
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály 

 

A SOMOGY MEGYEI TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG 

ALAPSZABÁLYA 
 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1.1. Szövetség 

I.1.1. Neve: Somogy Megyei Természetbarát Szövetség (továbbiakban: Szövetség) 

I.1.2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Fő u. 10. 
I.1.3. Alapításának éve: 1959. 
I.1.4. Működési területe: Somogy megye, illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park területe. 
 
I.2. A Szövetség önálló jogi személy. 
 
 

II. 
 

A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK ELVI ALAPJAI, A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 

II.1. A Szövetség működésének elvi alapjai: 
- a Szövetség olyan társadalmi (civil) szervezet, amely a természetjárás, természetvédelem, 

környezetvédelem elvi alapján, önkéntesen szerveződik, és ennek szellemében működik, magát a 
demokratikus civil társadalom alkotórészének tekinti; 

- politikai pártoktól, szervezetektől és áramlatokról független, azokat és azok jelöltjeit nem támogatja, és 
azoktól támogatást nem fogad el; 

- politikailag és ideológiailag semleges; 
- országgyűlési képviselőjelöltet nem támogat és nem is állít; 
- megyei és települési önkormányzati választáson jelöltet nem támogat, és nem állít; 
- nem nyereségelvű szervezet, minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja, mindenben 

tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit képviseli és szolgálja; 
- gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél 

szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 
- gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott közhasznú 

tevékenységére fordítja; 
- közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

II.2. A Szövetség célja: 
- a természetjárás szervezése, népszerűsítése, érdekérvényesítése; 
- az egészséges életmódra való nevelés, és annak népszerűsítése; 
- a természet- és környezetvédő szemlélet kialakítása, különös tekintettel Somogy megye és a Duna-

Dráva Nemzeti Park környezeti és természeti értékeire; 

II.3. A Szövetség feladata, hogy: 
- felkeltse a természetjárás iránti figyelmei és igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódottak 

számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására; 
- kezdeményezze és szervezze a természetjáró szervezetek létrejöttét, segítse elő és hangolja össze azok 

tevékenységét; 
- alakítsa ki a tagszervezeteinek nyújtandó kedvezményeinek rendszerét, szorgalmazza a tagszervezetei 

részére nyújtandó kedvezményeket az állami, önkormányzati, társadalmi és gazdálkodó szervezeteknél; 
- segítse elő a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését a természetben; 
- szakmailag támogassa, illetve kezdeményezze túrák és táborozások szervezését; 
- szervezze és rendezze a természetjáró programokat (nyílt túrák, teljesítménytúrák, tájékozódási 

túraversenyek, városismereti versenyek, táborozások stb.); 
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- működjön közre a természetjárás során bajbajutottak mentésében; 
- lássa el a természetjárók társadalmi érdekképviseletét; 
- szervezze és biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését; 
- lássa el a túravezető és természetjáró versenybíró képzést, valamint a természetjárók egyéb 

szakképzéseit; 
- gondozza és fejlessze a jelzett turistaút-hálózatot, a forrásokat, a kulcsos házakat és más természetjáró 

létesítményeket; 
- propagálja és népszerűsítse a természetjárás céljait, lehetőségeit; 
- támogassa a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, terjessze és segítse az 

ökológiai gondolkodást, és vegyen részt a természet- és környezetvédelmi tevékenységekben; 
- alakítsa ki hazai, illetve külföldi és nemzetközi szervezetekkel a tevékenységét elősegítő szakmai és 

társadalmi kapcsolatait. 

II.4. A Szövetség a természetjáró tevékenységet hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó, illetve az 
Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) által is elfogadott bármely egyéb módon fejti ki. 

II.5. A Szövetség - feladatai ellátására - létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és 
tarthat fenn, továbbá ilyen célból részi vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok 
létrehozásában, működésében. 
 
