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I. Általános rendelkezések 

1. A szövetség: 
a) neve: Budapesti Természetbarát Sportszövetség 
b) rövidítése: BTSSZ 
c) székhelye: 1053 Budapest, Curia utca 3. 
d) jelvénye: Kör alakú kettős arany körgyűrű között BUDAPESTI TERMÉSZET-

BARÁT SPORTSZÖVETSÉG felirat fehér mezőben, hatágú jellel 
elválasztva, a felirat színe arany. Középen kék mezőben három szál 
alpesi rózsa, amelyet két, egymást fogó aranyszínű kéz felett levő 
fehér négyes halom tart. A kezek alatti mező színe zöld. 

e) zászlaja: Egyik oldalon nemzeti színű, jelkép nélkül, másik oldalán fehér mező-
ben a bal felső sarokban Budapest címere, középen a jelvény ábrájával 
azonos rajzú és színű jelkép, körfelirat nélkül, alul aranyszínű 
BUDAPEST felirat. 

f) alapításának éve: 1990 
  A BTSSZ a BTSZ és annak elődje, a Magyarországi Kárpát Egyesület 

1888-ban alakított Budapesti Osztályának utóda és haladó hagyomá-
nyainak folytatója. 

g)  pecsétje: Rajza azonos a jelvény ábrájával, szövege a kettős körgyűrűben 
BUDAPESTI TERMÉSZETBARÁT SPORTSZÖVETSÉG. 

 

2. A szövetség elvi alapjai: 
a) A szövetség a természetjáró (turista) vagy azzal rokon tevékenységet 

folytató egyesületek, természetjáró (turista) szakosztályokat (sportcsoportokat) 
működtető egyesületek, valamint a fenti területen működő alapítványok 
tömörülésén alapuló budapesti szövetség. 

b) A szövetség olyan civil szervezet, amely saját értékei alapján, 
önkéntesen szerveződik, és ezek szellemében működik. Magát a demokratikus 
civil társadalom szerves alkotórészének tekinti; politikai pártoktól és 
szervezetektől, valamint áramlatoktól független, azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt, politikailag és ideológiailag semleges, országgyűlési képviselőt, megyei, 
fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat; nem 
nyereségelvű; minden bevételét a természetbarát mozgalom céljaira fordítja; 
mindenben tagszervezeteinek, a szervezett természetbarátoknak az érdekeit 
képviseli és szolgálja. 

c) A szövetség az alábbi értékeket vállalja és vallja: 
 szilárd humanista erkölcs, az ember iránti mély tisztelet; 
 az autonóm egyén és közösség elismerése és tisztelete, az ebből fakadó 

változatosság és a sokféleség elfogadása és védelme; 
 a helyi, a nemzeti és nemzetközi szolidaritás, az összefogás és a közösségi 

élet igénye; 
 a fenntartható fejlődés elve, az ember és a természet, a környezet és a 

technika harmonikus egysége; 
 a magyar szülőföld odaadó szeretete; 
 az egészséges testi és lelki életvitel; 
 az önképzés és az ismeretszerzés igénye. 

d) a fentiekből fakadóan elutasítja az életkor, nem, nemzetiség (etnikum), iskolai 
végzettség, foglalkozás, társadalmi állás, politikai, eszmei, vallási meggyőződés  
alapján való kirekesztést és kizárólagosságot; a nézeteltérések erőszakos megoldá- 
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sát; azt a szemléletet, amely a természetet kizárólag, mint erőforrást veszi tekin-
tetbe.  

e) a szövetség közhasznú szolgáltatásaiból – a tevékenységünk jellegéből fakadóan 
is – nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet. 

 

f) a szövetség alulról szerveződő, az önkéntesség elve szerint működő 
sportszövetség. Ezen belül típusa: szabadidősport szövetség. 

 

3. Működését az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban civil tv.), a 2004. 
évi I. törvény a Sportról (továbbiakban sport tv.), a Közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII törvény és a jelen Alapszabály alapján fejti ki. 
A szövetséget a Fővárosi Bíróság 3010 sorszám alatt 1990. november 14-én nyilvántartásba 
vette. 
 

4. Működésekor tekintettel van a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztálya és a Budapesti Sport-
szövetségek Uniója elvárásaira. 

