
A Heves Megyei Természetbarát Szövetség

Alapszabálya

Elhatátrozva, hogy a Heves Megyei Természetbarát Szövetség, a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáről szőIő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek
megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadjrák eI a szervezet,tq alapszabályát:

I.
Általános rendelkezések

1.§

(1) A szövetség neve: Heves Megyei Tetmészetbarát Ször,etség

(2) A szövetség rövidített elnevezése: HMTBSZ

(3) A szövetség idegen nyelvű elnevezése: (hu vctn1

(4) A szövetség székhelye:3300 Eger, Vízimolnúr utca 3. 8/24

(5) A szövetség tagjainak nevét. székhel,vét és képviselőjét tartalmazó tagnévsoí az alapszabály l.
számű mel l ékletét képezi.

(6) A szövetség honlapjának címe: https://hevesmtsz.hu

2.§

(1) A Heves Megyei Természetbarát Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Heves megyében
míiködő gyalogos turista és azzal rokon tevékenységet folytató szervezetek munkáját elősegítő,
a természetjáró érdekeket képviselő, önkormányzattal és tagsággal rendelkező civil szervezet
amely működését az egyesületi jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szólj
törvény, valamint jelen alapszabály és az elfogadott szabályzatok szerint fejti ki.

(2) Jel en alapszabáIy alkalmazásában
a) gyalogos turista, a természetjárás, a teljesítménytűrázás, a nordic walktng, tájékozódási
túraverseny és a geocaching túrázás,
b) rokontevékenység különösen a barlangsárás, hegyi-/terepfutás, hegymászás, kerékpáros
tűtéaás, sitűrázás, vizitűrázás és az ifiúsági turizmus,.továbbá a honismereti célú orczágárás,
valamint a zar ándok turi zmus.



3.§

A szövetség: a) magát a demokratikus civil társadalom szelves alkotó részének tekinti;
b) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat;
c) szervezete páftoktól fuggetlen;
d) nem nyereségelvű. bevételeit a természetlárásra fordítja;
e) közhasznú tevékenységét az egészségmegőrzés, kurltúra. oktatás. spott,

természetvédelem. valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység körében. a
vonatkozó ágazati törvényekben foglalt egyes közfbladatok ellátása útján fejti ki.

1.§

(1) A szövetség a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) együttmúködő szervezete.
(2) 

^ 
Heves megyei természetjárás hagyományainak fblytatója ( 1 887. V. 15).

u.

A szövetség célja, tevékenysége

5.§

(1) A szövetség célja: A természetjárás útján elősegítse az egészséges életmód elterjesztését, a
természet védelmét. Heves megye tekintetében a természetjárás technikai, szervezési
feltételeinek segítése, koordinálása. célkitűzések meghatározása. elérésük segítése, ellenőrzése.

(2) 
^szövetség 

feladatait a20I1. évi CLXXV. törvény rendelkezései és az adottágazati jogszabályok
szerint végzi. megfelelve jelen alapszabáIynak és a szövetség egyéb szabályzatainak.

(3) A szövetség alapfeladatai:

a) képviselet a természe(lárás stratégiai fejlesztési koncepciójának meghatározásában,
b) szolgáltatásnyújtás tagjainak. valamint közhasznú tevékenység keretében a szabadidősport,
az egészségmegőrzés és a rekreáció területén vonatkozó jogszabály által érintett személyi
körnek,
c) a természetjárás és szervezett tag|ai érdekeinek az államí szervek, illetve más szervek,
szervezetek előtti képviselete,
d) együttműködés a Szövetség tevékenységi körében, továbbá a természetjárást is érintő
kérdésekben más civil szervezetekkel,

e) természetjáró rendezvények, így különösen túrák, táborozások, versenyek szervezésének
elősegítése. ilyen szövetségi rendezvények szervezése,
f) megyei eseménynaptár, valamint országos és nemzetközi eseményeken való részvétel
SzervezéSe,

g) a természetjárő létesítmények kialakításának és használatának feltételeivel, valamint a
terephasznáIattal kapcsolatos követelmények meghatározásában annak ellenőrzésében való
részvétel és közremúködés az illetékes szervekkel"

h) jelzeít turista útvonal háIőzat fenntartásának elősegítése, közreműködés a megye
turistaútvonalainak tervezésében, karbantarlásában, fejlesztésében, a túraútvonalakkal
kapcsolatos ügyekben az illetékesekkel való egyeztetések lebonyolítása,

i) a megye túravezetőinek és más szakembereinek képzésének és továbbképzésének szervezése,



j) nyilvántartások vezetése, a természetjárás, a minősítések, az eredmények, tekintetében,
jelentési kötelezettségek teljesítése az állami intézmények és hatóságok részére,

k) tagszervezetei működésének és feladatellátásának támogatása, költségvetési és más források
elosztása,

1) a környezet- és természetvédelem érdekeit szolgáló törekvések támogatása, szervezett
gyakorlati tevékenységgel történő hozzáiárulás az élő és élettelen természeti érlékek
védelm éhez, valamint környezetvéde lmi fel adatok ellátásához.

m) közreműködés a természetiáró szakirodalom, térkép, szaksajtó fejlesztésében és
terj esztésében. természet| árást se gítő eszközök. kiadványok for galmazása

(4) a szövetség céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:
fEctv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

Közhasznú tevékenl,sé g közfeladat Jogszabályhely

1 A természetvédelmi kultúra fejlesztése, ct termé-
s z e l v é de lmév el kap c s ol aí o,s i s, m e r e í e k o kt a t á.s ct

Tel,m é s zeíl, é d el em, íer -

m é s z e íy é d e lm i s zenllé -
let.íbrmálús

(1996, évi LIII
a természeí
védelméről 61.
(1) bekezdése)

tv.