II.6. A Szövetség közhasznú tevékenységei: 
(közhasznú tevékenység megnevezése – kapcsolódó közfeladat megnevezése – közfeladatot előíró 
jogszabályi hely) 
- szabadidősport – sport és ifjúsági ügyek – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 15. pont; 
- testi egészség fejlesztése – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 4. pont; 
- közösségépítés – egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 4. pont; 
- környezettudatos szemlélet formálása – a jövő nemzedékek érdekének védelme – az alapvető jogok 

biztosításáról szóló 2011. évi CXI. törvény 2.§. b.) pont; 
- környezet- és természetvédelmi tevékenység – helyi környezet- és természetvédelem – Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 11., 19. pont; 
- önkéntesség fejlesztése – önszerveződő közösségek támogatása – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§. a.) pont; 
- fiatalok közösségi kompetenciájának fejlesztése – sport és ifjúsági ügyek – Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdés 15. pont. 
 
A Szövetség közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet. 

 
 

III. 
 

A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

 
III.1. A Szövetség tagja (tagszervezete) lehet a jelen Alapszabályt elfogadó, a szövetségi célok 
megvalósításában tevékenyen résztvevő, törvényesen bejegyzett, természetjárással is foglalkozó társadalmi 
szervezet. 

III.2. A Szövetség pártoló tagja lehet: 
- minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását; 
- minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal 

a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására; 

III.3. A Szövetség tiszteletbeli tagjává választható az, aki a szövetség elveinek és céljainak megvalósulásáért 
több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott; 
 
III.4. A Szövetség tagja egyidejűleg más társadalmi szervezeteknek is tagja lehet; 
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III.5. A Szövetsége való belépés önkéntes: 
- a belépési nyilatkozatot az elnökségnél kell benyújtani, amely a felvételről a kérelem beérkeztét 

követően 30 napon belül dönt a tagfelvételről, 
- a döntést írásban, az átvételt igazolható módon közli az érintettel, aki az elutasító döntéssel szemben a 

közléstől számított 15 napon belül élhet fellebbezéssel a közgyűlés felé, 
- a közgyűlés soron következő ülésén határoz a jogorvoslati kérelemről, 
- a tagsági jogviszony pozitív döntés esetén első fokon az elnökség, jogorvoslat esetén a közgyűlés 

döntésével létesül. 
 
III.6. A Szövetség tagjairól nyilvántartást kell vezetni, a következő adatokkal: név, székhely, 
szakosztályvezető neve, igazolt tagok nyilvántartása 
 
III.7. A Szövetségi tagság megszűnik: 
- a szervezet megszűnésével; 
- kilépéssel, melyet a Szövetség elnökségéhez benyújtott írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni; 
- a szövetségi tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával; 
- kizárással, melyről a Szövetség elnöksége dönt határozattal (a kizárás oka lehet a természetbarát 

értékrenddel nem összeegyeztethető vagy az Alapszabálynak ellentmondó, illetve etikátlan, 
sportszerűtlen magatartás);  

- a kizárási eljárást bármely tag jogosult kezdeményezni az alapjául szolgáló ok tudomásszerzését 
követő 30 napon belül az elnökségnél; 

- a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésről az érintettet tértivevényes levélben vagy írásban, az 
átvételt igazolható módon kell értesíteni úgy, hogy az érintett az értesítést legalább az ülést megelőző 
8 nappal korábban kézhez vegye; 

- a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülés az érintett távollétében megtartható, ha az érintett értesítése 
szabályszerű volt, és az érintett előzetesen írásban alapos okkal távolmaradását nem mentette ki, vagy 
írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását; 

- az érintett a védekezését a kizárás tárgyában tartott elnökségi ülésen szóban vagy legkésőbb az ülés 
időpontjáig írásban terjesztheti elő; 

- a kizárás tárgyában hozott valamennyi határozatot az érintettel tértivevényes küldeményben vagy 
írásban, az átvételt igazolható módon kell közölni; 

