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ALAPSZABÁLY 

1.§  PREAMBULUM 

A XIX. század utolsó évtizedeiben, a modernizálódó Európában és Magyarországon, 
nagyjából azonos időben jöttek létre az első természetjáró szervezetek, melyek azóta 
működésüknek köszönhetően széles körben tették ismertté és népszerűvé a 
természetjárás és túrázás különböző jármódjait, elősegítve ezzel egészséges és 
környezettudatos életmód megismertetését és gyakorlását. Csongrád megye első ilyen 
szervezete, a Magyar Turista Egyesület Szegedi Osztálya 1912. március 9-dikén alakult 
meg Szegeden. A második világháborút követően 1958-ban szerveződhetett újra a 
mozgalom, a természetjáró szervezeteket tömörítő Csongrád Megyei Természetbarát 
Alszövetség 1958. február 2-dikán történt megalakításával. A három évtizeden át 
sikeresen működő szövetség 1988-ban a Csongrád Megyei Természetbarát Bizottság 
nevet vette fel, mely a területi szerveződéssel szemben az országos anyaszervezethez 
(Magyar Természetbarát Szövetség) való szorosabb kötődést volt hivatott jelképezni. A 
jogi személyiséggel nem rendelkező Csongrád Megyei Természetbarát Bizottság mellett 
1989. november másodikán, Magyarország első jogi személyiséggel bíró természetjáró 
szervezeteként alakult meg a Csongrád Megyei Természetbarát Egyesület. E két 
szervezet 4 év párhuzamos működés után 1993-ban egyesülve hozta létre a jelenleg is 
működő Csongrád Megyei Természetbarát Szövetséget. 

2.§  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

1) A Szövetség neve: Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség, rövidített neve 
CSMTSZ. 

2) A Szövetség jogi személy, a Csongrád Megyei Természetbarát Egyesület jogutódja, 
mely 1993. február 6-án hozta létre a Szövetséget a jogi személyiséggel nem rendelkező 
Csongrád Megyei Természetbarát Bizottsággal történt egyesülésével. Ennek okán a 
Szövetség ez utóbbi szervezetet, illetve az azt megelőzően működő Csongrád Megyei 
Természetbarát Alszövetséget is jogelődjének tekinti. Felvállalja továbbá a szervezett 
természetjáró mozgalmat Csongrád megyében 1912-ben létrehozó Magyar Turista 
Egyesület Szegedi Osztályának szellemi örökségét is. 

3) Az alapítás éve: 1912. 

4) Székhelye: 6722 Szeged, Tábor utca 7/B. 

5) Jelvénye: Fehér alapon kék színnel ábrázolva Csongrád megye kontúrja. A kontúron 
belüli terület alsó egyharmadán feketével rajzolt egymással kezet fogó két kéz. Középső 
harmadában feketével rajzolt stilizált hegyvonulat képét mutató CSMTSZ felirat. Ennek 
közepéből zöld színnel rajzolt közös tőről fakadó három szál piros alpesi rózsa. 

6) Bélyegzője: Csongrád megye kontúrját ábrázoló mező, melynek alsó egyharmadán 
egymással kezet fogó két kéz látható. Középső harmadában stilizált hegyvonulat képét 
mutató CSMTSZ felirat, ennek közepéből közös tőről fakadó három szál alpesi rózsa. A 
rajzolat körül a szövetség neve és az alapítás éve: 1912. 

3.§  A SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGE, CÉLJAI, FELADATAI 

1) A Szövetség tevékenységi körét céljainak, feladatainak megvalósítása érdekében 
végzett - egészségmegőrző, nevelő és oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő, 
műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, sport, illetve az 
euro-atlanti integrációt elősegítő - közhasznú tevékenysége jelenti. Ezt elsősorban a 
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 4., 7., 11., 15., 17. pontjaiban meghatározott 
feladatok közvetlen illetve közvetett végzése során valósítja meg. Ennek keretében 
gyalogos, kerékpáros és vízi szakágban rendszeresen szervez nyílt túrákat, 
teljesítménytúrákat, a természetjárást népszerűsítő bemutatókat. A megye területén 
található múzeumokkal, nemzeti parkokkal együttműködve bemutatja kulturális és 
természeti értékeinket. A túravezetői tanfolyamok keretében oktatásokat tart e 
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témakörökben. A határrendészeti szervekkel együttműködve segíti az államhatár 
rendjének fenntartását. 