 

5. A szövetség jogi személy. 
 

 II. A szövetség céljai és feladatai 

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

 

6. A szövetség feladata, hogy: 

a) a civil tv.-ben megjelölt közhasznú tevékenységet azáltal lássa el, hogy felkelti a 
természetjárás iránti igényt, növeli a természetjárásba bekapcsolódók számát, ösz-
tönzi a természetjárás rendszeres gyakorlását; a sport tv.-ben a helyi önkormányzat 
feladataként előírtak megvalósítását (2004. évi I. tv. 55. § (3) bek. c pont); 

b) kezdeményezze és ösztönözze a természetbarát szervezetek létrejöttét és elősegítse 
ezek tevékenységét (2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a pont); 

c) sport közhasznú tevékenységet azáltal lássa el, hogy elősegíti az egészséges életmód 
kialakítását, s szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, a szabadidő sport felté-
teleinek megteremtését, sportjellegű testedzésre és a művelődésre egyaránt alkal-
mat adó programokkal és ezzel hozzájárul a sport tv.-ben állami feladatként meg-
határozott tevékenység eredményes és hatékony ellátásához (2004. évi I. tv. 49. § c 
pont); 

d) túrák és táborozások szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más országok, 
népek megismerésének lehetőségeit, és ez által hozzájáruljon a hazaszeretet és a 
népek közötti barátság elmélyítéséhez (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 4. és 
7. pont); 

e) ellássa a természetjárók civil érdekképviseletét; 
f) biztosítsa a természetjárás szakmai fejlesztését; 
g) a nevelés, oktatás, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet az által lássa el, hogy 

megszervezi a túravezetők képzését és a természetjárók szakképzését, ezáltal tevé-
kenyen járul hozzá a sport tv.-ben állami feladatként előírtak megvalósításához 
(2004. évi I. tv. 49. § n pont);   

h) gondozza a jelzett úthálózatot és működjön közre fejlesztésében (2009. évi XXXVII. 
tv. 93. § (6) bek.); 

i) elősegítse a természetjárás céljait szolgáló intézmények és létesítmények létrehozá-
sát valamint a természetjáró (turista) felszerelések és eszközök beszerzési lehető-
ségét (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont); 
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j) a természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem közhasznú tevékenységét az- 

által lássa el, hogy támogatja a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló 
törekvéseket, szervezett – gyakorlati – tevékenységgel járul hozzá az élő és élettelen 
természeti értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és 
ez által a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. 
törvényben foglaltak, természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben foglal-
tak, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997. (XI. 20.) KTM rendelet  
szerint államigazgatási, illetve helyi önkormányzatok feladatként előírtak ellátásá-
ban együttműködjön a felelős államigazgatási szervekkel; 

k) önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-elhárítás közhasznú tevékenységet azáltal 
lássa el, hogy közreműködik a természetjárás során bajbajutottak mentésében, 
mellyel az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt állami feladat-
ként meghatározott tevékenységet vállal magára; 

l) jogi, gazdasági és sportszakmai tanácsadással segítse valamennyi természetbarát 
szervezetet; 

m)  a fegyelmi szabályzatban meghatározott fegyelmi jogkört gyakorolja; 
n)  mindazon sportági ügyeket intézze, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe; 
o)  vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végezzen. 
 

7. A szövetség csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, 
másodlagosan létesítményeket, vállalkozásokat, intézményeket hozhat létre és tarthat fenn, 
továbbá ilyen célból részt vehet más civil szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok 
létrehozásában, működésében. 
A BTSSZ feladatai megvalósítása során nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti és 
azokról a Fővárosi Önkormányzat honlapjáról, a BTSSZ székhelyén kifüggesztett 
hirdetőtáblájáról, a BTSSZ honlapjáról - www.btssz.hu - és az esemény naptárjából bárki 
értesülhet. 

 A szövetség tagjainak kedvezményeket adhat. 
 
 
 

III.  A szövetség tagsága 

8. A szövetség tagja (továbbiakban tagszervezet) lehet: 
A civil törvény alapján a jelen alapszabály 2. pontjában meghatározott, jelen alapszabályt 

elfogadó, és a szövetségi célok megvalósításában tevékenyen részt vevő egyesület vagy 

alapítvány, egyéb jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil 

társaság; a szövetség tagja természetes személy nem lehet. 

 

9. A szövetség tagszervezete egyidejűleg más civil szervezetnek is tagja lehet. 
 

10. A szövetség pártoló tagja lehet: 
a) minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja a szövetség erkölcsi és anyagi 

támogatását; 
b) minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban 

kötelezettséget vállal a szövetség erkölcsi és anyagi támogatására. 
 

11. A szövetség tiszteletbeli tagjává választható az, aki a szövetség elveinek és céljainak 
megvalósulásáért több évtizeden át kimagasló eredménnyel dolgozott. 

 

12. A szövetségbe való be- és kilépés önkéntes. 
 



 Budapesti Természetbarát Sportszövetség  

 
5. oldal 

 

 
a) Belépés a belépési nyilatkozat kitöltésével és a központba való eljuttatásával, 

valamint a szövetségi érvényesítési díj befizetésével válik hatályossá.  
b) A tagszervezet tagsága megszűnik: 

 a szövetségi éves tagdíj-befizetés elmulasztása esetén; 
 a szervezet megszűnésével; 
 ha az egyesület a természetjáró szakosztályát megszünteti; 
 kilépésével; 
 felmondással; 
 továbbá fegyelmi eljárás alapján kizárással. A kizárás alá vont tagot értesíteni 

kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget kell részére biztosítani a 
védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. A tag kizárását 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással ellátni. Az 
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről a tájékoztatást. A kizáró 
határozatot a taggal közölni kell.  

 
c) a pároló tagság megszűnik: 

 kilépéssel; 
 a tagdíj befizetés 1 évi elmulasztásával; 
 elhalálozás miatti törléssel; 
 fegyelmi kizárással. 