§

2. Az egészséges életmód és a szabadidősport g,a-
korlás a,felté t ele ine k m e gter e m t é s e

Az egészséges élelmód-
hoz kttpcsolódó sport
és szabadidő progra-
mrlk szervezése

(2001. évi I. tv. a
sportról a9. § c)-
e) pontja)

a

4.

5.

Egé szs é güggli alapell átá s

Kulturális hagyományok, értékek ápolása

A nemzeti emlékhelyek védelme és hozzáférhet(ívé
tétele

iegészséges életmód
segítését célzó
szolgáltatúsok,,

{t lctkosság
éleímódjának
javítúsútszolgáló
kulturális célok
megvalósításának
íámogatcísu

kulturális örókség
védelme

2011. évi
CLXWIX. tv.

Magyarország
helyi
önkormányzatairó
l13 sl (1)1.5.

]99].évi XY. tv.

121§ a9-b)

2001. évi. LXIV
tv. a kulturális
örökség
védelméről
ől/B§(3).



6.

7.

A termé szetv é delmi kultúr a fb i l e s zté s e

A kaztertilet tisztánlartásával és a lomtalanítúsi
akc i ó kkal kap c s o l at o s .fb l adat o k

Az egészséges éleínlód és szabadidősport
pyakor lás a Jb lt é t el e ine k me gtere mt é s e

természetvédelemmel
kapcsolaíos ismeretek
oktatása

kö z t er ül e t ti s z t ánt artás

sportfinanszírozás; a
pyermek és iljúsági
sporl, a hátrányos
helyzeíű tórsadalmi
csoportok valamint
.fogyatékosok
sporljúnak íámogatása

1996.évi LIII. n. a
természelvédelem
ről 6a. § Q.

1991. évi XX. n. a
helyi
önkormányzatok
és szerveik a
köztársasági
megbízottak,
valamint egyes
cenlrális
alárendeltségű
szervekfeladat és
haúskaréről 2 ] §

2001. évi I. tv. a
sportról 19§ c)-e)

8.

(5) A szövetség a cél megvalósításával
jogosult.

közvetlenül összeftigg ő gazdasági tevékenység végzésére

III.

A szövetség működésére vonatkoző általános szabályok

6.§

(1) A szövetség nem zária ki- hogy tagjain kívül más is részesüljön a szövetség közhasznú
szolgáItatásaiból. |Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

(2) A szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól ftiggetlen és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d) pont]

(3) Aszövetséggazdasági-vállalkozásitévékenységetcsakközhasznúvagyajelen alapszabályban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez. [Ectv. 34.

§ (1) bekezdés b,) pont]

() A szövetsé g a gazdálkodása során elér1 eredményét nem osztja fel, azí a jelen alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c) pont]



(5) A szövetség a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módiának nyilvánosságát a
www.hevesmtsz.hu internetes honlapján, a szövetség székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és a
Heves Megyei hírlapban valőközzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági
mellékletet minden év május 31. napjáig a www.hevesmtsz.hu intemetes honlapján és a
szövetség székhelyén kihelyezett hirdetőtáblánkőzzéteszi. fEctv. 37. § (3) bekezdés d) pontja]

(6) A szövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok a törvény alapján
nem nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket írásban, a
szövetség elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az
iratmásolat kiadását a szövetség székhelyén ̂  az igény bejelentésétől számított 8 napon belül
köteles biztosítani a kérelmező számára. fEctv, 37. § (3) bekezdés c) pont]

IV.

A tagság

A szövetség rendes tagja

7.§

(1) A szövetség olyan egyesület. amell két tag részr-ételével is alapítható, működtethető, A
szövetség tagja egyesület. alapítl,án}-. eg},éb joei személy,. jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet vagy civil társaság 1ehet: ször etség tagja természetes személy nem lehet. A szövetség
tagja lehet az a jogi személr,. joei személl,iséggel nem rendelkező szervezet, aki a szövetség
célkitűzéséve1 egyetért és a célok megl,alósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván
venni, továbbá az alapszabáll,ban íb g 1 alt rer-rdelkezé seket elfo gadj a.

A szövetség különleges jogállású tagiai

8.§

(1) A szövetség tiszteletbeli tagjává vagy elnökévé csak az a személy választható, aki huzamosabb
időn keresztül tevőlegesen járult hozzá a természetjárás fejlesztéséhez, eredményességéhez,
vagy széles körű megismeréséhez.