2) A Szövetség tevékenységét az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról és a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, ezen 
alapszabály, valamint egyéb belső szabályzatai alapján kívánja folytatni. 

3) A Szövetség tudomásul veszi, hogy a tevékenysége feletti törvényességi ellenőrzést az 
ügyészség gyakorolja. 

4) A Szövetség célja: a természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód kialakítását 
és elterjesztését, a természet védelmét és az ezekhez szükséges feltételek biztosítását. 

5) A Szövetség feladatai: 

A) Csongrád megye székhelyén, Szegeden működő szervezetként fogja össze mind a 
megyeszékhelyen, mind pedig a megye más településein működő természetjáró 
szervezeteket. 

B) Segítse a természetjárással kapcsolatos szakosztályok, egyesületek, bizottságok 
tevékenységét. 

C) Képviselje tagjainak és általában megye természetjáróinak érdekeit. 

D) Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók 
számát, ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására. 

E) Biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését. 

F) A 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú tevékenységet vállalva 
közreműködjön a túravezetők képzésében és a természetjárók szakképzésében. 

G) Gondozza a jelzett úthálózatot és működjön közre fejlesztésében. 

H) Túrák, táborok, tanfolyamok szervezésével népszerűsítse a természetjárást. 

I) A lakosság és elsősorban a gyerekek és fiatalok természetben végzett 
testedzésének, sportolásának, egészséges életvitelének egészségmegőrzésének s 
a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése. 

J) Támogassa a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket; 
szervezett, gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti 
értékek védelméhez. 

K) Az A, B, C, D, E, F, G, H, I, J pontokban foglalt célok megvalósítása érdekében 
széles körű oktató-, nevelő-, és ismeretterjesztő munka végzése. 

L) Az európai rokon szervezetekkel (pl. Europaische Wandervereinigung - EWV) való 
aktív együttműködés révén az ország euroatlanti integrációjának elősegítése. 

M) A tevékenységi körével kapcsolatos állami és önkormányzati feladatok 
megvalósítása. 

N) A természetjárást szolgáló eszközök beszerzésének, gyártásának, 
forgalmazásának elősegítése. 

O) Közreműködjön a tevékenységi körét érintő fejlesztésekben. 

P) A természetjárással kapcsolatos kiadványok kiadása, terjesztése, ill. felszerelési 
tárgyak értékesítése. 

6) A Szövetség nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. 

7) A Szövetség céljainak elérése és feladatainak ellátása érdekében létesítményeket, 
intézményeket kíván létrehozni és fenntartani, valamint gazdasági vállalkozási 
tevékenységet kíván folytatni. Vállalkozási tevékenységét csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel. Azt az alapszabályban meghatározott közhasznú 
tevékenységére (céljai és feladatai megvalósítására, szolgáltatásai bővítésére) fordítja. 
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8) A Szövetség pártoktól független, azoktól anyagi támogatást nem kap és nem is nyújt. 
Országgyűlési képviselőjelöltet nem állított, nem támogatott és ezt továbbra is kizárja. 

4.§  A SZÖVETSÉG TAGSÁGA 

1) A Szövetség a tagságáról nyilvántartást vezet. A Szövetségbe való be- és kilépés 
önkéntes. A tagsági jogviszony formái az alábbiak lehetnek: 

A) Rendes tag: 
Minden olyan egyesület vagy alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezet vagy civil társaság, amely a Szövetség alapszabályát 
elfogadja és belépési nyilatkozatában vállalja, hogy a Szövetség működésében 
tevékenyen részt vesz, nem zárva ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen 
közhasznú szolgáltatásaiból. 