 
 

d) a pártoló jogi személyek tagsága megszűnik: 
 a jogi személy megszűnésével; 
 kilépésével; 
 tagdíjbefizetés 1 éves elmulasztásával. 

 

13. A tagszervezetek jogai és kötelezettségei: 
a) A tagszervezet joga: 

 a szövetség közgyűlésén a szervezet küldöttei útján képviseltetheti magát; 
 részt vehet a határozatok meghozatalában, az ajánlások kialakításában; 
 a szövetség tisztségviselőinek megválasztásában; 
 tagjai tisztségviselésre választhatók; 
 véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget és a 

természetjárást érintő bármely kérdésben; 
 igénybe veheti a BTSSZ szolgáltatásait, kedvezményeit; 
 kiadványain feltüntetheti a BTSSZ tagságot. 

b) A tagszervezet kötelessége: 
 a szövetségi tagdíj befizetése; 
 a szövetségi alapszabály és a szövetségi szabályzatok betartatása tagjaikkal; 
 a szövetségi célok elérésének és a szövetség tevékenységének elősegítése, 

erkölcsi és egyéb támogatása. 
 

14. A pártoló tagok jogai és kötelességei: 
a) a természetes személyiségű pártoló tag joga: 

 véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a 
természetjárást érintő bármely kérdésben; 

 részt vehet a szövetség túráin és más rendezvényein. 
b) a természetes személyiségű pártoló tag kötelessége: 

 a szövetség erkölcsi támogatása; 
 a szövetség tevékenységének elősegítése; 
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 a pártoló tagdíj befizetése. 

c) a jogi személyiségű pártoló tag joga: 
 a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján –

közreműködhet a szövetség szerveinek őt érintő munkájában; 
 véleményt nyilváníthat; javaslatot és indítványt tehet a szövetséget, a 

természetjárást érintő bármely kérdésben. 
d) a jogi személyiségű pártoló tag kötelessége: 

 a szövetség erkölcsi támogatása; 
 a szövetség tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése; 
 a megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb 

támogatás befizetése. 
 

15. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei: 
a) a tiszteletbeli tag joga: 

 személyre szóló igazolványa alapján megilletik a szervezett természetbarátok 
jogai és kedvezményei; 
 véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet a szövetséget; és a 

természetjárást érintő bármely kérdésben; 
 tanácskozási joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén. 

b) a tiszteletbeli tag kötelessége: 

 erkölcsileg támogatni a szövetséget; 

 a szövetség tevékenységének elősegítése. 

c)  a pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek, nem 

választhatnak és nem választhatók. 
 

 

IV. A szövetség szervezete 

16. A szövetség testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják meg, a vezető 
tisztségviselőre vonatkozó szabályok szerint, a Ptk. 3:22. § alapján: 

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

b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

c)  A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

e) 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 szövetség vezető tisztségviselője nem lehet. 

f)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
Testületi tag, tisztségviselő és küldött csak szervezett természetbarát lehet. A küldötteket a 
tagszervezetek saját szabályozásuk szerint választják meg. 
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17. A BTSSZ szervei: 

 Közgyűlés 
 Elnökség 
 Felügyelő Bizottság 
 Etikai Bizottság 
 Budapesti Természetbarát Tanács 

 

A közgyűlés 

18. A közgyűlés a szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely évente ülésezik, mely minden 
negyedik évben egyben tisztújító közgyűlés. A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki 
részt vehet rajta. 

 

19. A szavazati joggal rendelkező tagjai: 
 a tagszervezetek küldöttei; 
 a BTSSZ elnöke és az elnökség tagjai. 

 

20. A tagszervezetek küldötteit a tagszervezetek választják. 
Minden tagszervezet, amely a tagdíját befizette, egy – mandátummal rendelkező - küldöttet 
küldhet. A küldött-közgyűlésen az elnökség tagjai kötelesek részt venni. 
 

