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I. fejezet 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1./ A szervezet elnevezése: Magyar Természetvédők Szövetsége 

 Idegen nyelvű neve:NATIONAL SOCIETY OF CONSERVATIONISTS – 

Friends of the Earth Hungary 

 VERBAND UNGARISCHER UMWELTSCHÜTZER 

 UNION DES PROTECTEURS DE LA NATURE-Hongrie 

 rövidített neve:Természetvédők Szövetsége – MTvSz 

 rövidített angol neve: NSC-FoE Hu 

 

2./ Székhelye: 1091 Budapest, IX. ker. Üllői út 91/b. III/21. 

 

2.1/  Telephelyei: A CSEMETE Természet és Környezetvédelmi Egyesület  

bugaci oktatóközpontja – Bugac 0356/5 helyrajzi számon és 

 az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány  

gömörszőlősi oktatóközpontja - 3728 Gömörszőlős, Kassai út 37-39. 

 

3./ Bélyegző: körbélyegző, Magyar Természetvédők Szövetsége felirattal 

 

4./ Embléma: A Föld Barátai kör alakú zöld logója, amely mellett a „Magyar 

Természetvédők Szövetsége” felirat szerepel. A logó alatt kisebb, zöld 

betűkkel a „Föld Barátai Magyarország” felirat található. 

 

5./ Cél: Természetvédők Szövetségébe tömörülő magánszemélyek, közösségek, és 

jogi személyek általános célja a természet egészének védelme, a fenntartható 

fejlődés megvalósulásának elősegítése. 

 

6./ Működési terület: Magyarország  területe, de a Természetvédők Szövetsége céljaival 

összhangban más szervezetekkel közösen a Kárpát-medence területén, 

Európában és a Föld egyéb területein is folytatja tevékenységét. 

 

7./ A Természetvédők Szövetsége - tagjai, szervezetei - független, nonprofit, nem politikai szervezet. A 

szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt. 

 

8./ A Szövetség céljait elsősorban 

a) a tagok természet- és környezetvédelmi (ide értve a kapcsolódó állatvédelmi-, egészségvédelmi, 

fogyasztóvédelmi, jogvédelmi, géntechnológiai, katasztrófavédelmi, kulturális örökségvédelmi, feladatokat 

is) tevékenységének, orientálásán, összehangolásán keresztül, 

b) a tagoknak, tagszervezeteknek és más civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások és a tagszervezetek civil 

érdekképviselete által, 

c) a szükséges közös fellépéssel a hatékony információ és tapasztalatcsere megszervezésénél, 

d) a hazai és nemzetközi kapcsolatok kialakításával és ápolásával a természet és a természetes élet feltételeinek 

megóvása érdekében, 

e) a lakosság ökológiai szemléletformálásával és fogyasztóvédelmével; továbbá és környezeti oktatásával, 

nevelésével, 

f) a helyi, megyei, országos, európai uniós és globális fenntartható fejlődési, illetve környezet- és 

természetvédelmi feladatok elősegítése által, és 

g) a területfejlesztési célok elősegítése által valósítja meg. 

 

9./ A Természetvédők Szövetsége céljainak megvalósítása érdekében - elsősorban tagjainak bevonásával - a 

jogszabályok keretei között az alábbi közfeladatokat látja el: 

 

9.1. A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 

Természetvédelem, természetvédelmi szemléletformálás 

(1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.  § (1) bekezdése) 

 



9.2. Környezet állapotának, a környezeti terhelések emberi egészségre gyakorolt hatásának figyelemmel 

kísérése, dokumentálása.  

Az egyes környezeti elemek állapotával kapcsolatos információk gyűjtése, közzététele, segítségnyújtás az 

ezekkel kapcsolatos környezeti információk hozzájutásához.     

(1995. évi LIII. tv. 12.§) 

 

9.3. A környezet- illetve természetvédelemmel, fenntartható környezettel és fogyasztással kapcsolatos 

ismeretek terjesztése oktatási és közművelődési intézményekben. 

Környezeti oktatás, képzés 

(1995. évi LIII. tv. 54.§ és  1996. évi LIII. tv. 64.§) 

 

9.4. Közreműködés az állam és az önkormányzatok természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos feladatainak 

ellátásában. 

Megalapozó mérések végzése, tanulmányok, szakértések készítése, részvétel a természetvédelmi területek 

feltárását, bemutatását, fenntartását segítő munkákban. 