(2) 
^ 

szövetség tiszteletbeli tagjának vagy elnökének személyére a kitüntetési szabályzat alapján
iavaslatot az elnökség tesz és aváIasz,tmány dönt.



A tagsági jogviszony keletkezése

9.§

(1) A tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az
elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül,
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hatátoz a tagfelvételről. Határozatát annak
meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan. tgazolt módon kell megküldeni a
tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye
nincs.

A vagyoni hozzájáru|ás

10.§

(l) A szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíjat legkésőbb minden év
február 28. napjáig kell egy összegben, a szövetség házipénztárába vagy a szövetség
b ankszáml áj ár a íörténő átutal ás úd án me g fi zetni.

(2) Az újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj időarányosan
számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően
legkésőbb minden év február 28. napjáig köteles a szövetség házipénztárába vagy a szövetség
bankszáml áj ár a történő átutal ás útj án te lj e síteni.

(3) Atagdíj mértéke a l00 fő alatti tagszervezet esetében 5 000 Ft, míg 100 fo feletti tagsággal
rendelkező íagszervezet esetében 10 000 Ft.

A tagsági jogviszony megszűnése

l1.§
(1) A tagsági jogviszony megszűnik:

a.l Atag kilépésével.
b.l Atagjogutód nélküli megszűnésével.
c.l Atagkizárásával.

(2) A tagsági jogviszonyát a tag a szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghe z tötl"énő me gérkezése n apj án szűnik meg,

(3) Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja a szövetség tagjai közljl azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a választmány határozatáí sűlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.



(4) Kizárhatő a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdij megfizetésével. A tagdry
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárhatő ki, ha a legalább hat hónapos
mulasáás elteltét követően az elnökség írásban póthatáridő kitr2ésével és a
jogkövetkezményekre ) azaz akizárásratörténő figyelmeáetéssel - felszólítottaatagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás apőthatáridőn belül is eredmény.telen maraőt.

(5) Akizarási eljárást bármely tagvagy szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja

le. Akizarási eljárásban atagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal afigyelmeztetéssel,

hogy a szabályszení meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását. és a
hatánozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biáosítani keII szémára a védekezési lehetőséget. Az
ülésen a tag a törvényes képviselő mellett, illetve helyett meghatalmazott képviselővel is
képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó hatérozatot ításba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoúatást. Az elnökség akizárásről szóló határozatot a
tagkizárási eljárás megindulásátől számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható
módon közli az érintett taggal.

(6) Akizérttagakizárást kimondó elsőfokú elnökségi hatétrozat ellen, akézbesítéstől számított 15
napon belül a szövetségváIasztményához fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az
elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli
válaszményi ülést. A válasámányi ülés nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel dönt. A
váIasztmány határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolhatő
módon is közli az éintetttaggal.

A tagok jogai

12.§

(1) A szövetség tagjajogosult:
a l részí vehet a Szövetség tevékenységében és rendez,n,ényein.
b / a szövetség szolgáltatásait igénybe venni.

(2) A szövetség tagja - képviselőjén keresztül - jogosult:
a l a választmányi ülésen részt vennt. szavazaíi jogát gyakorolni, a váIasztmányi ülés

rendjének megfelelően felszólalni. kérdéseket feltenni. javaslatokat és észrevételeket tenni,
b/ a szövetség irataiba betek_intetni.
c l ana, hogy a szövetség tisztségviselójévé válasszák. amennyiben vele szemben

jogszabályban meghatározottkizárő ok nem á11 fenn.

(3) A tag a választmányi tilésen a szavazati jogát törvénves képviselője helyett meghatalmazott
képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító
erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt aváIasztmányi ülés levezető elnökének
az ülés kezdetén átadni.

() Tagdíjhátralékkal rendelkező szervezet képviselője aváIasztmányi ülésen szavazatijogát nem
gyakorolhatja.



A szövetség különleges jogállású tag|ainak jogai és kötelezettségei:

13.§

(1) Részt vehet a szövetség rendezvényein. valamint választmányi ülésein, észrevételeket,
javaslatokat ajánlásokat tehet, véleménY nyilváníthat a szövetség, valamint szerveinek
működésével és a természetjárást érintő kérdésekben.

(2) Kőtelezettségei: a szövetség Alapszabályának és egyéb szabáIyzaíainak, valamint a Szövetség
határ o zatainak m e gt ar1 á s a.

(3) Tiszteletbeli elnök, tag esetében a cím megszúnhet:
a) lemondással, ha ezt a ténlt az elnökséghez írásban benyújtja,
b) elhalálozással.
c) választmányi visszahívással. ha tevékenységével az alapszabáll.t vagy a szövetség célját

sérti.

A tagok kötelezettségei

14.§

(1) Aszövetségtagja:

a./ Nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség tevékenységét,
b./Kötel es a tagdíjat annak esedékes sé géi g me gfi zetni.
c./ Köteles a szövetség alapszabályának. a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles székhelyének. továbbá képviselője lakcímének megváltozását az adatváltozást
követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.
e./ Köteles minden év január 31. napjáig számot adni a szövetség elnöksége felé,azelőző év
sporttelj esítményéről, az egyesületi / szakos ztáIyi túranapló alapján.
f) Köteles minden év január 31 napjáig az egyesületi (szakosztályi) túrajelenések másolatát
eljuttatni.

v..