21. Egy küldött egy szavazattal rendelkezik. 
Ha egy küldött valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
A küldöttek a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

22. Az elnökség kéri fel a mandátumvizsgáló bizottság három tagját, illetve a szavazatszámláló 
bizottság három tagját. A két bizottság tagjai lehetnek azonos személyek. A közgyűlés 
választja meg a levezető elnököt, a szavazatszámláló bizottság tagjait, a jegyzőkönyvvezetőt 
és két hitelesítő személyt. A közgyűlésről hangfelvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 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 határozatlan ideig a központban kell 
megőrizni. A jegyzőkönyvet a BTSSZ elnöke, valamint a jegyzőkönyvvezető írja alá, és két 
hitelesítő személy hitelesíti. A jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet. A közgyűlési 
határozatok sorszámát, tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést támogatók és 
ellenzők számarányát (név szerinti szavazás esetén személyét) „határozatok tárában” kell 
folyamatosan nyilvántartani. A közgyűlési határozatot a határozat által érintett személlyel 
haladéktalanul - igazolható módon - írásban közölni kell, valamint minden határozatot a 
szövetség központjában nyilvános helyen ki kell függeszteni.  

 A közgyűlés helyszíne eltérhet a szövetség székhelyétől.  
 

23. A soros közgyűlés időpontját legalább 3 hónappal az esedékesség előtt közzé kell tenni a 
BTSSZ honlapján - www.btssz.hu - vagy annak hiányában, körlevélben vagy országos 
terjesztésű napilapban. A küldötteket az előző év végi szervezett természetbarát létszám 
alapján kell megállapítani és a küldöttek számát a közgyűlés előtt legalább 45 nappal a 
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tagszervezetekkel írásban közölni kell. A közgyűlés előtt minimum 15 nappal a küldött vagy a 
küldő szervezet részére – igazolható módon - postázni kell a meghívót és a közgyűlés 
anyagait. 

  A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) a szövetség nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

A közgyűlés az ülését általában a BTSSZ székhelyén tartja. 

A közgyűlésre csak az a tagszervezet delegálhat küldöttet, amelyik a közgyűlés évére BTSSZ 
tagságát érvényesítette. 

 A közgyűlést az elnökség hívja össze. A közgyűlés írásos anyagát az elnökség terjeszti a 
közgyűlés elé, a levezető elnöki teendőket a BTSSZ elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök 
látja el. Tisztújító közgyűlés esetén levezető elnököt kell választani. 

 
 

24. A szabályosan összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok esetében határozatképes, ha 
a szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint fele jelen van. 
Határozatképtelen közgyűlést 15 napon belülre kell összehívni azonos napirendi pontokkal. A 

határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontokban a 

megjelentek létszámára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a küldötteket a 

távolmaradás következményeire a közgyűlés összehívója előzetesen figyelmeztette. 

Ha a közgyűlés ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 
megtartásához. 
A közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

a) A közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg 
határozatait. Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni és a 
következő alkalommal ismét szavazásra kell bocsátani. 

b) A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha bármely küldött 
kezdeményezése alapján erről nyílt szavazással döntenek. 

c)   A jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges az 
alapszabály módosításához, míg a szövetség céljának módosításához és a 
megszűnéséről vagy más szervezettel való egyesüléséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

d)  A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

25. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha azt a tagszervezetek egyharmada, vagy a közgyűlési 
küldöttek kétharmada, vagy az elnökség, vagy a Felügyelő Bizottság ok és cél megjelölésével 
írásban kezdeményezi, vagy a bíróság elrendeli. 
Továbbá az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 
a) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 
    vagy 
c) a szövetség céljainak elérése veszélybe került. 
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Az a)- c) pontban felsorolt okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a 
szövetség megszüntetéséről dönteni. 

 
26. A rendkívüli közgyűlés tagjai az utolsó soros közgyűlés küldöttei. Az összehívás rendjét, 

helyét, időpontját és napirendjét az elnökség, illetve az alapszabály 45. pontja értelmében, 
egyes esetekben a Felügyelő Bizottság határozza meg. 

 Egyebekben a rendkívüli közgyűlésre a soros közgyűlés előírásai vonatkoznak 
 

27. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 az alapszabály jóváhagyása és módosítása; 
 a tiszteletbeli elnök megválasztása; 
 az elnökség tagjainak, a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak, az 

Etikai Bizottság elnökének, tagjainak és póttagjainak a megválasztása; 
 a szövetség fő céljainak és tevékenysége fő irányainak, arculatának, 

értékrendszerének meghatározása; 
 az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása; 
 a Felügyelő Bizottság és más, a hatáskörébe tartozó bizottságok 

beszámoltatása; 
 szövetségi kitüntetések, elismerések alapítása és megszüntetése; 
 a közgyűléshez beterjesztett fellebbezések elbírálása; 
 a szövetség más szervezettel történő egyesülésének, vagy megszűnésének 

kimondása; 
 más szövetségekhez csatlakozás kimondása; 
 a BTSSZ éves szövetségi tagdíjának meghatározása; 
 vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkör gyakorlása; 
 tagszervezettel, vezető tisztségviselővel, Felügyelő Bizottság tagjaival, 

illetve ezek közeli hozzátartozóival kötött szerződések jóváhagyása; 
 szükség esetén könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának 

megállapítása illetve végelszámoló kijelölése. 
 

