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1. Általános rendelkezések 
 
1.1 A szövetség neve: Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ)  
 
1.2 Székhelye: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31. II/3.  
 
1.3 Pecsétje: Körben két, egymással kezet fogó kéz, három alpesi rózsával. A rajzolat körül 
a szövetség neve.  
 
1.4 Alapításának éve 1990.  
 
1.5 Működési területe: Magyarország  
 
1.6 A szövetség működését a jelen alapszabály, egyéb belső szabályzatok, valamint az 
egyesületekre vonatkozó törvények alapján végzi.  
 
1.7 A szövetség olyan társadalmi 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 természetjáró mozgalom céljaira 
fordítja, mindenben tagszervezeteiknek, a szervezett természetjáróknak az érdekeit képviseli 
és szolgálja.  
 
1.8 A szövetség törvényességi felügyeletét a Fővárosi Törvényszék látja el, a reá irányadó 
szabályok szerint.  
 
1.9 A szövetség közhasznú szolgáltatásait a tagokon kívül bárki más is igénybe veheti.  
 
1.10 A szövetség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, bárki betekinthet, a 
szövetség a szövetség elnökének hozzájárulása esetében, a központ hivatalos nyitva tartási 
idejében.  
 
2.  A szövetség célja és feladata 
 
2.1 A szövetség célja a Magyarországon működő, fiatalokat tömörítő, természetjárással is 
foglalkozó szervezetek állandó tájékoztatása és a természetjáró tevékenység segítése.  
 
2.2 A szövetség közhasznú tevékenysége a társadalom és az egyén közös érdekeinek 
kielégítésére irányul, és  
A) A sport területén  
1. felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódó fiatalok 
számát;  
2. propagálja, népszerűsítse a természetjárás céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségét, 
elsősorban programokon, táborokon keresztül;  
3. segítse a természetjárást és céljait kiszolgáló intézmények és létesítmények létrehozását 
és fenntartását, felszerelések kedvezményes beszerzésének lehetőségét. (2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 15. pont) 



B) A gyermek- és az ifjúsági érdekképviselet területén  
1. segítse és lássa el a természetjárók érdekképviseletét és érdekvédelmét;  
2. kezdeményezze és segítse a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást a külföldi ifjúsági 
természetjáró szervezetekkel; (2011. évi CLXXXIX. tv. 6. § a és b pont) 
C) A környezet és természetvédelem területén  
a környezet- és természetvédelmi szemlélet és magatartás meggyökereztetését; (2011. évi 
CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 11. és 19. pont) 
 D) A nevelés és oktatás, ismeretterjesztés területén  
1. ellássa a túravezetők képzését és a természetjárók szakképzését, és ezen keresztül is 
segítse elő a fiatal korosztály egyéni fizikai, pszichikai képességének, a személyes 
felelősség, illetve a másokért érzett felelősség képességének fejlesztését;  
2. elősegítse a hazához való kötödést, a hazaszeretet elmélyítését; (2011. évi CLXXXIX. tv. 
13. § (1) bek. 7. pont) 
E) Az egészségmegőrzés területén  
programjaival segítse elő az egészséges életmódot; (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 
4. pont) 
 
2.3 a szövetség tevékenységét nyílt jelleggel szervezi és rendezi, így a szövetség 
rendezvényein a tagokon kívül más személyek is részt vehetnek, illetve részesülhetnek a 
szolgáltatásokból. A szolgáltatásokról a TFSZ internetes honlapjáról lehet értesülni.  
 
2.4  A szövetség tevékenysége során elsősorban a gyermek és az ifjúsági korosztályra 
fordítja a figyelmét.  
 
2.5  A szövetség feladatainak ellátására létesítményeket, intézményeket hozhat létre, és 
tarthat fent, valamint gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat, továbbá ilyen célból 
részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, 
működésében. A szövetség az e tevékenységből származó nyereséget céljainak 
megvalósítására, illetve feladatainak fejlesztésére fordítja. 
 
