek segítése és mindaz, ami egy személy létéhez és neveléséhez 
tartozik.   
 
9. Az Egyesület célkitűzései a cél megvalósításának érdekében a következők:  
a. a magyar fiatalok nevelése a scout” módszer alapján, amelyet a WOSM és Lord Baden Powell a mozgalom 
alapítója dolgozott ki; 
b. a magyar történelmi egyházakkal való együttműködés a vallásos hagyományok változatlan megőrzése, a 
sajátos magyar kultúra ápolása a nemzeti azonosság megőrzése édekében;  
c. más szövetségekkel, cserkészszövetségekkel, belföldi és külföldi ifjúságokkal való együttműködés;  
d. anyagi és nevelés szempontjából hátrányos helyzetben levő fiatalok támogatása;  
e. a szövetség céljának megvalósítása érdekében kiadványok nyomtatása és terjesztése;  
f. a romániai fiatalok tájékoztatása és nevelése a tömegkommunikációs eszközök és külön tevékenységek által 
annak érdekében, hogy meghiúsítsuk azok emigrálását;  
g. a célkitűzések megvalósításának érdekében sajátos rendezvények szervezése;  
h. népművészeti és más jellegű időleges és állandó kiállítások létrehozása és fenntartása;  
i. táborok, fesztiválok, tanfolyamok, megemlékezések szervezése;  
j. környezetvédő tevékenységek szervezése;  
k. szemináriumok, szimpozionok, konferenciák szervezése 
l. táncestek, előadások, klubbok, könyvbemutatók szervezése és támogatása;  
m. túrák, kirándulások, felfedezőutak, turnék szervezése gyermekek és felnőttek számára belföldön és 
külföldön, múzeumok, emlékművek látogatása;  
n. a vidék turisztikai lehetőségei kihasználásának támogatása, különös tekintettel az agroturizmusra és 
ökológiai turizmusra;  
o. segítségnyújtás különböző területeken: szakmai felkészülés, bizonyos szakmai területen való továbbtanulás;  
p. más tevékenységek, amelyek a szövetség céljának megvalósítását szolgálják.  
q. a többségi párbeszéd előmozdítása - a nemzeti kisebbségek a döntéshozatali és végrehajtási intézkedések 
javítása érdekében 
r. közös értékek teremtése, a diszkrimináció és az előítéletek elleni küzdelem a kulturális, nyelvi, vallási, 
projektalapú közlemények előmozdításával 
s. a nemzeti kisebbségi sajtók etnikai, nyelvi és vallási identitásának garantálására, terjesztésére, 
kifejlesztésére, előmozdítására és fejlesztésére irányuló programok támogatása és szervezése 
t. népi programok és tevékenységek támogatása és szervezése 
u. kapcsolatok kialakítása és fenntartása nem kormányzati szervezetekkel az országon belül és külföldön, 
valamint szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel, amelyek kisebbségi tevékenységekkel és az etnikai 
alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkoznak 
v. tudományos kutatás támogatása a nép kapcsolatok területén, valamint a területen tevékenykedő 
szervezetekkel, intézményekkel és személyiségekkel való együttműködés 
w. nemzeti és nemzetközi érdekű kulturális és interkulturális események szervezése és részvétele (fesztiválok, 
előadások, versenyek, kiállítások, bemutatók, vásárok) 
x. a dokumentumanyag beszerzése, szerkesztése, nyomtatása, fordítása és terjesztése 
(számlák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok, könyvek, tankönyvek, plakátok, bannerek, naptárak, 
napirendek, enciklopédiák, plakátok, audio- és videokazetták, kompakt lemezek, DVD-k, multimédia stb.) 
y. reklámszolgáltatások vásárlása 
z. információk és kép kampányok készítése 
aa. egyéb tevékenységek, amelyek szükségesek és megfelelőek a nemzeti kisebbségi igények etnikai, kulturális, 
nyelvi és vallási identitásának megőrzéséhez, érvényesítéséhez és fejlesztéséhez. 
 