 

28. A rendes közgyűlésnek az alábbi napirendeket kötelezően tartalmaznia kell: 
 a BTSSZ éves beszámolója és közhasznúsági melléklete; 
 a költségvetés megállapítása; 
 pénzügyi és sportszakmai beszámoló; 
 a Felügyelő Bizottság jelentése. 

 

29. A közgyűlés dönt minden olyan kérdésben, amelyet valamely küldött legalább 45 nappal a 
közgyűlés összehívása előtt az elnökségen keresztül a közgyűlés elé terjesztett. 

 
 
 

Az elnökség 
 

   30. A közgyűlés ülései között a tagszervezetek tagjai közül 4 évre megválasztott elnökség 

irányítja a szövetség működését. Az elnökség legfeljebb 1/3-a választható a tagszervezetek 

tagjain kívüli személyekből. 

31. Az elnökség hét tagú: az elnök, az alelnök és öt fő elnökségi tag. Az elnökség tagjai, illetve az 
ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 
Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább 1 évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
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köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet az elnökség tagja a közhasznú szervezet 
megszűntét követő három évig. 

 

32. Az elnökség a BTSSZ működését érintő valamennyi kérdésben jogosult szerv, kivéve az 
alapszabály szerint a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben. 

 
33. Az elnökség szükség szerint, de általában kéthavonta tart ülést. Az ülésen, az elnökség tagjain 

kívül tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség által állandó vagy eseti jelleggel 
meghívottak is. Az elnökségi üléseken állandó meghívottként a főtitkár és a tiszteletbeli 
elnök, eseti meghívottként a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság vezetője is részt vesz. 
Az elnökségi ülések nyilvánosak, megfigyelőként bárki részt vehet 

 

34. Az elnökség munkaterv alapján dolgozik. A munkaterv szerinti elnökségi ülések 
összehívásáról az elnök gondoskodik 

 

35. Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt 
szavazással, egyszerű szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök, 
távollétében a levezető elnök szava dönt. Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt 
az a személyt, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 

36. Az elnökség legfontosabb feladatai: 
a) végrehajtja a közgyűlés határozatait; 
b) irányítja, szervezi és ellenőrzi a szövetség tevékenységét, céljainak 

megvalósítását; 
c) megállapítja a szövetség éves munkatervét és eseménynaptárát; 
d) elfogadja, és szükség estén módosítja a szervezeti és működési szabályzatot, a 

gazdálkodási-, ügyviteli-, munkaügyi és etikai szabályzatot; 
e) gondoskodik a közgyűlés megfelelő összehívásáról, a küldöttek (vagy a küldő 

szervezet) részére a napirendi pontoknak megfelelő anyagokat minimum 15 
nappal a közgyűlés időpontja előtt postázza; 

f) megválasztja a szövetség elnökét, alelnökét, megbízza a főtitkárt; 
g) ellenőrzi a főtitkár tevékenységét; 
h) kapcsolatot tart a Fővárosi Önkormányzat Sport Osztályával, az MTSZ-szel, a 

Budapesti Sportszövetségek Uniójával, a fővárosi tagszervezetekkel és a 
tevékenységéhez kapcsolódó egyéb szervezetekkel; 

i)  szervezi a BTSSZ nemzetközi kapcsolatait; 
j) dönt a tiszteletbeli tagok megválasztásáról; 
k) dönt a pártoló tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről; 
l) dönt a közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról; 
m)  elkészíti az éves beszámolót, a tevékenység és a gazdálkodás legfontosabb adatait 

országos sajtó útján nyilvánosságra hozza; 
n) előkészíti az éves költségvetést; 
o) szakbizottságokat hoz létre, vagy megbízottakat nevez ki, beszámoltatja őket, 

megszüntetheti azokat, illetve. visszahívhatja őket; 
p) előkészíti a közgyűlést; 
q) munkabizottságokat hoz létre, és beszámoltatja azokat tevékenységükről; 
r) javaslatot tesz az állami és önkormányzati támogatások elosztására; 
s) dönt ingatlan és egyéb vagyontárgyak megszerzéséről és elidegenítéséről; 
t) gyakorolja a BTSSZ számára meghatározott egyetértési és véleményezési jogot; 
u) beszámol a közgyűlésnek; 
v) elkészíti az elnökségi ülésekről a jegyzőkönyvet; 
z) képviseli és védi, a természetjárók érdekeit. 
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 A jegyzőkönyv tartalmazza az elnökségi ülés dátumát, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok 
főbb tartalmát, kívánságra valamely résztvevő hozzászólását vagy ellenvéleményét, az 
elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, az elutasított határozatok szövegét, a szavazás 
számszerű eredményét, kérésre a szavazás névszerinti megjelölését, a döntéseket és az 
állásfoglalásokat. A jegyzőkönyvet a központban kell megőrizni. Az elnökségi határozatok, 
döntések, állásfoglalások sorszámát, tartalmát, időpontját és hatályát, valamint a döntést 
támogatók és ellenzők számarányát, névszerinti szavazás esetén személyét, a határozatok 
tárában kell folyamatosan nyilvántartani. Az elnökségi határozatot a határozat által érintett 
személlyel, a tagszervezetekkel haladéktalanul írásban kell közölni. 

 Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv nyilvános, abba bárki betekinthet. 
 
 
 

A tisztségviselők 
 

37. A szövetség tiszteletbeli elnöke: 
a) a testületi üléseken állandó meghívottként részt vehet; 
b) az elnökség felkérésére elnököl a testületi üléseken; 
c) a szövetség működését illetően bármely ülésen véleményt nyilváníthat; 
d) feladatát társadalmi munkában látja el. 

 

38. A szövetség elnöke: 
 Az elnökség tagjaként – a két elnökségi ülés közötti időben, az elnökség felé való utólagos 

tájékoztatási kötelezettséggel - képviseli a szövetséget és az elnökséget. 
 Feladatát társadalmi munkában látja el. 

a) elnököl a közgyűlés és az elnökség ülésein; 
b) képviseli a szövetséget az állami és civil szervek, valamint a bíróság előtt; 
c) ellátja a közgyűlés és az elnökség által rábízott, valamint a szervezeti és működési 

szabályzat előírásai szerint ráháruló feladatokat; 
d) aláírási és utalványozási jogot gyakorol; 
e) biztosítja a szövetség célszerű és törvényes működését; 
f) meghatározott esetekben rendkívüli elnökségi ülést köteles összehívni (ha az 

elnökségi tagok 1/3-a vagy a Felügyelő Bizottság írásban kéri/ kezdeményezi); 
g) előkészíti a BTSSZ terveit és elkészíti a szakmai beszámolót; 
h) megbízza az általános helyettesét. 

 

39. A szövetség alelnöke: 
  Az alelnök feladatát társadalmi munkában látja el. 

a) A szövetség alelnöke az elnök felkérése alapján helyettesíti az elnököt; 
b) ellátja a szervezeti és működési szabályzat előírásai szerint rá háruló feladatokat. 

 

 
 
40. Az elnökség tagjai: 

a) feladatukat társadalmi munkában látják el; 
b) ellátják azokat a feladatokat, amellyel az elnök vagy az elnökség őket megbízza; 
c) ellátják az SZMSZ előírása szerint rájuk háruló feladatokat. 

 

 
 
 

A szövetség főtitkára 

41. A BTSSZ szakmai ügyeinek végrehajtója, az ügyvitel vezetője, a testületi szervek által hozott 
határozatok végrehajtásának szervezője. Az elnökség döntése alapján szerződéses-, 
megbízási-, vagy munkaviszony keretében, vagy társadalmi munkában látja el feladatát. A 
munkáltatói jogot az elnökség nevében az elnök gyakorolja. 
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 Legfontosabb feladatai: 

a) a közgyűlés és az elnökség határozataival és döntéseivel összhangban 
folyamatosan intézi a szövetség ügyeit; 

b) képviselheti a szövetséget; 
c) szervezi és összehangolja a közgyűlés és az elnökség határozatainak 

végrehajtását; 
d) felelős a gazdasági terv és költségvetés végrehajtásáért; 
e) felügyel a törvényes és alapszabály szerinti működésre; 
f) felelős a gazdálkodási rend megtartásáért, a pénz és a raktárgazdálkodásért; 
g) az apparátus útján gondoskodik a szükséges nyilvántartások vezetéséről; 
h) munkáltatói jogot gyakorol az apparátus munkatársai felett; 
i) aláírási és utalványozási jogot gyakorol; 
j) ellátja a szervezeti és a működési szabályzat előírásai szerint ráháruló egyéb 

feladatokat; 
k) a főtitkár tevékenységéről az elnöknek és az elnökségnek az elnökségi üléseken 

számol be. 
 
 
 
 
 

V. A szövetség egyéb szervezetei 

A Felügyelő Bizottság 
 

42. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a szövetség működését és gazdálkodását. A Felügyelő 
Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni. A Felügyelő 
Bizottság tagjai a közgyűlésen és az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 

 

43. Elnökét és két tagját – 4 évre – a közgyűlés választja meg. A Felügyelő Bizottság tagja az a 
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben nem korlátozták. 
A Felügyelő Bizottság tagjai, illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betöltenek. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 
be – annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig – vezető tisztséget, amely az 
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet a 
Felügyelő Bizottság tagja, illetve elnöke a közhasznú szervezet megszűntét követő három 
évig. 

  
 
 
A Felügyelő Bizottság tagjává nem választható az, aki: 

a) a szövetség elnöke vagy az elnökség tagja; 
b) a szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 
jogszabály másképp nem rendelkezik; 

c) a szövetség cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a szövetség tagjának tagsági 
jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást; 

d) illetve az a)- c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója; 
e) aki, vagy akinek a hozzátartozója a szövetség vezető tisztségviselője; 
f) büntető ítélet hatálya alatt áll. 
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44. A Felügyelő Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen 

van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Ügyrendjét maga állapítja meg, ennek 
keretében meghatározza az ellenőrzés ütemtervét is. 