3. A szövetség tagsága  
 
3.1 A szövetség tagszervezete egyesület, alapítvány, egyéb jogi személy, jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet. A szövetség tagja 
természetes személy nem lehet. 
 
3.2 A szövetség tagszervezete egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagja lehet.  
 
3.3 A szövetségbe való belépés és a szövetségből történő kilépés önkéntes.  
 
3.4 A szövetségi tagság felvétellel keletkezik. 
 
3.5 A szövetségi tagság megszűnhet:  
a) kilépéssel,  
b) a tagdíj fizetésének 1 évnél hosszabb ideig történő elmulasztása esetén felmondással 
c) fegyelmi büntetésként kizárással.  
 
3.6 A szövetség tagságáról nyilvántartást vezet.  
 
3.7 A szövetségi tagszervezetek jogai:  



a) küldöttei útján részt vegyen a szövetség küldött-közgyűlésén és a szövetség vezető 
testületeinek, tisztségviselőinek megválasztásában,  
b) képviselője és tagja megválasztható a szövetség vezető testületeibe, illetve tisztségeire,  
c) tagjai igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait, használhatják létesítményeit, 
felszereléseit és kedvezményeit,  
d) képviselője útján véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet a szövetséget érintő bármely 
kérdésben,  
e) képviselője és tagja kifogást emelhet a szövetség valamely törvénysértő határozata ellen,  
f) tagjai reszt vehetnek a szövetség programjain, rendezvényein, táborain.   
 
3.8 A szövetség tagszervezeteinek kötelessége:  
a) az alapszabály betartása,  
b) a szövetség munkájában való tevékeny részvétel,  
c) a tagszervezeti hozzájárulás befizetése,  
d) a szövetségi szabályzatok betartása,  
e) a szövetségi vagyon óvása.  
 
3.9 A kizárás alá vont tagszervezetet értesíteni kell az eljárás megindításáról. Lehetőséget 
kell részére biztosítani a védelmében felhozható tények és bizonyítékok előadására. A 
tagszervezet 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 tagszervezettel 
közölni kell.  
 
4. A szövetség szervezete  
 
4.1 A szövetség alapegysége a tagszervezet.  
 
4.2 A szövetség testületei az elnökség és a felügyelő bizottság  
 
4.3 A testületek saját működésükre határozatot hoznak és szabályzatot alkotnak, tagjaik 
tevékenységére ajánlásokat adnak.  
 
4.4 A szövetség testületeit és tisztségviselőit a tagszervezetek küldöttei választják. Testületi 
tag, tisztségviselő csak a szövetség valamely tagszervezetének nagykorú magyar 
állampolgára lehet.  
 
4.5 A küldött-közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki vagy akinek közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján  
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  
 
4.6 Vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályok 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 jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
5. A küldött-közgyűlés   
 
5.1 A szövetség legfelső szerve a küldött-közgyűlés, mely nyilvános, megfigyelőként bárki 
részt vehet ülésén. A küldött-közgyűlés a szövetség székhelyétől eltérő helyszínre is 
összehívható. 
 
5.2 A küldött-közgyűlést a tagszervezetek által – saját alapszabályuk, alapító okiratuk 
szerint – megválasztott küldöttek, valamint a szövetség elnökségének tagjai alkotják. 
Küldött csak a szövetség valamely tagszervezetének tagja lehet. Minden küldött vagy 
elnökségi tag egy szavazattal rendelkezik, akkor is, ha a küldött egyúttal elnökségi tag is. A 
küldött-közgyűlésen az elnökség tagjai kötelesek részt venni.   
 
5.3 A küldött-közgyűlésre tanácskozási joggal meg kell hívni:  
a) a felügyelő bizottságot, valamint a küldött-közgyűlés, illetve az elnökség által választott 
állandó bizottságok elnökeit és tagjait.  
 