A szövetség szervei

15.§
(1) A szövetség szervei:

a.lYálasztmány
b./ Elnökség
c.i Felügyelőbizottság
d./ Etikai bizottság
e./ Szakmai bizottságok



vI.

A Választmány

16.§

(1) A választmány a szövetség 1egfelsőbb döntéshozó szerve.

(2) A választmány hatáskörébe taftozik:
a) az alapszabáIy módosítása;
b) a szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) avezető tisztségviselő és a felügyelőbizottsági tag megl.álasztása. visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása:
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek a szö,n,etség l,agyoni helyzetéről szóló

j elentésének - elfogadása;

fl közhasznúsági mel léklet elfo gadása;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gy,akorlása. ha a vezeíő tisztségviselő a

szövetséggel munkavi szonyban á11 :

h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagl,ása. amely,et a szövetség saját tagjával. vezető
tisztségviselőj ével vagy ezek hozzáíartozój ár,al köt:

z) ajelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés:

7) döntés mindazon kérdésben, amel.vet jogszabál1 r,agr- alapszabály a hatáskörébe utal.

(3) A választmány évente legalább egy aikalommal ülésezik. A l,álasztmányi ülései nyilvánosak.
amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv. 37. § (1)
bekezdés-]

(4) A Választmányt az Elnökség legalább 30 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval
hívja össze írásban, igazolhatő módon, teryezeít napirend. helyszín megjelölésével. Az egyes
napirendi pontokhoz taftoző előterjesztéseket pedig legalább 10 nappal az ülés előtt, ki kell
küldeni (rendes választmányi ülés), Irásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül:
pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési
címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus
tértivevény). fEctv. 37, § (2) a) pont].

(5) A választmány helyszíne eltérhet a Szövetség székhelyétől. a választmány lebonyolításáért az
Elnökség felelős.

(6) A választmány résztvevői aíagszeivezetek küldöttei, Az Elnökség tagjai, továbbá a 15. § c)-
e) pontjai szerinti szerveinek képviselői.

(7) A tagszervezetek a küldötteiket saját szabályzásuk szerint választják meg.
Minden tagszervezet egy mandátum illet meg, azoka| a tagszervezeteket, melyek több, mint
l00 természetes taggal rendelkeznek, 2 mandátum illeti meg. A küldött az őt küldő
tagszerv ezetek dö nté se alapj án több mandátummal i s rende lkezhet.



(8) Szavazati joggal a (7) bekezdés szerinti személyek, valamint a Szövetség 15 § b) pontja szerinti
szervének tagjai rendelkeznek.

(9) A tiszteletbeli elnököt aválasztmányi ülésre meg kell hívni.

(10) A z Elnökség és a Választmány hatáskörében további személyek meghívásárőlhatározhat.

(11) A Választmányi meghívó tarlalmazza a szövetség nevét, székhelyét, Yálasztmányi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni. hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A
meghívónaktatalmaznia kell továbbá a Választnrány határozatképtelensége esetére a megismételt
YáIasztmányi ülés helyszínét és időpontját" és az ar-ra történő felhívást, hogy a megismételt
YáIasztmány az eredeti napirendi pontok tekintetéberr a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes lesz, haazt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenötnappal követő
időpontra hívj ák össze.

(I2) A Választmány meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nl,ilvánosságra kell hozni.

(13) A Választmány meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétöl számított _} napon belül a tagok
és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek hely adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

(14) Haaz elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a közgyúlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában, azzal. hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő
kérdésben csak akkor hozhatőhatérozaí, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede.jelen van
és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlaghozzájárul.

(15) Az elnök köteles aYálasztmányt haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a.l aszövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b.l a szövetség előreláthatólag nem lesz képes atattozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c.l aszövetség céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a szövetség megszüntetéséről dönteni.

(16) A választmány határozatképes, ha' azon a leadható szavazatok több mint fblét képviselő
szavazásrajogosult részt vesz. Ahatározalképességet minden határozathozata|náIvizsgálni kell.

(17) 
^Yálasztmány 

megnyitását követően elsődlegesen íneg kell állapítani ahatározatképességet"
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosultak mandátum
számát. A közgyúlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással megválasztla a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét. valamint szükség esetén a két fős szavazatszámlálő
bizottságot.



(18) A Válaszmányi ülésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni
a tag, valamint - ha az alapszabály a képviselő útján történő részvételt lehetővé teszi -
képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, és ha a tagokat nem azonos számű szavazat
illeti meg * a tagot megillető szavazatok számát. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és
a j egyzőkönyvvezető al áír ásáv al hitel e síti.