- az elnökség által hozott kizáró határozattal szemben az érintett a közlést követő 15 napon belül 
írásban fellebbezhet a közgyűléshez, a közgyűlés által hozott határozattal szemben az érintett a 
közgyűlést követő 30 napon belül az illetékes megyei bírósághoz fordulhat jogorvoslatért 
törvénysértés esetén; 

- a kizárt tag tagsági viszonya az elnökség általi kizáró határozat jogerőre emelkedésének napján, vagy 
fellebbezés benyújtása esetén, ha a közgyűlés az elnökség általi kizáró határozatot helybenhagyja – 
illetve a bírósági jogorvoslat benyújtása esetén, ha a bíróság a közgyűlés általi kizáró határozatot 
helybenhagyja – a közgyűlés általi kizáró határozathozatal napján szűnik meg; 

- a pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy éves elmulasztásával, vagy elhalálozás miatti 
törléssel, illetve kizárással szűnik meg. A pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, 
kilépéssel vagy a tagdíjfizetés egy éves elmulasztásával megszűnik. 

- a Szövetségnek befizetett tagdíjat, támogatást, adományt nem lehet visszakövetelni. 

III.8. A tagok jogai és kötelezettségei 

III.8.1. A Szövetség tagjainak jogai: 

- a tagszervezet a Szövetség közgyűlésén küldöttei útján képviselteti magát, részt vesz a határozatok 
meghozatalában, az ajánlások kialakításában, a Szövetség tisztségviselőinek megválasztásában; 

- a Szövetség tagjainak elnöke szavazati joggal vesz részt a szövetség közgyűlésén; 
- akadályoztatása, vagy más jogcímen való szavazati jogosultsága esetén az egyesület mást is megbízhat 

az elnöki szavazati jogkör gyakorlásával; 
- tagjai részt vehetnek a Szövetség rendezvényein; 
- a tagszervezetek nagykorú tagjai, akik a közügyek gyakorlásától nincsenek eltiltva, választhatók a 

Szövetség tisztségeire, szervezeteibe; 
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, illetőleg a természetjárást érintő 

bármely kérdésekben; 
- az adott naptári évre érvényesített természetbarát igazolvánnyal rendelkező tagjai igénybe vehetik a 

szervezett természetjárók részére biztosított kedvezményeket. 
 

III.8.2. A Szövetség tagjainak kötelezettségei: 
- a szövetségi alapszabály és más belső szabályzatok betartása, és tagjaikkal annak betartása; 
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- az alapszabály szerint a szövetségi céloknak megfelelő tevékenység; 
- a szövetségi célok elérésének, a Szövetség tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása; 
- a tagszervezet részéről a tagdíj évenkénti befizetése. 

 

III.8.3. A pártoló tag nem választó és nem választható, és a közgyűlés határozatainak meghozatalában nem 

vehet részt. 

III.8.4. A természetes személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei: 

- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget és a természetjárást érintő bármely 
kérdésben, illetve részt vehet a Szövetség rendezvényein; 

- kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének elősegítése, a pártoló tagdíj 
befizetése.  

 
III.8.5. A jogi személyiségű pártoló tag jogai és kötelezettségei: 
- a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján – közreműködhet a Szövetség 

szerveinek őt érintő munkájában, illetve véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a 
Szövetséget, a természetjárást érintő bármely kérdésben; 

- kötelessége a Szövetség erkölcsi támogatása, a Szövetség tevékenységének a megkötött megállapodás 
szerinti segítése, a megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb támogatás 
befizetése. 

III.8.6. A tiszteletbeli tag jogai és kötelezettségei: 
- személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok jogai és kedvezményei; 
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a Szövetséget, a természetjárást érintő bármely 

kérdésben; 
- teljes joggal, egy szavazattal részt vehet a Szövetség közgyűlésén; 
- kötelessége erkölcsileg támogatni a Szövetséget, és elősegíteni annak tevékenységét. 

 

 

IV. 