 
 



III Fejezet 
Tagok, a tagság megszerzésének és elvesztésének módja, szerveződési forma, a tagok jogai és kötelezettségei 

 
10. Az UCMR-RMCSSZ tagja lehet minden olyan személy, amely tagja kíván lenni az egyesületnek, elfogadja és 
tiszteletben tartja az alapító okíratot és alapszabályzatot, leteszi a cserkészfogadalmat, megfizeti a tagságdíjat 
és részt vesz az életkorának megfelelő tevékenységekben.  
 
11. A szövetség keretén belül a következő életkori csoportokat különítjük el: 
a. farkaskölyök 5-7 év között  
b. kiscserkész 8-10 év között  
c. cserkész 11-14 között  
d. felfedező cserkész 15-18 év között  
e. vándor cserkész l9-22 év között  
f. felnőtt cserkész 23 éves kortól  
g. öregcserkész 50 éves kortól  
 
12. Szerveződési forma: Az UCMR-RMCSSZ alapegysége az örs. Az örs 6-8 cserkészből áll. Az örsöket életkor 
és/vagy nem alapján rajokba lehet csoportosítani. A rajok csapatot alkotnak. Az azonos földrajzi és/vagy a 
Vezető bizottság által meghatározott adminisztrációs területhez tartozó rajok körzetet alkotnak, amelyek a 
maguk során az UCMR-RMCSSZ-t alkotják.  
 
13. A cserkészcsapatokat nem tekintjük különálló jogi személynek.  
 
14. Az UCMR-RMCSSZ tagságot az elnökség által kiadott cserkészigazolvánnyal kell igazolni, a Belső Szervezeti 
és Működési szabályzat szerint (a továbbiakban SZMSZ)  
 
15. A tagság elveszthető   
a. visszavonulás  
b. kizárárás;  
c. elhalálozás esestén.  
 
16. Az UCMR-RMCSSZ tag jogai:  
a. viselheti a cserkészegyenruhát;  
b. részt vehet az UCMR-RMCSSZ rendezvényein; 
c. részt vehet vezetőképző tanfolyamokon;  
d. részt vehet olyan ösztönző és progresszív programokban, amelyek érdeklik;  
e. véleményt nyílváníthat és részt vehet az egyesület életében; 
f. használhatja a csapatok tulajdonában levő felszerelést;  
g. választhat és választható a szervezeti egységek tisztségeire;  
h. feladatot vállalhat, megbizatásokat teljesíthet;  
i. átigazolhat egyik csapatból a másikba írásos kérvény alapján, amelyet láttamoznia kell mindkét, az elbocsájtó 
és a befogadó csapat vezetőjének egyaránt;  
j. ugyanazon időben több szervezetnek is tagja lehet, amennyiben azon tagság nem ellentétes az egyesület 
céljával.  
 
17. Az UCMR-RMCSSZ tag kötelezettségei:  
a. tagja egy cserkészcsapatnak, őrsnek;  
b. felelősséget vállal;  
c. betartja az Alapító okíratnak, az Alapszabályzatnak, a Szervezeti és Működési Szabályzatnak és más belső 
működési szabályzatnak előírásait;  
d. részt vesz az UCMR-RMCSSZ által szervezett tevékenységeken 
e. elvégezi a felvállalt feladatot, amennyiben erre nem képes, időben értesíti a felettesét; 
f. elfogadja a meghozott döntéseket és nem cselekszik ellenkezőleg; 
g. időben megfizeti a tagdíjat és más anyagi hozzájárulást, amelyet az UCMR-RMCSSZ határoz meg;  



h. az egyesület anyagi javait nem használja saját céljaira, csak az UCMR-RMCSSZ céljai elérésének érdekében;  
i. köteles az UCMR-RMCSSZ céljaival és célkitűzéseivel összhangban tevékenykedni;  
j. nem lehet vallás- és magyarellenes szervezet tagja.  
 