B) Pártoló tag: 
Minden olyan személy vagy szervezet, amely belépési nyilatkozatában vállalja a 
Szövetség erkölcsi és anyagi támogatását. 

2) A tagsági viszony létrejötte: 
A Szövetségbe belépni kívánó szervezet ezirányú szándékát írásos, hivatalos 
képviselője által aláírt belépési nyilatkozatban köteles tudatni a Szövetséggel. A tagsági 
felvételről a Szövetség Elnöksége dönt. A határozatról a Szövetség a belépni kívánó 
szervezetet írásban értesíti. Ennek lehetséges módjai: tértivevényes ajánlott levél vagy 
visszaigazolható elektronikus levél. A tagsági viszony az Elnökség elfogadó 
határozatával keletkezik.  

3) A szövetségi tagság megszűnhet: 

A) Kilépéssel: 
A Szövetségből kilépni kívánó tagszervezet ezirányú szándékát, annak dátumával 
írásos, hivatalos képviselője által aláírt kilépési nyilatkozatban köteles tudatni a 
Szövetség Elnökségével. A nyilatkozatot tudomásul vételét a Szövetség elnöksége 
soronkövetkező ülésén határozatban köteles rögzíteni. 

B) A tagszervezet jogutód nélküli megszünése vagy megszüntetése útján. 

C) Kizárással. 
A tagszervezet kizárásáról az Elnökség dönt kizárási határozatával. A határozatot 
kizárási eljárás lefolytatásának kell megelőznie, melynek megindításáról a 
kizárandó tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, 
vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell. Ebben hivatkozni kell a 
kizársi eljárás megindításának okára is. Az Elnökség kizáró határozatával szemben 
30 napon belül fellebbezni lehet a Küldöttközgyűlés felé. A Szövetség 
Küldöttközgyűlése soronkovetkező rendes ülésén a határozatot köteles hozni a 
fellebbezésről, mely ellen további fellebbezésre nincs lehetőség. A határozatról az 
érintett tagszervezetet hivatalos formában írásban (tértivevényes ajánlott levél, 
vagy visszaigazolható elektronikus levél) értesíteni kell. 

A kizárási eljárás megindításának indokai: 

(a) A tagdíj (illetve pártoló tag esetén a vállalt anyagi támogatás) fizetésének 1 
évnél hosszabb ideig történő elmulasztása. 

(b) A tagszervezetnek a Szövetség közhasznú működésével össze nem 
egyeztethető, illetve azt akadályozó tevékenysége. 

5.§  A SZÖVETSÉGI TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI: 

1) A Szövetség rendes tagjának jogai: 

A) A Szövetség tevékenységében való részvétel. 

B) Küldötte(i) útján részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén és a Szövetség 
vezető testületeinek megválasztásában. 
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C) A tagszervezet természetes személy tagja megválasztható a Szövetség vezető 
testületeibe, tisztségeire. 

D) Igénybe veheti a Szövetség szolgáltatásait, a szövetségi tagok részére biztosított 
kedvezményeket, használhatja létesítményeit, felszereléseit. 

E) Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a Szövetséget, valamint a természetjárást 
érintő bármely kérdésben. 

F) Részt vehet a Szövetség túráin, táborain, rendezvényein. 

G) Jogosult a civil szervezet valamely szervezetének törvénysértő határozatát - a 
tudomására jutástól számított 30 napon belül - bíróság előtt megtámadni. 

2) A Szövetség rendes tagjának kötelességei: 

A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása 

B) A tagsági díj befizetése. 

C) Az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek maradéktalan, legjobb 
tudása szerinti teljesítése. 

D) A szövetségi vagyon óvása. 

3) A Szövetség pártoló tagjainak jogai: 

A) Részt vehet a Szövetség munkájában. 

B) Részt vehet a Szövetség Küldöttközgyűlésén, tanácskozási, felszólalási 
észrevételezési és javaslattételi joggal. 