A SZÖVETSÉG SZERVEZETE 
 

IV.1. A Szövetség szervezete demokratikusan épül fel és működik. 

IV.2. Testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják. 

IV.3. Küldött csak a Szövetség valamely tagszervezete által delegált személy lehet. A közgyűlés bármely 
küldöttét az őt delegáló tagszervezet visszahívhatja. 

IV.4. A közgyűlés 
- a közgyűlés a Szövetség legfelsőbb szerve; 
- a közgyűlést az elnökség hívja össze oly módon, hogy a közgyűlés helyét, idejét és napirendjét legalább 

8 nappal a közgyűlés előtt a tagokkal írásbeli meghívó formájában írásban vagy e-mailen keresztül 
közölni kell; 

- a közgyűlés ülései nyilvánosak; 
- a közgyűlés ülését az Szövetség elnöke, mint levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért 

elnökségi tag vezeti; 
- a közgyűlést a tagszervezetek küldöttei, a tagszervezetek vezetői vagy a helyettesítésükre kijelölt tag, és 

a tiszteletbeli tagok alkotják, a közgyűlésen a mindenkori elnökség – amennyiben elnökségi tagságuk 
érvényben van a közgyűlés megkezdésekor – teljes körű szavazati joggal vesz részt, beleértve az új 
elnökség megválasztását is; 

- a tagszervezetek minden megkezdett 20 fő taglétszám után egy-egy küldöttet delegálhatnak, minden 
küldött 1 szavazattal rendelkezik, még abban az esetben is, ha a közgyűlésen több címen is jogosult 
jelen lenni, ilyen esetben az egyesület jogosult szavazati joggal felruházott helyettest delegálni a 
többszörös képviselet megelőzésére; 

- a küldöttek számát minden esetben a tárgyévet megelőző évben igazolt létszám alapján kell 
meghatározni; a természetbarát nyilvántartása képezi a létszám meghatározás alapját, melyhez a 
tagszervezeteknek olyan egyértelmű azonosítható név és cím listát kell csatolniuk, melyből szükséges 
esetén a tagsági jogosultság visszaellenőrizhető; a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartást a 
Szövetség az adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően kezeli; 
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- a közgyűlés ülése a határozatképesség megállapításával kezdődik, majd a napirend megszavazásából, a 
tagok közül két jegyzőkönyv-hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető megválasztásából, a napirend (benne az 
egyes napirendi pontok) megtárgyalásából és a határozathozatalokból áll. A közgyűlés ülését a 
Szövetség elnöke, mint levezető elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért elnökségi tag vezeti. 

- a közgyűlést vezető levezető elnök megállapítja az ülés határozatképességét, javaslatot tesz az ülés 
napirendjére, illetve a jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyvvezető személyére. Ezt követően a 
napirendi pontok tárgyalására került sor. 

- a közgyűlés határozatait nyílt szavazással, kézfelemeléssel, szótöbbséggel hozza. A határozatképesség 
vizsgálatára minden határozathozatalnál sor kerül. A közgyűlés ülésén minden rendes tag egy 
szavazattal rendelkezik. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok ötven százaléka 
plusz egy fő, tehát több, mint fele jelen van. Az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok 
háromnegyedes szótöbbségi határozata szükséges. A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség 
megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségi 
határozata szükséges. 

- a határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség terhére másfajta 

előnyben részesít; 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Szövetségnek nem tagja vagy alapítója; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

- ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

- a közgyűlés üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A két jegyzőkönyv-hitelesítő az elnök és a 
jegyzőkönyv-vezető mellett az elkészült jegyzőkönyvet aláírja. A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell az 
ülés meghívóját és a jelenléti ívet. A jegyzőkönyv eredeti példányát a mellékletekkel együtt az elnök 
őrzi. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, az ülés napirendjét, a hozott határozatokat 
sorrendben és évenként számozva, valamint a szavazati arányokat és az aláírásokat. 