IV fejezet 
A szövetség szervezeti felépítése, a vezető, közigazgatási és ellenőrző szervek feladatai 

 
18. A szövetség vezető szervei a következők:  
- Közgyűlés   
- Elnökség   
- Cenzor  
 
19. A közigazgatási szervek:  
- Vezető bizottság   
- Fegyelmi bizottság   
- Ellenőrző bizottság   
és más bizottságok és küldöttségek, amelyek az SZMSZ alapján hoztak létre.  
 
20. Az UCMR-RMCSSZ-nek jogában áll, hogy a közgyűlés határozata alapján új bizottságokat hozzon létre.  
 
Közgyűlés   
21. Az UCMR-RMCSSZ legfelsőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amelyet a tagok összessége alkot.  
22. A közgyűlés lehet rendes és rendkívüli.  
23. A rendes közgyűlést az elnök vagy pedig a tagok egyharmadának kérésére hívják össze évente egyszer. 
Rendkívüli közgyűlésre bármikor összegyűlhetnek, ha szükséges, az elnök, vagy pedig a tagok kétharmadának 
kezdeményezésére.  
24. A közgyűlés teljes szavazati joggal rendelkező tagjai a következők:  
a. az Elnökség tagjai   
b. Az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjai  
c. A cserkészcsapatok vezetői, vagy pedig olyan személyek, akik írásos meghatalmazást kaptak ezektől.  
25. A teljes szavazati joggal rendelkező személynek egy szavazati joga van a közgyűlésen. A szövetség más 
tagjai részt vehetnek a közgyűlésen, nekik tanácskozási joguk van.   
26. A közgyűlést az UCMR-RMCSSZ elnöke hívja össze.  
27. A közgyűlés tevékenységét az UCMR-RMCSSZ elnöke koordinálja. Kérésre, ezt a szerepet átvállalhatja a 
vezetőtanács más tagja is.  
28. A közgyűlés akkor döntőképes az alapszabályzat szerint, ha a teljes szavazati joggal rendelkező tagok közül 
fele plusz egy jelen van. Abban az estben, ha egy óra várakozási idő után sem teljesül ez az arány, akkor a 
közgyűlés döntőképes a jelenlevők számától függetlenül.  
29. A közgyűlésen részt vehetnek tanácskozási joggal meghívottak az Elnökségből, de azoknak nincs szavazati 
joguk.   
30. A közgyűlés a határozatait egyszerű szavazattöbbséggel (fele plusz egy). Az alapszabályzat módosítására, 
egy cserkészcsapat felszámolására, a vezető szervek egyes tagjai megbizatásának visszavonására vonatkozó 
határozatokat a jelenlevők 2/3-os szavazattöbbségével hozzák meg.  
31. Ha a közgyűlés résztvevőinek egyharmada titkos szavazást kér, akkor az kötelezővé válik  
32. Kötelező a titkos szavazás abban az esetben, ha új tagokat választanak be a vezetőségbe.    
33. Abban az esetben, ha több jelölt van, és az első fordulóban senki nem szerzi meg az egyszerű 
szavazattöbbséget (fele plusz egy), akkor a szavazást meg kell ismételni.  
34. Ebben az esetben csak arra a két jelöltre kell szavazni, akik előzőleg a legtöbb szavazatot kapták. Ha még 
így sem lehet eldönteni, hogy ki a nyertes, úgy sorshúzással fogják azt kijelölni.   
35. Abban az esetben, ha egy csapatvezető egyidőben az Elnökség vagy pedig a fegyelmi vagy ellenőrző 
bizottság tagja is, akkor a csapatvezetői minőségével járó szavazati jogot átruházhatja írásban az UCMR-
RMCSSZ egy más tagjának.  
36. A közgyűlés hatásköre:  