(1995.évi LIII.tv.1.§/2/bek. f.)pontja és 2011.évi CLXXXIX.tv. 13.§ /1/ bek. 11.pontja) 

 

9.5. A környezet védelmére irányuló lakossági kezdeményezések támogatása, segítségnyújtás a nyilvánosság 

részvételének érvényesítésében.   

Környezetvédelmi civil érdekérvényesítés, lakossági tanácsadás. 

(1995.évi LIII. tv. 1.§ /2/bek. f.) pontja) 

 

9.6. A környezet érdekeit figyelembe vevő (tudatos) fogyasztói magatartás kialakításának segítése, a 

fogyasztók tájékozottság elősegítése. 

Ökológiai fogyasztóvédelem, fenntartható fogyasztási szemléletformálás 

(1997.évi CLV.tv. 45.§/1/bek. h.) pont) 

 

9.7. Aktív részvétel a települések terület-felhasználását, az építés helyi rendjének szabályozását, természeti és 

épített értékeinek fejlesztését, védelmét célzó településrendezési eljárásokban  

Részvétel a területi és ágazati tervezési eljárásokban 

(2011.évi CLXXXIX.tv.13.§ /1/ bek. 1. pontja és 1997. évi LXXVIII. tv. 6. és 7.§) 

 

9.8. Aktív részvétel a területrendezési és területfejlesztési dokumentumok kidolgozásában-végrehajtásában - a 

fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése érdekében 

Részvétel a területi és ágazati tervezési eljárásokban 

(1996. évi XXI. tv. 2. §) 
 

9.9. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, 

társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés 

A lakosság egészségi állapotát veszélyeztető környezeti hatások elleni fellépés 

(1997. évi CLIV. tv. az egészségügyről 144. § (1)-(2) bekezdések) 

 

9.10. Egészségügyi alapellátás/egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; környezet-egészségügy 

Környezet-egészségüggyel, egészséges életmóddal kapcsolatos szemléletformálás 

(2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4. 5. pontja) 

 

9.11. Együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégia kialakításában 

A fenntarthatóság elveinek megfelelő innováció segítése 

(2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3) bekezdése) 

 

9.12. A kulturális örökség védelme 

A természeti erőforrások és értékek megőrzését segítő kulturális örökség védelme 

(2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5 § (1) bekezdése) 

 

9.13. Jogvédelmi feladatok  

A jövő nemzedékek érdekeinek és a lakosság egészséges környezettel kapcsolatos jogainak védelme 

(2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d) pontja) 
 

9.14. Az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése 

Az egészséges életmódhoz kapcsolódó sport és szabadidő programok szervezése 

(2004. évi I. tv. a sportról 49. § c)-e) pontja) 



 

9.15. A katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, továbbá a környezet 

veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában 

A klímaváltozás hatásaira való felkészítés, alkalmazkodás segítése; a társadalmat és a környezetet veszélyeztető 

ipari és természeti katasztrófák megelőzésében való részvétel 

(2011. évi CXXVIII. tv. a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 2. § (1) 

pontja) 

 

9.16. A lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, település önfenntartó képességének erősítése 

A tagszervezetek és más civil szervezetek, helyi közösségek segítése a fenntartható fejlődés megvalósítása 

érdekében 

(2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b) pontja) 

 

10./ A Szövetség által nyújtott szolgáltatásokból tagjain kívül más kívülálló személyek is részesülhetnek, mely 

szolgáltatásokról elektronikus módon a Szövetség honlapjáról, illetve személyesen a Szövetség székhelyén - 

előzetes egyeztetést követően - minden hónap 1. munkanapján 8-10 óra között kérhető felvilágosítás. 

 

11./ A Szövetség vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megóvása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végez. 

 

12./ Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott közhasznú 

célokra fordítja. 

 

 

II. fejezet 

 

TAGSÁGI VISZONY 

 

1. A Természetvédők Szövetsége tagja lehet: 

 

a) jogi személy (a csatlakozás az eredeti jogi státuszt nem érinti) 

b) magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező közössége 

c) magánszemély 

d) gazdálkodó szervezet (1.sz. melléklet) 

 

2. A tagsági viszony feltételei 

 

a) Alapszabály elfogadása 

b) Belépési nyilatkozat aláírása 

c) Tagdíj megfizetése 

d) Program-nyilatkozat elfogadása 

 

3. Tagsági viszony keletkezése 

 

3.1. Jogi személy és közösségek esetében: 

 

A jogi személy, vagy közösség 

- saját döntési rendszerében elhatározza a csatlakozást, 

- képviselője nyilatkozik a tagsági viszony feltételeinek elfogadásáról, 

- határidőn belül befizeti a megállapított tagdíjat, 

- a Küldöttgyűlés elfogadja a tagsági viszonyt. 