C) Használhatja a Szövetség létesítményeit, felszereléseit, igénybe veheti a 
Szövetség szolgáltatásait és részesülhet a Szövetség által nyújtott 
kedvezményekből. 

4) A Szövetség pártoló tagjainak kötelességei: 

A) A Szövetség alapszabályának és egyéb belső szabályzatainak betartása 

B) A pártoló tagsági díj évenkénti befizetése. 

6.§  A SZÖVETSÉG SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI: 

1) A Szövetség legfőbb szerve – a tagok összessége – a Küldöttközgyűlés. 

A) A Küldöttközgyűlést az elnökség hívja össze. Egyben megválasztja a 
Mandátumvizsgáló Bizottságot, melynek feladata a küldöttek jogosultságának és 
számának a megállapítása. 

B) A Küldöttközgyűlés szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. A 
legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha ezt a törvényességi felügyeletet ellátó 
szerv elrendeli, illetve ha a tagszervezetek egyharmada az ok és cél megjelöléssel 
ezt kívánja. 

C) A Küldöttközgyűlés összehívásáról az elnökség a tagszervezeteket írásban postai 
vagy visszaigazolható elektronikus levél útján értesíti, a hely, az időpont és a 
napirend megjelölésével a Küldöttközgyűlés előtt legalább 15 nappal. 

D) A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet a 
Küldöttközgyűlés által az ülés kezdetén megválasztott jegyzőkönyvvezető készíti el 
a helyszínen elhangzottak alapján. A jegyzőkönyv tartalmazza a dátumot, a 
jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb tartalmát, az elfogadott határozatok 
szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerű 
eredményét. A jegyzőkönyvet a Küldöttközgyűlés által az ülés kezdetén 
megválasztott 2 küldött hitelesíti. 

E) A jegyzőkönyvet határozatlan ideig a Szövetség hivatalos helyiségében kell 
megőrizni oly módon, hogy abba bárki betekinthessen az alapszabály 9. §-ában 
foglaltak szerint. 
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F) A Küldöttközgyűlés határozatait a Szövetség a hivatalos helyiségében őrzött 
Határozatok Tárában tartja nyilván. A határozatokat az Elnökség a Szövetség 
honlapján közzéteszi, valamint tagszervezetei számára írásban (postai vagy 
elektronikus levél) is megküldi.  

G) A Küldöttközgyűlésen minden 51 főnél kisebb tagszervezet egy szavazattal 
rendelkezik. Amennyiben a tagszervezet létszáma meghaladja az 50 főt, úgy a 
tagszervezet minden megkezdett 50 fő után 1 többlet mandátummal rendelkezik. 
Az Elnökség tagjai önálló mandátummal rendelkeznek. A mandátum igazolásához 
a küldöttnek - a nem tagszervezetet képviselő elnökségi tag kivételével – a 
szervezetétől kapott érvényes megbízólevéllel kell rendelkeznie. Amennyiben az 
adott szervezettől megbízólevéllel rendelkező küldött nincs, a szervezet állandó 
képviseleti joggal megbízott vezetője is szavazati joggal vehet részt a 
Küldöttközgyűlésen. 

H) A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha az összes küldött több mint fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott Küldöttközgyűlést 15 napon belül, 
változatlan napirenddel össze kell hívni, ami a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. Erről tagszervezeteket a határozatképtelenség miatt történő 
elhalasztás tényét tartalmazó postai vagy visszaigazolható elektronikus 
meghívólevélben kell értesíteni. Amennyiben azt a meghívó egyértelműen 
tartalmazza, a határozatképtelen közgyűlés létszámtól függetlenül azonnal 
ismételten összehívható és a meghirdetett napirend tekintetében határozatképes! 
Ebben az esetben a Küldöttközgyűlés „Egyéb” napirendi pontban határozatot nem 
hozhat. A határozathoz - amennyiben jelen alapszabály másként nem rendelkezik - 
a jelenlevő szavazatok több mint felének egyetértése szükséges. A jelenlévő 
mandátumok háromnegyedének támogatása szükséges: az alapszabály 
elfogadásához, illetve módosításához, a Szövetség más civil szervezettel történő 
egyesüléséhez, illetve abból történő kiválásához, valamint a Szövetség 
megszűnésének elhatározásához. 