 

45. A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől, illetve a szövetségvezető állású munkavállalóitól 
jelentést, más munkavállalóitól tájékoztatást, felvilágosítást kérhet; a szövetség könyveibe és 
javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget. A Felügyelő Bizottság a hatályos 
jogszabályok alapján köteles felülvizsgálni a szövetség mérlegét. Ha a Felügyelő Bizottság 
megítélése szerint a szövetség tevékenysége jogszabályba, alapszabályba, illetve a közgyűlés 
határozatába ütközik, vagy a szövetség érdekeit egyébként súlyosan sértő olyan esemény 
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása vagy enyhítése 
az elnökség, illetve a közgyűlés döntését teszi szükségessé, illetve ha a tisztségviselők 
felelősségét megalapozó tény merült fel, köteles az alapszabály szerint intézkedésre jogosult 
szerv (elnökség, közgyűlés) összehívását írásban kezdeményezni, és azt tájékoztatni. 
Amennyiben az összehívásra jogosult személy vagy testület az indítvány megtételétől 
számított 30 napon belül nem gondoskodik az ülés összehívásáról, akkor (a javasolt napirendi 
pontok feltüntetésével) az összehívásra a Felügyelő Bizottság jogosult. Ha az arra jogosult 
szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, 
a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó 
szervet. 

 
 
 

Az Etikai Bizottság 
 

46. Az Etikai Bizottság feladata a természetbarát értékrend, a természetjárás hagyományos erköl-
csi arculatának, társadalmi szerepének, sportszerű közösségi magatartásának megóvása, a 
szövetség egészének – a tagszervezeteknek, a választott testületeknek és tisztségviselőknek, a 
szövetség társadalmi és alkalmazott munkatársainak megvédelmezése bárhonnan felmerülő 
etikai jellegű rágalmak, támadások ellen. 
Az Etikai Bizottság tagjai a közgyűlésen és az elnökségi üléseken meghívottként tanácskozási 
joggal vehetnek részt. 
 

47. Az Etikai Bizottság elnökét, két tagját és póttagját a közgyűlés választja meg. Elnökségi tagok 
és szövetségi alkalmazottak nem választhatók meg a bizottság tagjává. 

 

48. Az Etikai Bizottság eljárását a szövetség bármely testülete, tisztségviselője, tagszervezete, 
vagy a tagszervezetek egyéni tagja kezdeményezheti a 46. pont alapján. 

 

 
49. Az Etikai Bizottság megvizsgálja a felmerülő sérelmek körülményeit, tisztázza a tényállást, 

indokolt esetben megkísérli a nézeteltérések békés rendezését. Szükség esetén szóban 
figyelmezteti vagy írásban meginti a sérelem elkövetőjét. Súlyosabb esetben javaslatot tesz az 
elnökségnek fegyelmi eljárás kezdeményezésére vagy peres eljárás megindítására. 

 

50. Javaslatot tehet az elnökségnek tagszervezetek kizárására. 
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A Budapesti Természetbarát Tanács 
 

51. A Budapesti Természetbarát Tanács, mint vitafórum a fővárosi természetjáró szervezetek 
érdekvédelmi tanácskozó testülete. Tagjai a BTSSZ elnöke, tiszteletbeli elnöke, elnökség 
tagjai, a Felügyelő Bizottság elnöke, az Etikai Bizottság elnöke és a szakbizottságok vezetői 
és a kerületi (területi) természetarát szövetségek, illetve bizottságok egy-egy képviselője. 

 Feladata a fővárosi természetbarát szervezetek érdekképviselete, tájékoztatása két közgyűlés 
közötti időszakban. 

 A Budapesti Természetbarát Tanács szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal 
ülésezik. Üléseit az elnökség megbízása alapján a főtitkár hívja össze írásos meghívó 
küldésével, amely tartalmazza az ülés időpontját, helyét és a megtárgyalásra javasolt 
témaköröket. 

 
 

A szakbizottságok, megbízottak 
 

52. A szakbizottságok és a megbízottak megbízását az elnökség megbízása alapján a főtitkár 
készíti elő. 

 A szakbizottságokat és a megbízottakat az elnökség bízza meg határozott időtartamra, vissza- 
hívásuk, megszüntetésük ugyancsak az elnökség hatásköre. Az elnökség döntése során 
figyelembe veszi a szakág képviseleteinek véleményét. 

 

VI. A szövetség gazdálkodása 

53. A szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott 
költségvetés szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 
létesítő okiratában (alapszabályában) meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 

 
54. A szövetség az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: 

alapcél szerinti tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is folytathat és - célja 
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási 
tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem 
veszélyezteti. 