 

Magánszemélyek esetén: 

- a magánszemély nyilatkozik a tagsági viszony feltételeinek elfogadásáról 

- és határidőre befizeti a tagdíjat, 

- a Küldöttgyűlés elfogadja a tagsági viszonyt. 

 

A tagsági viszony keletkezésével, megszűnésével kapcsolatos nyilvántartási feladatokat az Elnökség végzi. 

 

A magánszemély tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.  



 

4. A tagok jogai: 

 

4.1. Magánszemélyek esetén 

a) részt vesz a Természetvédők Szövetsége tevékenységében, rendezvényein 

b) aktív és passzív választójoggal rendelkezik a továbbiakban részletezettek szerint 

c) tagsági jogaikat a maguk közül választott küldöttek útján gyakorolják. 

 

4.2. Jogi személyek és közösségek esetében: 

a) a Küldöttgyűlésre a IV. fejezet 2.1. pontja alapján küldöttet, vagy küldötteket delegálhat 

b) aktív-passzív választójoggal bír, azaz választó és választható 

c) elnökségi tagnak választható, e jogát  küldöttein keresztül gyakorolhatja. 

 

5. A tagok kötelezettségei: 

a) Az Alapszabályban megjelöltek megtartása 

b) Az e fejezet 7. pontjában meghatározott módon tagdíj fizetése 

c) Az általa vállalt kötelezettségek teljesítése. 

 

6. A tagsági viszony változásai: 

a) Kilépés: a tag ezen szándékát írásban bejelenti a Szövetség elnökének (tagsági viszonya ezen nappal 

megszűnik) 

b) Kizárás: a Küldöttgyűlés határozata alapján 

c) Magánszemély halálával, jogi személy, egyéb közösség jogutód nélküli megszűnésével 

d) Törlés: az esedékes tagdíj megfizetésének elmulasztása esetén az Elnökség 15 napos határidő biztosítása 

mellett felhívja a tagot a tagdíj megfizetésére, mely határidő eredménytelen elteltét követően az Elnökség a 

tagot minden külön eljárás nélkül törölheti a tagok közül. 

 

A tagsági viszonyban bekövetkezett változásokat az Elnökség tartja nyilván. 

 

7. Tagdíj fizetése 

 

A tagdíj megfizetése az adott év végéig a Természetvédők Szövetsége számlájára történő átutalással vagy 

beszedéssel, illetőleg személyesen a Szövetség irodájának házipénztárában történik. 

 

A tagdíj összegét a Küldöttgyűlés állapítja meg. 

 

 

 



III. fejezet 

 

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE MŰKÖDÉSE,  

ALAPELVEI 

 

 

1. A Szövetség Küldöttgyűlését az ügyvezető elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli 

értesítésével. A közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell annak pontos helyét, időpontját, a tárgyalni 

tervezett napirendi pontokat és a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés időpontját is. A 

meghívót úgy kell postázni, hogy azt a tagok legkésőbb 8 nappal a közgyűlés időpontja előtt kézhez 

kaphassák. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően 15 naptári nappal meg kell küldeni.  

Az egyesületi tagok a meghívó kézhezvételétől számított 8 napon belül indoklással ellátva az Elnökségnél 

írásban kezdeményezhetik új napirend felvételét. A javaslatról az Elnökség a Ptk. 3:75. § /2/ bek. szerint 

dönt. 

A meghívót elektronikus levélben is lehet kézbesíteni, és közzé kell tenni a Szövetség elektronikus 

levelezőlistáján. 

 

 

IV. Fejezet 

 

SZERKEZETI FELÉPÍTÉS 

 

1. A Magyar Természetvédők Szövetsége 

a) Küldöttgyűlésből, 

b) Elnökségből, 

c) Felügyelő Bizottságból, 

d) Központi Irodából, 

e) Szakmai munkacsoportokból áll. 