I) A Küldöttközgyűlés nyílt szavazással dönt, kivéve a választást és a visszahívást. 

J) A Küldöttközgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. A meghívót a 
Szövetség ennek érdekében honlapján közzéteszi. 

K) A két Küldöttközgyűlés között, a Szövetség működését annak vezető szerve az 
Elnökség irányítja. 

L) A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(a) Az alapszabály megállapítása illetve módosítása. 

(b) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 4 évre szolgáló megválasztása, szükség 
esetén visszahívása. 

(c) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámoltatása. 

(d) A Szövetség főbb gazdálkodási irányainak megállapítása, éves 
költségvetésének elfogadása. 

(e) Az éves beszámoló és az egyidejűleg készített közhasznúsági melléklet 
elfogadása, mely a jelen alapszabály 6.§.1.G és H pontjaiban leírtak szerint 
nyílt szavazással és egyszerű többséggel történik. 

(f) A Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének, úgyszintén 
feloszlásának kimondása. 

(g) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Szövetség saját 
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek 
hozzátartozójával köt; 

(h) A jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők, a Felügyelő Bizottság 
tagjai vagy a Szövetség más szerveinek tagjai elleni kártérítési igények 
érvényesítéséről való döntés; 
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(i) A végelszámoló kijelölése. 

2) A Szövetség vezető szerve az Elnökség. 

A) A 9 tagú elnökség tagjait a Küldöttközgyűlés választja meg. 

B) Az elnökség tagjává a Szövetséget alkotó szervezetek olyan természetes személy 
tagjai választhatók, akik nem esnek a "c" pontban meghatározott kizáró kritérium 
hatálya alá. 

C) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévenként egyszer ülésezik. 

D) Az elnökségi ülés összehívásáról az Elnök az Elnökség tagjait írásban postai vagy 
visszaigazolható elektronikus levél útján értesíti, a hely, az időpont és a napirend 
megjelölésével az elnökségi ülés előtt legalább 3 nappal. 

E) A 4. pont E. bekezdés szerint a Felügyelő Bizottság is kezdeményezheti rendkívüli 
ülés összehívását. Ennek megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés 
céljából - az elnökséget össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a 
legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv 
is jogosult. 

F) Össze kell hívni az Elnökséget abban az esetben is ha ezt az elnökség legalább 
1/3 része indítványozza. 

G) Az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon megfigyelőként bárki részt vehet. 

H) Az Elnökségi ülésen tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelő Bizottság elnöke, 
valamint a napirendhez kapcsolódóan más meghívottak is. 

I) Az Elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. 

J) Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. 

K) A határozatokat a Szövetség a hivatalos helyiségében őrzött Határozatok Tárában 
tartja nyilván, valamint azokat közzéteszi a Szövetség honlapján. 

L) Az Elnökség feladatai és hatásköre: 

(a) Szervezi és ellenőrzi a Szövetség tevékenységét, céljainak és feladatainak 
megvalósítását. 

(b) Végrehajtja a Küldöttközgyűlés határozatait és gondoskodik a következő 
Küldöttközgyűlés előkészítéséről és összehívásáról. 

(c) Előkészíti és véleményezi a Küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. 

(d) Megállapítja a Szövetség éves költségvetését, munkatervét, eseménynaptárát, 
az éves gazdálkodási beszámolóját, szervezeti és működési szabályzatát, 
ügyviteli, munkaügyi, kitüntetési és fegyelmi szabályzatát. 

(e) Dönt a szövetségi tagok, pártoló tagok felvételéről és a pártoló tagokkal 
kötendő megállapodások tartalmáról, valamint a tagság megszüntetéséről. 