a. Meghallgatja a vezető szervek, a bizottságok tagjainak jelentését, jóváhagyja azokat vagy pedig 
visszautasítja;  
b. Elfogadja az UCMR -RMCSSZ pénzügyi tervét a következő cserkészévre;  
c. Szükség esetén módosítja az alapszabályzatot;  
d. Megválasztja a vezetőszervek tagjait négyéves mandátumra. 
e. Visszavonja azon vezetőségi tagok megbizatását, akik megszegték vagy nem tartották tiszteletben azt a 
kötelezettséget, amelyet a megválasztásukkor felvállaltak;  
f. Kétharmados többséggel új cserkészcsapatokat fogad be vagy pedig visszavonja egyes régi csapatok 
működési engedélyét; 
g. Létrehoz, szükség esetén átszervez, valamint felszámol körzeteket;  
h. Tiszteletbeli címek, kitűntetések adásáról dönt;  
i. az SZMSZ által meghatározott más feladatok  
 
Elnökség 
 
37. Az Elnökség a szövetség végrehajtó szerve, végrehajtja a közgyűlés által elfogadott határozatokat, nincs 
jogában megváltoztatni azokat.  
 
38. Az Elnökség jogában áll határozatokat hozni és megvalósítani a közgyűlés szavazata és jóváhagyása nélkül, 
annak érdekében, hogy a szövetség tevékenységét hatékonyabbá tegye a következő helyzetekben:  
a. Nevelő jellegű programok szervezése fiatalok és gyermekek számára;  
b. Személyeket bíz meg a finanszírozási terv kidolgozásával;  
c. Bármely adódó napi program, amely nem akadályozza az egyesület jó működését;  
d. bármely más helyzetben, amikor sűrgős határozatokat kell hozni a közigazgatási tevékenységek jó 
végrehajtásáért.  
39. Az UCMR-RMCSSZ képviselője az Elnökség vagy pedig az írásban e szerv által erre meghatalmazott személy.  
40. Az Elnökség tagjai: 
a. elnök  
b. ügyvezető elnök  
c. mozgalmi vezető 
41. Az elnök feladatköre, kötelezettségei:  
a. az UCMR-RMCSSZ törvényes képviselője (aláírási joggal bír) az állami szervek előtt és más intézményekkel 
való kapcsolattartásban;  
b. felügyeli és koordinálja az elnökség munkáját;  
c. felel a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért;  
d. összehívja és irányítja az elnökség munkáját; 
e. aláírja az elnökség határozatait.  
42. Az ügyvezető elnök feladatköre és kötelezettségei: 
a. az UCMR-RMCSSZ törvényes képviselője (aláírási joggal bír) az állami szervek előtt és más intézményekkel 
való kapcsolattartásban; 
b. abban az esetben, ha az elnök nem tudja ellátni feladatkörét, átveszi ezeket az ügyvezető elnök;  
c. segíti a körzetek által kiadott tevékenységeket;  
d. felel az új csapatok bejegyzéséért, ellenőrzi a beadott iratokat és kiadja a működési engedélyt;  
e. előkészíti a közgyűlést a vezetőtanács javaslata és az elnökség határozatai alapján;  
f. előkészíti a Vezető tanács üléseit;  
g. nyilvántartja a bejegyzett tagokat és csapatokat, felel a cserkészigazolványok kiadásáért;  
h. a pénzügyi felelős segítségével kidolgozza a költségvetés tervét és előkészíti a pénzügyi beszámolót;  
i. biztosítja az UCMR-RMCSSZ jó működését;  
j. felel a szövetség belső szabályzatának kidolgozásáért és ezek betartásáért;  
k. segíti a körzetekben levő szervezetek létrehozását és működését.  
43. A mozgalmi vezető feladatköre, hatásköre:  
a. felel az országos és nemzetközi események szervezéséért és koordinálásáért;  
b. segíti a csapatok és körzetek működését, személyes kapcsolatot tart fenn a vezetőkkel;  
c. munkakapcsolatot tart fenn a csapatvezetőkkel;  