5.4 A küldött-közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. A küldött- 
közgyűlést össze kell hívni, ha azt a tagszervezetek legalább egyharmada, az elnökség, 
vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi. A küldött-közgyűlést össze kell hívni abban az 
esetben is, ha az összehívást a bíróság, vagy az ügyészség, írásban elrendeli. A küldött-
közgyűlés összehívásáról, a napirendi pontok közléséről, az elnökség legalább 14 nappal 
korábban írásban gondoskodik. Ennek keretén belül meghatározza az összehívás rendjét, 
valamint a küldött-közgyűlésre tanácskozási joggal meghívandó személyek körét.  A 
küldött-közgyűlési 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. 
 
5.5 A küldött-közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkezők több mint 50%-a 
jelen van. A szavazati joggal rendelkezők száma az érvényes tagsággal rendelkező 
tagszervezetek számának és az elnökség létszámának összege. Határozatképtelenség esetén 
a küldött-közgyűlést - azonos napirenddel - 14 napon belülre újra össze kell hívni. Az újból 
összeült küldött-közgyűlés - az eredeti napirendbe felvett kérdésekben- a megjelent 
küldöttek számától függetlenül határozatképes. Erről a következményről a tagszervezeteket 
figyelmeztetni kell.  
a) A küldött-közgyűlés általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg 
határozatait, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadását is. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  
b) A küldött-közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha a szavazásra jogosultak 
többsége ezt kéri.  



c) A jelenlevő küldöttek 3/4-ének szavazata szükséges az Alapszabály elfogadásához, 
megváltoztatásához. Az összes tag 3/4-es többsége kell az egyesület feloszlásához illetve 
más szervezettel való egyesüléséhez valamint az egyesület céljainak módosításához. 
d) A küldött-közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek 
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a kötelezettség vagy felelősség alól 
mentesül; vagy bármilyen más előnyben részesü1, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt.  
 
5.6 A küldött-közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
a) az alapszabály megállapítása és módosítása;  
b) a szövetség elnökségi tagjainak, a felügyelő bizottság tagjainak 3 évre történő 
megválasztása;  
c) az elnökség beszámoltatása, az elnökség döntéseinek és ajánlásainak szükség szerinti 
felülvizsgálata;  
d) az elnökség határozatai ellen a küldött-közgyűléshez beterjesztett fellebbezések 
elbírálása;  
e) a felügyelő bizottság beszámoltatása illetve az éves beszámoló és a közhasznúsági 
melléklet elfogadása;  
f) a korábbi küldött-közgyűlési határozatok és ajánlások végrehajtásáról szóló jelentés 
jóváhagyása;  
g) a szövetség fő céljainak, tevékenységének és irányainak meghatározása;  
h) a szövetségi tagdíj összegének megállapítása;  
i) a szövetség feloszlásának kimondása;  
j) a szövetség más szervezettel történő egyesülésének kimondása;  
k) feloszlás, megszűnés vagy egyesülés esetére rendelkezés a szövetség vagyonának 
hovafordításáról.  
l) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkör gyakorlása 
m) taggal, vezető tisztségviselővel kötött szerződések jóváhagyása 
n) szükség esetén könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása 
illetve végelszámoló kijelölése 
o) a küldött-közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-hitelesítőinek valamint a 
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása 
 
5.7 A küldött-közgyűlésről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet az elnök, 
és az e célra megválasztott két küldött hitelesíti. A jegyzőkönyvbe bármely küldött utólag is 
jogosult betekinteni.  
 
5.8 A küldött-közgyűlésről felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:  
a) a küldött-közgyűlés helyszínét és időpontját,  
b) a jelenlévők névsorát,  
c) a napirendi pontokat,  
d) a választott vagy felkért tisztségviselők névsorát,  
e) az esetlegesen vitatott pontok főbb tartalmát,  
f) kívánságára valamely résztvevő szó szerinti hozzászólását vagy ellenvéleményét,  
g) az elfogadott vagy elutasított határozatok szövegét,  
h) a szavazatok arányát, illetve lehetőség szerint a döntést támogatók és ellenzők névsorát.  
 