(f) Dönt a tagsági díj összegéről, meghatározza a pártoló tagok anyagi 
hozzájárulásának legalacsonyabb összegét. Dönt a tagokat és pártoló tagokat 
illető kedvezményekről. 

(g) Munkáltatói jogot gyakorol, megállapodásokat köt (állami, társadalmi és egyéb 
szervezetekkel). 

(h) Az Elnökség köteles az éves beszámoló elkészítésével egyidejűleg 
közhasznúsági mellékletet készíteni. A közhasznúsági melléklet nyilvános, 
abba bárki betekinthet és abból saját költségére másolatot kérhet. 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 
1. a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását 
2. a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét 
3. a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását 
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4. a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket 
5. ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit 
6. valamint a 2011.évi CLXXV. tv. 32. § szerint a közhasznú jogállás 

megállapításához szükséges adatokat, mutatókat 

(i) Felügyeli és ellenőrzi a Szövetség irodáját. 

(j) Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a Szövetség 
körlevelében (újságjában) vagy internetes honlapján teszi közzé. 

(k) Határozatairól, ajánlásairól, döntéseiről beszámol a Küldöttközgyűlésnek. 

(l) Az elnökségi ülés jegyzőkönyveit a döntéseket támogatók és ellenzők 
számarányának feltüntetésével tagszervezetei számára írásban megküldi, vagy 
honlapján közzéteszi. Döntései, határozatai nyilvánosak. 

(m) Szövetség működésével kapcsolatos iratokba a hivatalos idő alatt betekintési 
lehetőséget biztosít. 

(n) Az elnökségi határozatok, döntések, állásfoglalások sorszámát, tartalmát és 
hatályát, valamint a döntést támogatók és ellenzők arányát (név szerinti 
szavazás esetén személyét) a határozatok tárában kell folyamatosan 
nyilvántartani. Az elnökségi határozatot a határozat által érintett személlyel, 
tagszervezettel haladéktalanul írásban kell közölni. 

(o) Az Elnökség tagjai kötelesek a Küldöttközgyűlésen részt venni, ott a 
Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség tevékenységéről 
és gazdasági helyzetéről beszámolni. 

(p) Az Elnökség tagjai közül Elnököt választ. 

3) A Szövetség Elnöke. 

A) Elnököl az üléseken, Küldöttközgyűlésen. 

B) Ellátja a Küldöttközgyűlés illetve az Elnökség által rábízott feladatokat. 

C) Más szervek és szervezetek előtt képviseli a Szövetséget. 

D) Feladatait társadalmi munkában látja el, akadályoztatása esetén az általa 
megbízott másik elnökségi tag helyettesítheti. 

4) A Szövetség felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. 

A) A Szövetség törvényes működését a Küldöttközgyűlés által megválasztott 3 tagú 
Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek kötelessége a szövetségi gazdálkodás 
törvényességének, illetve a hatályos jogszabályok betartásának ellenőrzése. 

B) A Felügyelő Bizottság tagjai sorából maga választ Elnököt, ügyrendjét maga 
állapítja meg, ennek keretében meghatározza az ellenőrzés ütemtervét is. 

C) A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van, 
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

D) A határozatokat a Szövetség a hivatalos helyiségében őrzött Határozatok Tárában 
tartja nyilván, valamint azokat közzéteszi a Szövetség honlapján. 

E) Feladata, hogy a mindenkori jogszabályoknak megfelelően ellenőrizze: 

(a) Az alapszabályban foglaltak betartását 

(b) A Szövetségi szerveinek határozatainak törvényességét, azok betartását és 
végrehajtását. 

F) Betekinthet a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe. A vezető 
tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a 
Szövetség fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja, illetve szakértővel megvizsgáltathatja. 
Észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az 
Elnökséget. 
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G) A hatályos jogszabályok alapján köteles megvizsgálni a Szövetség mérlegét és azt 
hitelesítő záradékkal ellátni. 