 
2. A Magyar Természetvédők Szövetsége legfőbb szerve a Küldöttgyűlés, mely a tagok összességéből áll. 

 

2.1. A Küldöttgyűlés tagjainak választása: 

 

Jogi személyek és Közösségek esetén 

 

10-100 fős taglétszámú szervezet esetén:                         1 küldött 

101-500fős taglétszámú szervezet esetén:                       3 küldött 

501-1.000 fős taglétszámú szervezet esetén:                  6 küldött 

1.001-10.000fős taglétszámú szervezet esetén :           16 küldött 

10.000főt meghaladó taglétszámú szervezet:               30 küldött 

 

A küldöttek mandátumát az Elnökség a Küldöttgyűlés megkezdése előtt ellenőrzi. 

 

Magánszemélyek esetén: 

 

Küldöttválasztás szabályai: 

A Szövetség ügyvezető elnöke a Küldöttgyűlésre - a küldöttgyűlés összehívására vonatkozó szabályok szerint - 

meghívja a magánszemély tagokat is. 

 

A Szövetség Küldöttgyűlésen személyesen megjelent magánszemély tagjai maguk közül küldötteket 

választhatnak. A megjelentek számától függően minden megkezdett 10 fő után 1-1 küldött választható egyszerű 

szótöbbséggel hozott nyílt szavazással. 

 

A küldöttek megválasztását követően a Szövetség magánszemély tagjai az őket megillető jogokat a küldöttek 

útján gyakorolják. 

 

A Küldöttgyűlésen minden küldöttet egy szavazat illet meg. 

 



2.2. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések: 

a) Az Alapszabály, Programnyilatkozat elfogadása, módosítása 

b) Az Alapszabály mellékleteinek, valamint a szervezet gazdálkodására, működésére vonatkozó egyéb 

szabályok jóváhagyása. 

c) A Jelölő Bizottság jóváhagyása 

d) Az előző évről szóló számviteli beszámolónak, szakmai jelentésének és a közhasznúsági mellékletnek az 

elfogadása. Ezekben a kérdésekben a közgyűlés a következő év május 31-ig dönt. 

e) Az éves munkaterv és költségvetés jóváhagyása. 

f) A tiszteletbeli elnök(ök), a társelnökök, az ügyvezető elnök és az elnökség további tagjainak, valamint a 

Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása, felmentése. 

g) Az Elnökség éves beszámolójának jóváhagyása 

h) Tagdíj megállapítása 

i) Más társadalmi szervezetekkel való egyesülés kimondása 

j) Döntés a szervezet megszűnéséről, feloszlatásáról 

k) Minden olyan ügy, melyet jogszabály hatáskörébe utal, illetőleg melyről az alapszabály így rendelkezik 

l) felhatalmazza az Elnökséget a 3.2. pontban megjelölt keretek között a költségvetési tételek átcsoportosítására. 

 

2.3. A Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt egyéb kérdésekben az Elnökség dönt. 

 

2.4. A Küldöttgyűlés szavazással, egyszerű (50 % + 1 szavazat) többséggel 2 éves időtartamra választja meg a 

társelnököket, az ügyvezető elnököt, az elnökség további tagjait, valamint a felügyelő bizottság elnökét és 

tagjait. 

A társelnököket, az ügyvezető elnököt és az elnökség további tagjait – azaz az Elnökség tagjait - a Szövetség 

tagjainak köréből kell választani, legfeljebb egyharmaduk választható a szervezet tagjain kívüli személyekből.  

 

2.5. A küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli küldöttgyűlést az Elnökség bármikor 

összehívhat. 

 

A Küldöttgyűlést össze kell hívni: 

a) Az Elnökség határozatára, 

b) A Felügyelő Bizottság kezdeményezésére, 

c) A küldöttek legalább 10 %-nak ok- és cél megjelölésével benyújtott indítványára a határozat 

meghozatalától, illetőleg a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül, 

d) A bíróság elrendelése alapján. 

 

2.6. A Küldöttgyűlés helyét, idejét, napirendi pontjait az Elnökség készíti elő. 

 

2.7. A Küldöttgyűlés határozatképes, ha a küldöttek több, mint fele (50 %+1 fő) jelen van. A 

határozatképtelenség miatt elhalasztott, majd ismételten összehívott küldöttgyűlés a jelenlévők számától 

függetlenül határozatképes az eredeti napirendben szereplő ügyekben. 

 

2.8. A Küldöttgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza, azonban egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal 

dönthet a titkos szavazásról is. 