d. koordonálja a nevelési tevékenységet az UCMR-RMCSSZ keretében;  
e. felel a szövetségi eseménynaptár és éves munkaterv összeállításáért;  
f. előkészíti az éves/négyéves nevelési tervet;  
g. koordonálja a korosztályok programjait.  
44. Az elnökség tagja lehet minden olyan tag, aki letette a cserkészfogadalmat, legalább 5 éve tag és 
megszerezte a segédvezetői képesítést, valamint felsőfokú végzetséggel rendelkezik.   
45. Az egysület szükségeinek megfelelően a közgyűlés jóváhagyásával fel lehet számolni az elnökséget.   
46. Az elnökség tagjainak feladatkörét az UCMR-RMCSSZ SZMSZ rögzíti és részletezi.  
47. Az elnökség megbízatása négy évre szól. Ha időközben valaki felmond vagy pedig nem tudja betölteni 
feladatkörét, akkor a vezető bizottság helyettesítőt választ, akit a közgyűlésnek jóvá kell hagynia az első ülésen, 
és akinek a mandátuma az illető ciklus végéig fog tartani.   
48. Az elnökség feladatköre, hatásköre:  
a. összehívja a közgyűlést;  
b. Végrehajtja a közgyűlés határozatait;  
c. Az egyesület kiadványainak megjelenését irányítja és felügyeli;  
d. biztosítja az UCMR-RMCSSZ működéséhez szükséges anyagi bázist;  
e. Az UCMR-RMCSSZ működéséért felel; 
f. Kidolgozza és bemutatja a közgyűlésnek az éves tevékenységi tervet és a költségvetés tervezetét;  
g. Összehívja a vezető bizottságot, ha szükséges;  
h. más feladatkör a SZMSZ értelmében.  
49. A cenzor feladatköre, hatásköre: a cenzort a közgyűlés határozata alapján nevezik ki és a következő fő 
feladatai vannak:  
- ellenőrzi az egyesület vagyon kezelésének módját,  
- betölt minden más feladatot, amelyet az alapszabályzat előír vagy pedig a közgyűlés meghatároz, valamint a 
SZMSZ tartalmaz.  
 
Vezetőtanács  
50. A tanács az UCMR-RMCSSZ tisztségviselőinek testülete, amelyet az Elnökség hív össze tanácskozásra 
legalább egyszer egy évben.   
51. A vezetőtanács tagjai:  
a. az elnökség tagjai,  
b. a bizottságok tagjai,  
c. a körzetek vezetői.  
52. A vezetőtanács kötelessége előkészíteni a választásokat és összeállítani az anyagot a közgyűlésnek, a 
SZMSZ szabályozása szerint.  
 
Fegyelmi bizottság  
53. A fegyelmi bizottság az UCMR-RMCSSZ-ben felmerülő fegyelmi kérdésekkel foglalkozó testület.  
54. Kivizsgálaja a fegyelmi esteket és jelentést állít össze ezekről, és a közgyűlésnek javaslatot tesz ezek 
megoldására.  
55. A fegyelmi bizottságnak három tagja van.   
56. Nem lehetnek a bizottság tagjai: az Elnökség és az UCMR-RMCSSZ bizottságának tagjai.  
57. A fegyelmi bizottság megszervezését és működését a SZMSZ szabályozza.   
 
Ellenőrző bizottság   
58. Az ellenőrző bizottság ellenőrzi az UCMR-RMCSSZ Elnökségnek tevékenységét.  
59. Az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek tagjai az Elnökségnek.   
60. Az ellenőrző bizottság tagjai:  
a. pénzügyi ellenőr 
b. jogi ellenőr  
61. Évente felülvizsgálja az Elnökség tevékenységét, jelentést készít erről és bemutatja a közgyűlésnek.   
62. A közgyűlés határozata alapján alkotott bizottságokat és képviselőket a SZMSZ szabályozza.  
 