- határozatképtelenség esetére a közgyűlést az elnökség ugyanazon napra és helyre, fél órával a tervezett 
első időpontot követően azonos napirenddel összehívhatja úgy, hogy ennek tényét az első időpontra 
kiküldött meghívó már tartalmazza; az újból összeült közgyűlés a megjelent küldöttek számától 
függetlenül határozatképes, az eredeti napirendi pontok fenntartásával;  

- a közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza meg szavazatait; szavazategyenlőség 
esetén új szavazást kell elrendelni nyilvánosan, és újabb szavazategyenlőség esetén a javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni; 

- a jelenlévők legalább 1/3-a indítványozhatja a titkos szavazás elrendelését, amelynek tárgyában nyílt 
szavazással kell dönteni; a tisztségviselők választása minden esetben titkos szavazással történik; 

- a közgyűlést évenként össze kell hívni, legkésőbb a tárgyév május 30-ig; 
 
IV.4.1. a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
- az alapszabály módosítása; 
- a Szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
- az éves költségvetés elfogadása; 
- az éves beszámoló - ezen belül az elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása; 
- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a Szövetséggel 

munkaviszonyban áll; 
- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
- a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és az ellenőrző bizottsági tagok vagy más 

szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
- az ellenőrző bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
- a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
- a végelszámoló kijelölése. 
- az MTSZ közgyűlésére küldöttek megválasztása; 
- az elnökség beszámoltatása, az elnökség, valamint bármely elnökségi tag visszahívása; 
- a Szövetség részére ingatlan vagyon megszerzése, megterhelése, elidegenítése, gazdasági-vállalkozási 

tevékenység elhatározása, valamint minden olyan határozat meghozatala, melyek alapján a Szövetség 
számára jelentős vagyonterhek vagy kötelezettségek keletkeznek; 

- az elnökség határozatai ellen a közgyűléshez beterjesztett fellebbezések elbírálása; 
- az Ellenőrző Bizottság beszámoltatása; 
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- a Szövetség megalakulásának, feloszlásának vagy más szervezettel történő egyesülésének kimondása; 
- feloszlás, megszűnés, vagy egyesülés esetén rendelkezés a Szövetség vagyonának hovafordításáról; 
- a közhasznúsági jelentés egyszerű többséggel, határozati formában történő elfogadása; 
- elismerő címek alapítása; 
- a közgyűlés Tiszteletbeli Elnököt választhat, Tiszteletbeli Tag címet adományozhat; 
- a közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 30 nappal a közgyűlés 

összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjeszt. 
 
IV.5. Rendkívüli közgyűlés 
- rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, illetve az elnökség az ok és a 

cél megjelölésével kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli; 
- egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak. 
 
 
IV.6. Az elnökség 
 
IV.6.1. A Szövetség tevékenységének irányítása céljából a közgyűlés a tagjai közül elnökséget választ.  
 

IV.6.2. Az elnökség tagjai: 
- az elnökség létszáma 5 fő 
- az elnökségnek csak olyan nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki nincs eltiltva a közügyek 

gyakorlásáról, és nem áll büntető ítélet hatálya alatt; 
- az. elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában látják el, igazolt költségeik megtérítésére azonban 

jogosultak; 
- az elnökség tagjai: elnök, elnökhelyettes, titkár, elnökségi tagok; 
- az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül; 
- az elnökség tagjainak megbízatása öt évre szól, többször választhatók. 
 

IV.6.3. Az elnökségi tagok jogai és kötelességei: 
- az elnökségi üléseken és az elnökség határozatainak meghozatalában való részvétel; 
- a közgyűlés határozatainak végrehajtása; 
- megbízás alapján a Szövetség képviselete; 
- jogosultak és kötelesek a Szövetséget érintő körülményeket figyelemmel kísérni, azokkal kapcsolatban 

javaslatokat, észrevételeket az elnökség elé terjeszteni. 
 