 

55. A szövetség bevételei, jövedelmei: 
a) a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel; 
b) szövetségi tagdíj bevétel; 
c) a pártoló tagok anyagi támogatása; 
d) adományok, alapítványok; 
e) hagyományozás (örökség); 
f) rendezvények (tanfolyamok) bevételei; 
g) szolgáltatási tevékenység ellenértéke; 
h) az alaptevékenységet szolgáló gazdálkodó tevékenység; 
i) intézményi háttér működéséből származó bevételek; 
j) reklámtevékenység, védjegyhasználat és szponzorálás; 
k) szövetség eszközeinek bérbeadásából származó bevétel; 
l) konkrét, sürgető célok érdekében érvényes engedély alapján végzett gyűjtés; 
m) állami támogatás; 
n) pályázatokon nyert összegek; 
o) egyéb bevételek (pl. átengedett pénzeszközök). 

 

56. A szövetség vagyona lehet: 
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg); 
b) követelés; 
c) ingó- és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet szolgálja; 
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d) kizárólag állami vagy az MNB által kibocsátott értékpapír; 
e) tőkerészesedés, de kizárólag olyan gazdasági társaságban, amelyben felelőssége 

vagyoni betétje erejéig korlátozott. 
Azzal, hogy a c), d), e) pontokban meghatározott befektetési tevékenység nem 
veszélyeztetheti a szövetség likviditását, a közhasznú szolgáltatások nyújtását. 
A befektetési tevékenység részletes szabályait a közgyűlés által elfogadott befektetési 
szabályzat tartalmazza. 

 

 
 
57. A szövetség bevételeit, költségeit ráfordításait (kiadásait) a civil tv. szabályozása szerint 

elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 
 A szövetségnek a civil tv. 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait 

(kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység  
között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell 
évente megosztani. 

 A szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a 
tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. 

 

58. A szövetség tartozásáért saját vagyonával felel. A szövetség tartozásáért a tagszervezetek 
saját vagyonukkal nem felelnek. A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt nem bocsát ki, valamint vállalkozási tevékenységéhez hitelt nem vehet fel, az 
államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hiteltörlesztésre nem 
használhatja fel. 

 A BTSSZ csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 
fenntartását. 

 
59. A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a szövetség céljával megegyező vagy 
hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó 
bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem 
tartalmaz rendelkezést a megszűnő szövetség vagyonáról, vagy ha az alapszabályban 
megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 
rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 
vagyon feletti rendelkezési jog a szövetség törlésével száll át az új jogosultra. 

 

60. A szövetség gazdálkodását a közgyűlés és az elnökség határozatai alapján a főtitkár irányítja. 
A bankszámla feletti rendelkezéshez az elnök és a főtitkár valamint a számlavezető 
pénzintézetnél bejelentett személyek önálló aláírása szükséges. 

 A szövetség legfőbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető 
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges 
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. 

 

61. A szövetség gazdálkodásának a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, 
azzal, hogy közhasznú jogállású szervezet kizárólag kettős könyvvitelt vezethet. 

 
62. A gazdálkodás részletes szabályait, szervezetét, hatásköri tagolódását és működési rendjét az 

elnök szervezeti és működési szabályzatban állapítja meg. 
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VII. A Szövetség működésének nyilvánossága 

63. A vezető tisztségviselők kötelesek megfelelően – elsősorban a tömegtájékoztatási eszközök 
igénybevételével és szövetség központjában állandó információs szolgálat működtetésével – 
gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben 
értesülhessen. A vezető tisztségviselő köteles gondoskodni arról, hogy a szövetség működése 
(így különösen szervezeti felépítése, a tevékenység fő irányai), valamint a közgyűlés, az 
elnökség, a Felügyelő Bizottság és a szövetség más szerveinek beszámolói megfelelő módon 
(elsősorban a szövetség központjában történő közzététel révén) bárki eszközök 
igénybevételével és a szövetség központjában állandó információs szolgálat számára  

 
 

megismerhetőek legyenek. A közhasznúsági mellékletet, a szervezet tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait az interneten a BTSSZ honlapján - www.btssz.hu - és a 
Fővárosi Önkormányzat honlapján kell közzétenni. 

 

64. Az éves beszámolót és 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. 

 

65. A közgyűlés az éves beszámolót az általános szabályok szerint fogadja el. Az éves 
beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a szövetség központjában a hatályos 
jogszabályban előírtnak megfelelően kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen. 

 

66. A szövetség működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. 

 

 

VIII. Összeférhetetlenségi szabályok 

67. 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; 
b) 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, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

68. Nem lehet a felügyelő szerv 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. 
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69. 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. 

 
Ezen Alapszabályt a BTSSZ 2014. október 30-án megtartott Rendkívüli küldöttgyűlése elfogadta 
és jóváhagyta. 
 

Igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalmának. 
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