 



V Fejezet 
Vagyon, vagyonforrások kategóriái 

 
63. Az egyesület kezdeti vagyona a 10.584,35 lej összegből áll, amely az egyesület bankszámláján van a jogi 
forma megváltoztatásának időpontjában.  
64. Az UCMR-RMCSSZ vagyonához tartoznak ingóságok (ingatlan javakon kívüli más rögzített eszközök, leltári 
tárgyak, forgó eszközök) és ingatlanok, valamint a szövetség aktívája.  
65. Az UCMR-RMCSSZ jövedelme a következőkből származik:  
a. tagsági díjak, amelyet a Közgyűlés határoz meg és az SZMSZ;  
b. kamatok és osztalékok, amelyek a rendelkezésre álló összegek letétbe helyezéséből származnak, törvényes 
feltételek mellett;  
c. az egyesület által létrehozott kereskedelmi társaságok osztaléka, törvényes feltételek mellett;  
d. gazdasági tevékenységekből származó jövedelem, törvényes feltételek mellett;  
e. adományok, szponzorizálás és más ehhez kapcsolódó; 
f. állami költségvetés vagy pedig helyi költségvetésből származó források;  
g. különböző tevékenységek, úgy mint: tanácsadás, szakmai felkészítés különféle területeken 
h. más, törvény által megengedett jövedelmek. 
66. A tevékenységek megvalósításához a pénzalap kiutalása csak a tevékenységi programok és a jövedelem és 
kiadások költségvetésének jóváhagyása után történik, ezek elszámolása pedig csak az Elnökség jóváhagyásával 
lehetséges a Tevékenységekről szóló Beszámoló alapján, amelyhez teljes és explicit pénzügyi dokumentáció 
társul.   
67. A tevékenységi programon kívül tilos az egyesület nevében pénzalapot gyűjteni és kiutalni.  
68. Az egyesületnek jogában áll épületeket, felszereléseket vagy pedig más javakat bérelni, vagy vásárolni a 
tevékenységei megvalósításának érdekében.   
69. Az egyesület gazdasági és pénzügyi tevékenysége a jövedelem és kiadások költségvetésse alapján valósul 
meg.   
70. Az aktuális kiadások fedezése után maradt jövedelmet a Közgyűlés jóváhagyásával az Elnökség javasolhatja, 
hogy a következő célokra használják:   
d. tartalék pénzalap létrehozása,  
e. beruházások megvalósítása,  
f. olyan személyek javadalmazása, akiknek kiemelkedő hozzájárulásuk volt az egyesület célkitűzéseinek 
elősegítésében.  
71. Az egyesület pénzalapja nyilvántartásának jegyzékét egy könyvelő fogja kezelni, akit az Elnökség jogosít és 
jóváhagy.  
  

VI. fejezet 
Átmeneti és végső rendelkezések, a javak rendeltetési helye a felbomlás esetén 

 
72. Jelen egyesület felbomlik a Közgyűlés egyöntetű szavazata nyomán. Abban az esetben, ha az utolsó 
Közgyűlés titkos szavazás útján egyöntetűen felszámolja az egyesületet, döntést hoz arról, hogy a törvényes 
feltételek mellett olyan jogi személyeknek adják át a vagyont, amelynek a egyesülettel azonos célkitűzései 
vannak, amelyek támogatták az egyesület tevékenységeit, nem lehet átadni természetes személyeknek.  
73. Jelen iratot kiegészítik az érvényben levő törvényes előírások.  
74. Jelen iratot csak írásban lehet megváltoztatni törvény által meghatározott eljárással.  

 
Alulírottak jóváhagyjuk és aláírjuk az okirat tartalmát, fogazva és gépelve román nyelven SCHULLERI és TÁRSAI 
– Ügyvédi kamara által, Székely Csaba ügyvéd, mai nap készült 4 (négy) példányban, amelyből 3 (trei) példány 
a feleknél marad. 
 
Aláírások:  
BÁLINT LAJOS-LÓRÁNT _______________________ 
GYÖRGYJAKAB PÁL-ISTVÁN ____________________  
KEREKES ISTVÁN-JÁNOS _______________________ 
 