(19) A Választmányi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

a) aszövetség nevét és székhelyét;

b) aYá|asztmány helyét és idejét:

c) aYáIasztmány levezető elnökének. a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének
a nevét;

d) aválasztmányi ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;

e) a hatfuozati iavaslatokat. a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástő|
tartózkodók számát.

(20) A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges. személyét) is. fEctv. 37.

§ (3) a) pont]

(21) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a választmány levezető elnöke irja alá, és két erre
megválasztott, jelen lévő küldött hitelesíti.

A választm ánv h atá ro zathozatala

l7.§

(1) A tagok határozatukat a haíározatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
többségévelhozzák meg. A haíározatmeghozatalakor nem szavazhat az.
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfaj ta előnyben részesít:
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározat alapján perl kell irrdítani;
d) akinek olyan hozzátartozóia érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem taga;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel tobbségi befolyáson alapuló kapcsolatban állr;

Vag)/

.í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A Választmány határozathozatalában nem vehet tészt az a szemóly, aki vagy akinek közeli
ho zzátartozój a a határo zat alapj án
a.lkötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

(2) Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség álta| tagának, a tagsági jogviszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]



(3) A Választmány határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában -
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazássalhozza. fEctv. 37. § (2) a) pont]Aválasztmány azéves
beszámoló jóváhagyásáről az általános szabályok szerint dönt. fEctv. 37. § (2) d) pont] A
szövetség alapszabályának módosításához. a szövetség egyesüléséhez és szétválásához a
választmány háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozaía szükséges. A szövetség céljának
módosításához és a szövetség megszűnéséről szóló Választmány döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromne gyedes szótöbb sé g ge l hozott határ ozata szüksége s.

(4) A Választmány a nyilvánosságot egyedi ügyben. adatvédelmi vagy személyiségvédelmi okból.
szótöbbségben kizárhatj a.

(5) A Választmány titkos szavazássalhozhatározatot személyi kérdésekben, más esetekben, ha a
szav azást a j o go s u l tak l e gal ább e gy harmad a azt indítv ány o zta.

(6) Megválasztottnak tekinthető az a személy, aki az első fordulóban a szavazatok több mint felét
megszerzi. Amennyiben az egyik jelölt sem éri el ezt az arán7t, második fordulót kell tartani a
két legtöbb szayazatott elér1 jelölt között. Közülük a számszerűen legtöbb szavazatot elérő
személy tekintendő megválasztottnak.

(7) A Választmányi határozatokaí a levezető elnök szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli ahatározatnak

szövetség honlap.ján történő közzétételével egyidejűleg, [Ectv. 37. § (3) b) pont].

Rendkívüli választmányi ülés

18.§

(1) Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni, ha

a) a Szövetség tagjainak egyharmada
b) az elnökség,
c) az elnök
d) az Ellenőrző Testület azt az ok és cél megjelölésével kezdeményez|

(2) 
^rendkívüli 

váIasztmányi ülést az eríe vonatkozó kezdeményezés kézhezvételételétől számított
legalább 15, legfeljebb 45 napon belüli időpontra kell összehívni.

(3) A rendkívüli választmányi ülés napirendje az irásban, előzetesen megjelölthez képest, nem
bővíthető,

(4) A rendkívüli választmányi ülésre egyebekben aYáIasztmány üléseire vonatkozó szabályok az
irányadók.



VII.

Elnökség

19.§

(1) Az elnökség a szövetség 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe

(2) Az elnökség tagjait a Választmán.v választja 5 év határozott időtartamra. Avezető tisztségviselői
megbízás a tisztségnek a kijelölt. megválasztott vagy kinevezett személy által torténő
elfogadásával j ön létre.

(3) Megszűnik avezeíőtisztségviselői megbízatás:
a./ a megbízás időtartamának lejártár,al:
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d.l avezető tisztségviselő lralálár,al r,agv jogutód nélküli megszűnésével;
e.l a vezető tisztségviselő cselekr,őképességének a tevékenysége ellátásához szükséges

körben történő korlátozásával :

f.l a vezető tisztségviselől,el szenrbeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztéve1.

(4) A Választmány a vezető tisztségviselőt bármikor - indokolás nélkül - visszahívhatja. A
visszahívásről a választmány az általános szabál.vok szerint dönt.
(5) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a szövetséghez címzett, a szövetség inásik vezető

tisztségviselőjéhezintézett nyilatkozattal bárrnikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő krjelölésével vagy megváIasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstő1 számított hatvanadik napon válik hatályossá.

(6) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy 1ehet. akinek cselekvőképességét a tevékenysége
elléúásához szüksé ge s kö rb en nem k orl át o zták.

(7) A vezető tisztségviselőkre vonatkoző szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviseIő az. aktt bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíga büntetett előélethez fílződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető,
tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatályaalatt á11 (Btk,61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet
vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól
jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az e|ttltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó hatétrozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisáségviselő az, akiteltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.

(8) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznű szeryezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnését megelőzőkét évben legalább egy évig -,



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

b.l amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c.l amellyel szemben az áIlami adó- és vámhatóságljzletlezárás intézkedést alkalmazott.vagy

üz|etlezár ást he lyette s ítő b írságot szabott ki,
d.l amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte.