H) Köteles megvizsgálni a Küldöttközgyűlés elé kerülő a Szövetség működését érintő 
további előterjesztéseket, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 
ülésén ismertetni. 

I) Ha a Felügyelő Bizottság megítélése szerint a gazdálkodási tevékenység 
alapszabályba, illetve a Küldöttközgyűlés határozatába ütközik, kezdeményezi az 
Elnökség rendkívüli ülésének összehívását és javaslatot tesz annak napirendjére. 

J) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a 
legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak 
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

A Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit 
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése 
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult 
vezető szerv döntését teszi szükségessé, vagy olyan tény merült fel, mely a vezető 
tisztségviselők felelősségét veti fel. 

7.§  A HATÁROZATHOZATALRA ÉS TISZTSÉGVISELŐKRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK, 
VALAMINT KIZÁRÓ ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK: 

1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető 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 egyébként 
érdekelt. 

C) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az 
egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

2) A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok: 

A) Vezető tisztségviselő az a nagykorú természetes személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. 

B) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

C) A közhasznú szervezet 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 -, 

(a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

(b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 
tárt fel, 

(c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

(d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
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D) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

E) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

F) 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. 

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

3) A felügyelő bizottság vezetőjével és tisztségviselőivel szembeni követelmények és kizáró 
okok: 

A) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem 
korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a 
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

B) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a 
személy, aki 

(a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem 
értve az egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem 
töltenek be), 

(b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

(c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az 
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban 
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve 

(d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

8.§  A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA: 

1) A Szövetség a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a Küldöttközgyűlés által 
jóváhagyott költségvetés szerint a társadalmi szervezetekre irányadó pénzügyi 
szabályok betartásával gazdálkodik. 

2) A Szövetség bevételei, jövedelmei: 

A) A Szövetség tagjainak tagdíja 

B) A pártoló tagok tagdíja 

C) Az állami, társadalmi, szövetkezeti és egyéb szervek anyagi támogatása  

D) A Magyar Természetjáró Szövetség által biztosított támogatás  

E) Szolgáltatási tevékenységből származó bevétel  

F) Gazdasági vállalkozásból származó nyereség  

G) Pályázatokon elnyert összegek  
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H) Adományok  

I) Egyéb bevételek. 

3) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - a 
társadalmi szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

4) A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 
illetve vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel, valamint az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

9.§  A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA: 

1) Az elnökségi tagok és bizottságvezetők kötelesek megfelelően gondoskodni arról, hogy 
a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen. Ezért ezeket az 
információkat a Szövetség internetes honlapján közzéteszik, illetve hivatali időben 
biztosítják az ezekhez való hozzáférést a Szövetség hivatalos helyiségében. 

2) A közhasznúsági mellékletet úgy kell összeállítani, hogy abból a Szövetség közhasznú 
tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a 
szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen. 

3) A közhasznúsági mellékletet és az éves beszámolót a Szövetség központjában úgy kell 
megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen. 

4) Szövetség működésével kapcsolatos iratokba az Elnökség és a Felügyelő Bizottság 
tagjai, valamint a Küldöttközgyűlés által megbízott személy bármikor betekinthetnek. 

5) Szövetség működésével kapcsolatos iratokba a felsoroltakon kívül bárki más is 
betekinthet. Ezt a szándékot azonban előzetesen és írásban (hivatalos ajánlott levél) kell 
jelezni a Szövetség felé, melyre a Szövetségnek 30 napon belül választ kell adnia a 
betekintés időpontjának megjelölésével. A betekintést a Szövetség a hivatali 
helyiségében biztosítja. A betekintéskor a Szövetség Elnökségéből legalább 1 tagnak 
jelen kell lennie. 

 

Ezen módosított alapszabályt a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség Rendkívüli 
Küldöttközgyűlése 2014. november 12-én elfogadta. 

 

 

 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-
módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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       Dr. Rosztóczy András, CSMTSZ Elnök 

 