A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök és a jegyzőkönyv vezetője ír alá, és két 

jelenlévő küldött hitelesíti. 

 

2.9. A Küldöttgyűlés – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nyilvános.  

 

2.10.  A Küldöttgyűlés határozatait általánosan egyszerű szótöbbséggel hozza (50 %+1 szavazat). 

A Szövetség alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata 

szükséges.  

A Szövetség céljának módosításához és a Szövetség meg szűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

3. Elnökség 

 

3.1. A tiszteletbeli elnök 

A tiszteletbeli elnökö(ke)t a  Küldöttgyűlés határozatlan időre választja a természet egészének védelme 

érdekében kiemelkedően tevékenykedő emberek köréből. A tiszteletbeli elnök(ök) segíti(k) a Szövetség 

munkáját, tényleges képviseleti jogosultsága(uk) nincs. 



 

3.2. Az Elnökség tagjai: 

 

egy-három társelnök 

ügyvezető elnök 

és további három-hét tag. 

 

3.3. Az elnökség hatásköre: 

a) Az Elnökség jogosult dönteni minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a 

Küldöttgyűlés vagy más szerv hatáskörébe. 

b) Éves munkaterv és éves költségvetés előkészítés 

c) A Küldöttgyűlés két ülése között a szervezet irányítása 

d) Tagok személyében bekövetkezett változás adminisztrálása 

e) A Szövetség céljainak megvalósítása a tagság döntéseinek megfelelően 

f) A Küldöttgyűlés által jóváhagyott éves költségvetésen felül kapott összegek felhasználásáról való 

döntés 

g) 10 %-ot átcsoportosítani a költségvetési tételek között. 

 

4. Az Elnökség működése 

 

4.1. Az Elnökség a Küldöttgyűlés két ülése között legalább negyedévenként ülésezik. Az Elnökség tagjait 

legalább 15 nappal az Elnökség ülése előtt az ügyvezető elnök elektronikus levélben írásban értesíti. A 

meghívóban fel kell tüntetni az ülés helyszínét, időpontját, a napirendi pontokat. Az ülésekre a Felügyelő 

Bizottság elnökét és a szakmai munkacsoportok vezetőit is meg kell hívni. Az elnökségi ülések nyilvánosak, a 

Szövetség tagjain kívül más kívülálló személyek is részt vehetnek megfigyelőként. 

 

4.2. Az elnökségi ülés határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. 

 

Az Elnökség határozatait egyszerű többséggel (jelenlévők 50 %+1 jóváhagyása) hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza, azonban elhatározhatja a titkos szavazást is. 

 

4.3. Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az egyik elnökségi tag hitelesít. 

 

4.4. Az Elnökség és a tisztségviselők a természet egészének védelme érdekében állásfoglalásokat adhatnak ki, és 

az elfogadott programnyilatkozat szellemében, és annak megfelelően nyilatkozhatnak a szervezet nevében. 

 

5. A vezető tisztségviselők 

 

5.1. A Magyar Természetvédők Szövetsége vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 

 

5.2. A Magyar Természetvédők Szövetsége képviselői: a társelnökök és az ügyvezető elnök. 

A képviselők a polgári jog általános szabályai szerint képviseleti joggal rendelkeznek. 

 

5.2. A társelnökök 

a) Jogosultak képviselni a Szövetséget állami, társadalmi szervek előtt és a külföldi kapcsolatokban. 

b) Vezetik és szervezik az Elnökség munkáját, felelősek a Szövetség munkáját meghatározó stratégiai döntések 

előkészítéséért. 

c) Az Elnökség bármely tagját eseti megbízással felruházhatják a társelnök feladatainak ellátásához szükséges 

jogkörrel, azonban a képviseleti jogot át nem ruházhatják. 

d) Az Elnökség döntése szerint az egyik társelnök gyakorolja a munkáltatói jogkört az ügyvezető elnök felett. 