(9) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet elŐzetesen téilékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. fEctv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

vII.
Az elnökség összehívása és határozathozata|a

20.§

(1) A választmán;, két ülése között a szövetség működését az Elnökség irányítja.
(2) Az elnökség tagjai:.

a) az elnök
b) elnök helyettes
c) az elnökségi tagok

(3) Az ülésen az Elnökség tagjain kívül tanácskozási joggal részt vesznek:
a) 15.§ c)-e) pontja szerinti szervek képviselői"
b) az Elnökség által saját hatáskörben meghívottak.

(5) Az elnökség szükség szerint. de évente legalább négy alkalommal tart ülést.
(6) Összehívásról a napirendi pontok megjelölésével - az ülés időpontját, nyolc nappal
megelőzőleg az elnök gondoskodik.
(7) Az Elnökség feladatát mindaddig gyakorolhada, ameddig létszáma eléri a három főt.
(8) Az Elnökség nyílt szavazással. egyszerű szótöbbséggel határoz.
(9) A rendkívüli elnökségi ülés összehívását a szövetség Szervezeti és működési szabá\yzata
szabályozza.
(10) Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülés elnöke és jegyzőkönyv
vezetője hitelesít. Ajegyzőkönyv tarlalmazza az Elnökség határozatait azok időpontjával,haíályával
a támo gatők és ellenzők számar ány áv al.
(1l) A rendkívüli elnökségi ülésekre egyebekben az elnökségi ülésekre vonatkozó szabályok az
irányadók.
(12) Az Elnökség határozathozata|ára aYálasztmány határozathozatalára vonatkoző szabályok az
irányadóak.
(13) Az Elnökség döntéseit (határozatait)az érintettekkel írásban közli, ahatározatok nyilvánosságra

hozatalára jelen okirat 27. §-ban foglalt rendelkezései az irányadó,



Az Elnökség hatásköre

21.§

Az Elnökség:
a) végrehaj t1 a a Y álasztmány határ ozatait1'
b) véleményezi a választmány elé kerülő előterjesztéseket, a Szövetség éves beszámolóját,

költségvetését, közhasznúsági jelentését, Jóváhagyja a szövetség éves munkatervét és esemény
naptár át, val amint szab ály zat tervezeteit ;

c) előkészí ti a Y áIasztmány üléseit;
d) megállapodást köt az áIlami és más szervekkel. civil szervezetekkel; gondoskodik ezek

végrehajtásáról;
e) delegáltja útján képviseli a Szövetséget az állami és más szervek, szervezetek által létrehozott

szakmai, érdekképviseleti és koordinációs munkaszervezetekben;
f.) egyetértési és véleményezési jogot gyakorol a természetjárással és a Szövetséggel kapcsolatos

kérdésekben;g) irányítja a szövetség gazdálkodását, gazdaságl vonatkozásban képviseli a
Szövetséget, felelős a gazdasági rend betarlásáér1;

g) gyakorolja a tulajdonosi jogokat;
i) munkabizottságokathozhat létre és beszámoltatja azokaí tevékenységükről;

h) valamennyihatározatáról. ajánlásáró1. intézkedéséről beszámo1 a YáIasztmánynak;
j) az Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében az SZMSZ és más szabályzatokat

fogad el, azokat felülvizsgálja, és szükség szerint módosítja;
k) elismeré seket adom ány oz1.

1) megválasztja az etikai bizottság tagjait.

vIII.

Tisztségviselők

22.§

(1) A szövetségvezetőtisztségviselői:

A szövetség elnöke: a Heves Megyei Természetbarát Szövetség 3324 Felsőtárkány,Fő űt204.
nevében eljáró természetes személy neve:

Somogyi Imre György, anyja neve: Oláh Margit. lakóhel5le:3390 Füzesabony, Tárkányi út 4.

Az elnökség tagjai: Benkó Zsolt.3300 Eger.Vízimolrrár u.3.8124.

Bereczné Molnár Erika, 3349 Nagyvisnyó. Yadász út 10.

Előházi Irén, 3200 Gyöngyös,Városkert űt 12.

S zaj 1 ainé S zóke Év a...3399 Andornakt áIy a., Szabadság u. l 0/A



(2) Az elnökség hatáskörébe tarlozik:
a.l a szövetség napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe taftoző ügyekben a döntések meghozatala;
b.l abeszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d.l aszövetségi vagyon kezelése. a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó,

a Yálasztmány hatáskörébe nem l' ;rtozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e.l aY álasztmány összehívása. a tagság és a szövetség szerveinek értesítése;
f.l az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./ részvétel a Választmány ülésén és válaszadás a szövetséggel kapcsolatos kérdésekre;
h.l a tagság nyilvántartása;
i.l aszővetség határozaíainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j.l a szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése:
k./ a szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
I.1 atag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabáIy ahatáskörébe utal.