IV.6.4. Az elnökség feladata és hatásköre:  
- biztosítja a Szövetség működését; 
- végrehajtja a közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a szövetség tevékenységét, céljainak 

megvalósítását; 
- összeállítja és jóváhagyja a Szövetség éves munkatervét, esemény naptárát, éves költségvetését; 
- jóváhagyja az előző évi gazdálkodásról szóló jelentést, a gazdálkodás előző évi adatait nyilvánosságra 

hozza; 
- beszámolót készít a két közgyűlés közötti időszak munkájáról; 
- gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, a küldöttek részére a napirendi pontoknak megfelelő 

anyagokat 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt eljuttatja, előkészíti üléseit; 
- kapcsolatot tart társadalmi, állami, önkormányzati és gazdasági szervezetekkel, valamint más 

intézményekkel, megállapodásokat köt ezen szervezetekkel és gondoskodik ezek végrehajtásáról; 
- bizottságokat hoz létre és megbízza azok vezetőit, beszámoltatja őket tevékenységükről, illetve 

bizottságokat szüntet meg; 
- dönt a tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről; 
- kialakítja, illetve fenntartja a Szövetség nemzetközi kapcsolatait; 
- a Szövetség számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot gyakorolja; 
- dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról; 
- döntései és határozatai a Szövetség tagja részére nyilvánosak. 
 
IV.6.5. Az elnökség működése 
- az elnökség maga állapítja meg ügyrendjét és munkatervét; 
- az elnökség szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik; 
- az elnökségi ülést az elnök hívja össze; továbbá az elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti az 

elnökségi tagok legalább 1/3-a; 
- az ülést az elnök a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 nappal, napirend közlésével írásban hívja 

össze meghívóval; 
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- az elnökség ülései nyilvánosak; 
- az elnökség határozatképes, ha az ülésen a tagok több mint fele megjelenik; 
- a határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 8 napon belül ismét össze kell hívni; 
- az elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; 
- az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa a határozat alapján kötelesség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen előnyben 
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt; 

- az elnökségi ülésekről jegyzőkönyv készül; 
- az elnökség döntéseiről azok tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

személyét és számarányát tartalmazó nyilvántartást kell vezetnie a titkárnak. 
 

IV.6.6. A Szövetség elnöke: 
- megválasztása a közgyűlés hatásköre; 
- irányítja a Szövetség tevékenységét, gazdálkodását, aláírási és utalványozási jogot gyakorol, az elnök 

helyettessel vagy a titkárral közösen; 
- képviseli a Szövetséget az állami, önkormányzati szervek, társadalmi és más szervezetek előtt; 
- elnököl a közgyűlésen és az elnökségi üléseken; 
- tevékenységéért a közgyűlésnek felelős. 
 

IV.6.7. A Szövetség elnökhelyettese: 
- megválasztása a közgyűlés hatásköre; 
- az elnök távollétében vagy annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az 

elnöki hatáskörbe tartozó feladatokat, képviseli a Szövetséget; 
- összehangolja a Szövetség tevékenységét; 
- az elnök akadályoztatása esetén a titkárral együttesen aláírási és ellenjegyzési jogot gyakorol. 
 
IV.6.8. A Szövetség titkára: 
- megválasztása a közgyűlés hatásköre; 
- szervezi és végzi az éves tagsági érvényesítéssel kapcsolatos munkát; 
- ellátja az adminisztratív és ügyviteli teendőket; 
- előkészíti az elnökségi üléseket; 
- az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettessel együttesen aláírási és ellenjegyzési jogot gyakorol. 
 
IV.6.9. Elnökségi tagok: 
- megválasztásuk a közgyűlés hatásköre; 
- tevékenységi és hatáskörüket az elnökség határozza meg. 
 