 

5.3. Az ügyvezető elnök 

a) Jogosult képviselni a Szövetséget állami, társadalmi szervek előtt és a külföldi kapcsolatokban.  

b) Előkészíti és összehívja az Elnökség üléseit, gondoskodik a Küldöttgyűlés és az Elnökség határozatainak 

végrehajtásáról. Irányítja és szervezi a Központi Iroda tevékenységét, a Szövetség alkalmazottjai felett 

munkáltató jogkört gyakorol a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint. 

c) Irányítja a Szövetség gazdálkodását, felelős a gazdasági, pénzügyi kérdésekben hozott határozatokért és a 

határozatok végrehajtásáért. 



d) Az Elnökség bármely tagját eseti megbízással felruházhatja az ügyvezető elnök feladatainak ellátásához 

szükséges jogkörrel, azonban képviseleti jogát át nem ruházhatja. 

e) A Szövetség székhelyén a Központi Iroda útján gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a 

vezető szerv döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetőleg a döntést támogatók és ellenzők aránya 

(megállapítható. 

f) Ajánlott küldeményben, elektronikus és postai úton a Központi Iroda közreműködésével gondoskodik a 

vezető szerv döntéseinek érintettekkel való közléséről, nyilvánosságra hozataláról. 

g) A Szövetség székhelyén minden hónap első munkanapján 8-10 óra között a Központi Irodában biztosítja a 

Szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, beszámolókba való betekintést, nyújtott 

szolgáltatások igénybevételének módjáról, lehetőségeiről való tájékoztatást. 

h) Gondoskodik a Szövetség működésének, szolgáltatásai igénybevételi módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságáról. 

 

6. Szakmai munkacsoportok 

A Szövetség tagjai, az Elnökség egyetértésével, munkacsoportokat hozhatnak létre. A szakmai munkacsoportok 

feladata az adott területen a Szövetség projektjeinek kidolgozása, a hosszabb és rövidebb távú feladatok 

kijelölése. 

 

7.  A Központi Iroda 

 

7.1. Vezetője az ügyvezető elnök 

7.2. Tagjai munkavállalók 

7.3. Feladatait az Elnökség határozza meg 

 

8. Felügyelő Bizottság, mint Felügyelő Szerv 

 

8.1. A felügyelő szerv hatásköre: 

- a szervezet működésének, gazdálkodásának, vezetőségének ellenőrzése, melynek során a Szövetség 

könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől jelentést és a szervezet 

munkavállalóitól felvilágosítást, illetőleg tájékoztatást kérhet, 

- tanácskozási joggal részt vehet a Küldöttgyűlésen, 

- a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén tájékoztatja az intézkedésre jogosult szervet és 

kezdeményezi annak összehívását, 

- ellenőrzi a Szövetség jelentéseit, álláspontját ismerteti a küldöttgyűléssel, 

- mérleg/eredménykimutatás ellenőrzése, 

- évente egyszer köteles a Küldöttgyűlés előtt beszámolni, 

- ügyrendjét a testület maga határozza meg, 

- a Bizottság elnöke részt vesz az Elnökség ülésein, 

- mindazon feladatok ellátása, melyet jogszabály előír. 

 

8.2. A Felügyelő Bizottság 3 főből áll: elnök és két tag. 

 

9. A tisztségviselők összeférhetetlensége  

  

9.1. A Szövetség vezető tisztségviselője csak büntetetlen előéletű magyar állampolgár lehet.  

 

9.2. A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv 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, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

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, Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

9.3. 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 -,  

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. 

 

9.4. 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. 

 

9.5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb 

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. 

 

10. Iratnyilvánosság  

 

10.1. A Küldöttgyűlésről és az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyben a hozott határozatokat 

folyamatos sorszámmal kell rögzíteni. A jegyzőkönyvből – a döntés tartalmán, időpontján és hatályán kívül - ki 

kell tűnnie a hozott határozatokat szavazáson támogatók illetve ellenzők számarányának.  

A Szövetség szervezetszerű működésével kapcsolatos dokumentumok (így a testületi ülések jegyzőkönyvei, az 

egyesület által kötött szerződések és kiadott állásfoglalások) nyilvánosak. Ez alól kivételt képeznek a személyi, 

fegyelmi és munkaügyi tárgyú döntésekkel kapcsolatos iratok. Az iratokba a Szövetség székhelyén – a Szövetség 

képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 

Az éves közhasznúsági jelentést – közterületen elhelyezett hirdetőtáblára való kifüggesztéssel, a szervezet 

honlapján, illetve sajtóban való közléssel- mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni.  