(3) Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tatja. Az elnökségi
ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a
szövetség székhelyére hívja össze írásban,igazolható módon. Irásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy térlivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azza\, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerüljön (elektronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazzaa szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részleíezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnökségi ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

Az elnökség ülései nyilvánosak. amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. [Ectv. 37. § (l) bekezdés]

(4) Az elnökség határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, Az elnökség
határozatképes, ha ülésén a szavazatijogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele
jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárőlag, egyhangúlag hozható határozat.

Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen aha|ározat alapján pert kell indítani:
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áII

Vagy

.í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.



Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátarto zőj a a határ o zat al apj án
a.l kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek a szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkcités
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a szövetség által tagának, a tagsági
jogviszony alapjánnyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. fEctv.38. § (1) és
(2) bekezdés]

(5) Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok írnak
alá. A jegyzőkönyv taríalmazza ahatározatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét).

AVálasztmány és az elnökség haíározaíatt az elrrök köteles aHatározatok Könyvébe bevezetni
a 9. és a 20. pont szerinti adattartalommal. |Ectr.. 37. § (3) a) pont]

Az elnökség határozatait az elnökségi tilésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban. igazolható módon is közli a
határozatoknak a szövetség honlapján töfténő közzétételével egyidejűleg. fEctv. 37. § (3) b)
pont]

Az elnök

23.§

(1) A szövetség törvényes képviseletét az elnök látja el.
(2) 

^képviseleti 
jog gyakorlásának terjedelme: általános.

(3) A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
() Azelnök:

a) a Szövetséget teljes körűen képviseli;
b) biztosítja a Szövetség folyamatos működésének személyi és tárgyi feltételeit;
c) elnökö1 a Szövetség elnökségi ülésein;
d) ellátja a Választmány és az Elnökség által rábizoít feladatokat:
e) munkáltatói jogot gyakorol a Szövetség alkalmazottja tekintetében;
f)az elnök tevékenységét társadalmi megbízásban látja el,

Az elnökhell,ettes

24.§

(1) Az elnökhelyettes a Szövetség tisztségviselője.
(2) Azelnökhelyettes:

a) az elnök felkérése alapián képviseli az elnököt;
b) ellátja az elnökség, vagy az elnök á|tal rábízott feladatokat;
c)az elnökhelyettes a tevékenységét társadalmi megbízásban láda el.



Felügyelőbizottság

25.§

(1) A felügyelőbizottság a szövetség 3 felügyelőbizottsági tagból álló felügyelő szerve. Dönt a
hatáskörébe utalt kérdésekben.

(2) A felügyelőbizottság tagiait a Választmány választja meg határozatlan időtartamra. A
felügyel őbi zoíísági tagsági j o gvi szony az elfo gadásával j ön i étre.

(3) Megszűnik a felügyelőbizottsági megbízatás:
a/ visszahívással;
bi lemondással;
c/ a felügyelőbizottsági taghalálával vagy jogutód nelküli megszűnésével;
d/ a feltigyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges

körben törlénó korlátozásával;
f/ a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

(4) A Választmány a megválasztással azonos eljárással bármikor - indokolás nélkül - dönthet a
felügyelőbizottsági tag visszahívásáról. A visszahívásról a Választmány az általános szabályok
szerint dönt.
(5) A felügyelőbizotísági tag megbízatásárőI a szövetséghez címzett, a szövetség vezető

tisztségvise|őjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy múködőképessége
ezt megkívánja, a lemondás az új felügyelőbizottsági tag kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

(6) A felügyelőbizottság taga az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság
taga, akivel szemben avezető tisztségviselőkre vonatkozőkizárő ok áll fenn, továbbá, aki vagy
akinek ahozzátartozőja a jogi személy vezető tisztségviselóje.[Ptk. 3:26. § (2)]

(7) Nem lehet a felügyelő szerv tagja, illetve könyvvizsgálőja az a személy, aki
a) adöntéshoző szerv, illetve azigyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve azegyesület

döntéshozó szervének azontagtrait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a szövetséggel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a szövetség cél szerinti iuttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe

vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. és a szövetség által tag|ának atagságijogviszony alapján
az alapszabáIyban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátaríozója. fEctv. 38. § (3)]

(8) A felügyelő szerv tagja a szövetség vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet. A



felügyelő szerv tagj a kötelezően vesz részt a vezető szerv ülésén, ha j ogsz abály így rendelkezik.
(9) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a döntéshozó
szervet yagy az ügyvezető szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezn| ha anól szeíez
tudomást, hogy

a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szetvezet érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) töfiént, amelynek megszüntetése vagy következményeinek
elbátítása, illetve enyhítése aziníézkedésrejogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
b) avezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

(10) A döntéshozó szervet yagy az ügyvezető szervet a 1-elügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a döntéshozó szerv és az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv
is jogosult.
(l1) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállitása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg. a feltigl,elő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
ellenőrzést ellátó szervet.

(I2) A felügyelőbizottság tagjai:

Afelügyelőbizottság elnöke: Bocsiné ]Yemes Szilvia,3390 Füzesabony, Rákóczi Ferenc út 25.

A felügyelőbizottság további tagj ai :

Kelemen AIbinné, 3349 Nagyvisnyó, Fő tit I06.
Siroki LászIó,3000 Hatvan, Csaba utca 31.