IV.7. Az Ellenőrző Bizottság: 
- a közgyűlés a Szövetség működésének, gazdálkodásának és vagyonkezelésének ellenőrzése 3 tagból 

álló Ellenőrző Bizottságot választ.  
- tagjai a Szövetségben más tisztséget nem viselhetnek, közvetlen hozzátartozójuk, élettársuk alkalmazott 

sem lehet; 
- nem lehet az Ellenőrző Bizottság tagja aki a vezető szerv elnöke vagy tagja, aki a szövetséggel e 

megbízatásán kívül munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, aki a 
szövetség cél szerinti juttatásából részesül (a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatások és 
tagoknak alapszabály szerint nyújtott megfelelő cél szerinti juttatások kivételével), illetve aki a fentiek 
hozzátartozója 

- tagsági feladatukat társadalmi munkában látják el; 
- tagjai büntető ítélet hatálya alatt nem állhatnak; 
- az Ellenőrző Bizottság tevékenységét a bizottság elnöke irányítja, üléseit összehívja; 
- az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik; 
- az Ellenőrző Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább két tagja jelen van; 
- az Ellenőrző Bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza; 
 
IV.7.1. Az Ellenőrző Bizottság feladata: 
- a szövetségi gazdálkodás törvényességének ellenőrzése, a pénzügyi és gazdasági tevékenység 

rendszeres vizsgálata és szakmai segítése; 
- a bizottság a hatályos jogszabályok alapján felülvizsgálja a Szövetség éves beszámolóját; 
- az Ellenőrző Bizottság észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az 

elnökséget; 
- az Ellenőrző Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni; 
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IV.8. A Szövetség vezető szerveinek döntéseit a tagsággal körlevél, egyéb érintettekkel írásbeli értesítés 
formájában kell közölni.  

 
 

 

V. 

 

A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA, VAGYONA 

 

V.1. A Szövetség éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

V.2. A Szövetség bevételei: 

- tagdíj – a tagok által befizetett tagsági díj; 
- magán- és jogi személyek támogatása; 
- a Szövetség tulajdonát képező vagyontárgyak bérleti díja; 
- állami, önkormányzati, alapítványi, költségvetési és egyéb támogatások; 
- rendezvények bevételei; 
- pályázatokon nyert pénzösszegek; 
- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 
- szolgáltatási tevékenység ellenértéke; 
- hagyományozás (örökség); 
- az alaptevékenységet szolgáló gazdasági tevékenység; 
- reklámtevékenység; 
- jogdíjak; 
- szponzorálás; 
- egyéb bevételek. 

V.3. A Szövetség bevételével önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 

V.4. A Szövetség tagszervezetei a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

V.5. A Szövetség vagyona lehet: 

- készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg); 
- követelés; 
- ingó- és ingatlan vagyon; 
- értékpapír; 
- tőkerészesedés. 

V.6. A Szövetség a gazdasági eseményeket önállóan végzi, vagy végezteti. 
 

V.7. A szövetség bankszámlája felett az elnök és a titkár együttesen rendelkeznek. 
 
V.8. A Szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó 
közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon hovafordításáról. Ilyen döntés 
hiányában a vagyont a továbbra is működő tagszervezetek között – ezek egyéni tagjai létszámának 
arányában – kell felosztani. 
 

 

VI. 

 

Összeférhetetlenségi, felelősségi és titoktartási szabályok 

 
 
VI.1. A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben 
részesül, illetőleg a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előnynek a Szövetség cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 
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VI.2. Nem lehet az ellenőrző bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
- a közgyűlés, illetve az elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve a Szövetség döntéshozó szervének 

azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 
- a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági jogviszony alapján a 
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

- az előző személyek közeli hozzátartozója. 
 
VI.3. A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 
 
VI.4. A Szövetség az elnökség tagját, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli hozzátartozóját 
– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által tagjának a tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti.  
 
VI.5. A Szövetség megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és 

vámtartozását nem egyenlítette ki; 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel; 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást 

helyettesítő bírságot szabott ki; 
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 
Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szövetség előzetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
VI.6. Az elnökség tagja köteles az elnökséget, illetőleg a közgyűlést tájékoztatni arról, ha egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be. 
 