 

10.2. A Küldöttgyűlés és az Elnökség hozott határozatait az ügyvezető elnök 15 napon belül a közvetlenül 

érintettnek írásban megküldi. A közlésnek pontosan tartalmaznia kell a hivatkozott döntés célját, a végrehajtással 

kapcsolatos tájékoztatást (a feladathoz biztosított anyagi-technikai hátteret, a szolgáltatás módját), illetve a 

határidőket. Ugyancsak az ügyvezető elnök gondoskodik arról, hogy a vezető szervek döntései a központi 

irodában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek és közzé legyenek téve a Szövetség elektronikus 

levelezőlistáján és a szervezet honlapján is.  

 

10.3. A Szövetség honlapján, illetve központi irodájában elhelyezett hirdetőtábláján keresztül nyilvánosságra 

hozza a szervezet szolgáltatásainak igénybevételi módját, a támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 

feltételeit, valamint a működéséről készült éves szakmai és pénzügyi beszámolóját.  

 



 

V. fejezet 

 

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE GAZDÁLKODÁSA 

 

1. A Magyar Természetvédők Szövetsége tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok a díjfizetésen túl a 

tartozásokért vagyonukkal nem felelnek. 

2. A Szövetség vagyona: Elsősorban tagdíjakból, magánszemélyek és jogi személyek felajánlásaiból, 

hozzájárulásaiból és gazdasági tevékenységéből keletkezik. 

3. A Magyar Természetvédők Szövetsége pénzeszközeit pénzintézeti számlán kezeli. A bankszámla felett az 

ügyvezető elnök rendelkezik, a Központi Iroda egyik programvezető munkavállalójával együttesen. 

 

 

 

VI. fejezet 

 

A MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK SZÖVETSÉGE MEGSZŰNÉSE 

 

 

1. A Szövetség megszűnik, ha 

• a Küldöttgyűlés határozata alapján feloszlatja, 

• a Szövetség további működését támogató tagok száma nem éri el a 10 főt, 

• a törvényekben meghatározott egyéb módon, 

• a Küldöttgyűlés határozata alapján más szervezettel egyesül,  

• a bíróság feloszlatja, vagy megszűntét megállapítja. 

 

2. Amennyiben a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg, a Szövetség vagyonát a hitelezők kielégítése után csak 

természet- és környezetvédelmi civil szervezet(ek) támogatására lehet fordítani. Amennyiben erről a Szövetséget 

megszüntető Küldöttgyűlés nem rendelkezik, a támogatandó szervezet(ek)ről a Környezet- és Természetvédő 

Szervezetek Országos Találkozója dönt.  

 

 

Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. egyesületekre vonatkozó rendelkezései, továbbá az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény megfelelő rendelkezései az irányadóak.   

 

 

Záradék 

Jelen módosított alapszabályt a 2014. május12-én megtartott Küldöttgyűlés jóváhagyta és egységes szerkezetbe 

való foglalását elrendelte (a módosítás korrektúrával beépítve).  

Az egységes alapszerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel annak hatályos tartalmának. 

 

 

Pannonhalma, 2016. szeptember 10. 

 

 

 

 Cselószki Tamás  Dr. Farkas István Tamás 

  társelnök ügyvezető elnök 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. Név: lakcím, aláírás 

 

 

2. Név: lakcím, aláírás 

 



1. sz. melléklet 

 

A gazdálkodó szervek viszonya 
 

 

 

1. A Szövetségnek gazdálkodó szervezet is tagja lehet. 

 

1.1. Ha ezt írásban bejelenti 

1.2. A Küldöttgyűlés ezt jóváhagyja 

1.3. Gazdasági tevékenysége nincs ellentétben a Szövetség céljaival, tevékenységével 

1.4. Éves tagdíjat befizeti, vagy megváltja. 

 

2. Irányelvek a gazdasági szervezetek által fizetett tagdíjra 

 

2.1. A tagdíj összegét az Alapszabály határozza meg 

2.2. Ezen összegen túlmenően a tagok további fizetési kötelezettséget vállalhatnak 

2.3. A tagdíj összegét nem pénzbeli fizetéssel váltja meg. 

 

3. A tagokat megillető jogokat delegált küldötte útján gyakorolja, illetőleg teljesíti kötelezettségeit. 

 

4. Képviselője (vezető tisztségviselője) tanácskozási joggal részt vesz  a Küldöttgyűlésen, így vehet részt a 

Szövetség munkájában. 

 

5. Igényt tarthat a Szövetség tevékenységével kapcsolatos állásfoglalások, programok, stb., tagok részére kiadott 

írásos anyagára. 

 

 

 

 

 

 

 