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt
venni. A felügyelőbizottság tagjai a szövetség ügl,vezetésétő1 (elnökség) fiiggetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.

( 1 3 ) A felügyelőb izottság hatáskörébe tarlozik :

- azigyvezetés ellenőrzése a szövetség érdekeinek megóvása céljából;
- a szövetség működésének, gazdálkodásának ellenőrzése.

A felügyelőbizottság a hatáskörébe tarlozó feladatok gyakorlása során - annak érdekében - a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a szövetség könyveibe és írataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

(14) A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatbs álláspontját a dontéshozó szerv ülésén ismertetni. A
felügyelőbizottság a szövetség irataiba. számviteli nyilvántarlásaiba, könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi
személy fizetési számláját, pénztáráí, értékpapír- éq áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatj a é s szakértővel me gvizs gáltathatj a.



(15) A felügyelőbizottság üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. A
felügyelőbizottsági ülést a felügyelőbizottság elnöke legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt
kiküldött meghívóval. elsődlegesen a szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolhatő
módon, Irásbeli igazolhatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a szövetség nevét, székhelyét, a
felügyelőbizoítsági ülés helyét. idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a
meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a felügyelőbizottsági tagok
álláspontj ukat kialakíthassák.

A felügyelőbizottsági ülésre szóló meghívót a szövetség székhelyén és honlapján
nyilvánosságra kell hozni. A felüg,velőbizottság ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság
jogszabáIyban meghatározott esetekben korlátozható. fEctv. 37, § (l) bekezdés]

( 1 6) A felügyelőbizottság határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
- egyszerú szótöbbséggel. nyílt szavazással hozza. A íblügyelőbizottság haíározatképes, ha
ülésén a szavazatijogában nem korlátozott felügyelőbizottsági tagok több mint a fele jelen van.
Két felügyelőbizottsági tag jelenléte esetén ktzárőlag egyhangúlag hozható határozat.

A határ ozat meghozatalakor nem szay azhaí az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfajta előnyben részesít;
b) akivel ahatározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahaíározat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a szövetségnek nem taga;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel tobbségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy

í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

A felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
ho zzátarto zój a a határo zat alapj án
aJ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bl bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 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 aIapjánnyújtott,létesítő okiratnakmegfelelő cél szerinti juttatás. fEctv.38. § (1) és

12) bekezdesI



(17) A felügyelőbizottsági ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő
felügyelőbizottsági tagok írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozaíok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatáIyát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges. személyót). Ahatározatokat a felügyelőbizottság elnöke köteles a
Felügyelőbizottsági Határozatok Könyvébe a határozatok .iegyzőkönyvben rögzitett
adattartalma szerint - bevezetni. fEctv, 37. § (3) a) pont]

A felügyelőbizottság határozatait a felügyelőbizottsági ülésen szőban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al ahatározat meghozataiát követő 8 napon belül írásban. igazolható módon is közli a
határozatoknak a szövetség honlapján töfiénő közzétételével egy,idejűleg. fEctv. 37. § (3) b)
pont]

Etikai Bizottság

26.§

A szövetség hatáskörébe tartoző etikai eljárást azEtikai Bizottság folytatja le.
Az Etikai Bizottságot az eljátás lefolytatásával a Szövetség Elnöks ége határozaíával bízza meg
Az etikai eljárások részletes szabályait az etikai szabáIyzaítartalmazza.

x.

Nyilvános dokumentumok

27.§
( l ) Nyilvános dokumentumok:

a) aválasztmány és
b) az Elnök ség határozatai, továbbá
c) az éves gazdasági beszámoló és
d) közhasznúsági j elentés
e) továbbá minden olyan dokumentum, amely nyilvánossá tételét jogszabály előírja

(2) 
^nyilvános 

dokumentumokba bárki betekinthet és arról, vagy annak egyes részleteiről az
iratok hozzáférésének helyén, saj át költségére másolatot készíthet.

(3) A Szövetség az 7. bekezdésben meghátározott dokumentumait. a dokumentumok hitelesítését
követően 30 napon belül nyilvánosságra hozza.

(1)
(2)
(3)



xI.

zárő rendelkezések

28.§
(1) Az alapszabályban nem szabáIyozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról. a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szólő 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.
(2) Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály-t A Heves Megyei Természetbarát Szövetség

Y álasztmányi ülése K-003 l 2021 . (V I I. 1 7 ) . számú határ ozaíával fo gadta el.
(3) Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály-t a Heves Megyei Természetbarát Szövetség
Y álasztmányi ülése K-007 l 2022 ( 0 3 . l 9). számú határ ozatával módo sította.

Kelt: Ege1 2022. év. március hó 19. napjén,
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Tanú: Benkó Zsolt
Lakcíme:3300 Eger, Y izimolnár utca 3. 8124
Személyi igazoIv ény száma: 046 1 03 KE

Tanú: Bocsiné Nemes Szilvia
Lakcíme:3390 Füzesabony, Rákóczi űt 25.
Szig. száma:521439SA
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