VI.7. Az elnök és az elnökség tagjai tiszteletdíjra nem jogosultak. 
 
VI.8. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok 
- vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták; 
- ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a 

vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a 
kijelölt személyre is alkalmazni kell; 

- a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni; 
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült; 
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet; 

- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
VI.9. Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség 
- a vezető tisztségviselő a Szövetség tagjai részére köteles a Szövetségre vonatkozóan felvilágosítást adni, 

és számukra a Szövetségre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A 
felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási 
nyilatkozat tételéhez kötheti; 

- a vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Szövetség 
üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére 
nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 
indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Szövetség kötelezését a felvilágosítás 
megadására. 
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VI.10. A vezető tisztségviselő felelőssége 
- A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 

szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
 
VI.11. A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnése 
- Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

- a Szövetség tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják; 
- a vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, a Szövetség másik vezető 

tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat; 
- ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 

vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 
hatályossá. 

 
 

VII. 
 

Beszámolási szabályok 
 
VII.1. A beszámolót az elnökség készíti az Ectv-ben irányadó szabályok szerint és terjeszti a közgyűlés elé 
jóváhagyásra. A beszámolót az elfogadást megelőzően legalább 8 nappal korábban a szavazásra jogosultak 
rendelkezésére kell bocsátani. A beszámolót a Közgyűlés fogadja el. A Szövetség, mint közhasznú szervezet 
az éves beszámolója jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági melléklet készítésére köteles, melyet a 
beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és közzétenni. 
 
VII.2. A közgyűlés által elfogadott beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Ectv. szerinti határidőben 
az elnök köteles letétbe helyezni és közzétenni. 
 
VII.3. Az elfogadott beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése és közzététele az Országos 
Bírósági Hivatal részére megküldéssel valósul meg. A közzétételi kötelezettség emellett kiterjed a beszámoló 
és a közhasznúsági mellékletnek a Szövetség honlapján történő elhelyezésére is. A honlapon közzétett 
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második évre vonatkozó adatok 
közzétételéig kell biztosítani. 
 
VII.4. A beszámoló készítésére a számvitelről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 
VII.5. A Szövetség beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére 
másolatot készíthet. 
 
 

VII. 
 

A Szövetség megszűnése 
 
VIII.1. A Szövetség megszűnik 
- ha a közgyűlés más szervezettel történő egyesülését, illetve szervezetekre történő szétválását határozza 

el; 
- a közgyűlés kimondja a Szövetség megszűnését; 
- a bíróság megszünteti; 
- ha céljának megvalósítása lehetetlenné válik, és új célt nem lett meghatározva; 
- a vagyoni viszonyok lezárására irányuló eljárás után a bíróság a Szövetség et a nyilvántartásból törli. 
 
VIII.2. A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén vagyona - hitelezői kielégítése után – a továbbra is 
működő tagszervezetek között – ezek egyéni tagjai létszámának arányában – kell felosztani. 
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IX. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

IX.1. A Szövetség tagjai kötelezik magukat arra. hogy a Szövetséggel kapcsolatos vitás ügyeikkel mindaddig 
nem fordulnak bírósághoz, amíg a Szövetség elnöksége a vitás ügy megoldását nem kísérelte meg. Ezeket az 
ügyeket az elnökség 30 napon belül köteles megvizsgálni, és arról az érdekelt feleket határozatban értesíteni. 

IX.2. Az elnökség határozata ellen a közgyűlésnél lehet fellebbezni. A közgyűlés által hozott határozat ellen 
30 napon belül a Bírósághoz lehet jogorvoslattal fordulni. 

IX.3. Jelen alapszabályt a Szövetség 2014. október 20. napján megtartott rendkívüli közgyűlése elfogadta és 
egyben az Elnökséget felkérte, hogy azt a Bírósághoz nyújtsa be. 
 

Kaposvár, 2014. október 20. 

 
 
 
 

Balázs László 
elnök 

 