5.9 A küldött-közgyűlés határozatait a Határozatok Tárában kell nyilvántartani, amelyből a 
határozatok tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 
lehetőség szerint személye megállapítható. A küldött-közgyűlési határozatot a határozat 



által érintett személlyel vagy szervezettel haladéktalanul - igazolható módon - írásban 
közölni kell. 
 
6. Az elnökség  
 
6.1 A küldött-közgyűlések között a szövetség működését a tagszervezetek tagjai közül 3 
évre megválasztott 7 tagú elnökség irányítja. Az elnökség tagjainak maximum 1/3-a lehet 
tagszervezeten kívüli személy. Az elnökség a tagjai közül megválasztja az elnököt, a 2 
alelnököt és a gazdasági vezetőt. 
 
6.2 Az elnökség tagjai a feladat- és munkamegosztásukat az SZMSZ-ben rögzítik.  
 
6.3 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 személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján a 
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
 
6.4 Az elnökség szükség szerint - általában havonta egyszer - tart ülést. Az elnökségi ülésen 
az elnökség tagjain kívül tanácskozási joggal részt vehetnek a felügyelő bizottság tagjai 
valamint az elnökség által állandó vagy eseti jelleggel meghívottak is.  
 
6.5 Az elnökségi ülések nyilvánosak. Az elnökség üléseit az elnök hívja össze. Az ülés 
helyéről, időpontjáról és a megtárgyalandó kérdésekről az elnökség és a felügyelő bizottság 
tagjait valamint a meghívottakat legalább 1 héttel korábban tájékoztatni kell.  
 
6.6 Az elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az ülés elnöke és egy 
jelenlevő elnökségi tag hitelesít. A jegyzőkönyvbe az elnökség bármely tagja betekinthet, 
rövidített változatát pedig az elnökség valamennyi tagja megkapja. Az elnökségi ülés 
határozatait a Határozatok Tárában kell nyilvántartani, amelyből a határozatok tartalma, 
időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya lehetőség szerint 
személye megállapítható.  
  
6.7 Az elnökség feladatai:  
a) végrehajtja a küldött közgyűlés határozatait, szervezi és ellenőrzi a szövetség 
tevékenységét, céljainak megvalósítását, megállapítja a szövetség éves munkatervét és 
eseménynaptárát;  
b) megállapítja a szervezeti és működési szabályzatot illetve a tevékenységgel összefüggő 
egyéb szabályzatokat, dönt a szövetségi programok részvételi szabályzatáról, az országos 
találkozók versenyszabályzatáról 
c) a szervezeti és működési szabályzatban meghatározza a szövetség irodájának működési 
rendjét, kinevezi az irodavezetőt 
d) gondoskodik a küldött-közgyűlés összehívásáról, előkészíti üléseit, gondoskodik 
szervezéséről és az előterjesztések egyeztetett kidolgozásáról, beterjesztéséről;  
e) munkabizottságokat hoz létre és beszámoltatja azokat tevékenységükről;  
f) szabályozza a szövetségbe való be- és az abból való kilépés módját;  
g) dönt a tagszervezetek felvételéről, a tagság megszüntetéséről, a tagszervezetek törléséről, 
illetőleg kizárásáról  
h) megállapodásokat köt az állami, társadalmi és más szervezetekkel, gondoskodik ezek 



végrehajtásáról;  
i) dönt a költségvetés végrehajtása során szükségessé váló (szervezési és működési 
szabályzatban elnökségi hatáskörbe utalt) jelentősebb szerződések megkötéséről;  
j) dönt a szövetségi kitüntetések odaítélésének rendjéről, a díjazottak személyéről 
k) dönt az országos találkozók megrendezésének helyszínéről, a rendező szervezetről és a 
rendezés feltételeiről 
l) felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a szövetség központjának munkája felett, 
beszámoltatja a gazdasági vezetőt és az irodavezetőt, javaslatot tesz a szövetségi tagdíj 
mértékére;  
m) fegyelmi jogkört gyakorol a tagszervezetek vonatkozásában, munkáltatói jogkört 
gyakorol az irodavezetővel kapcsolatban;  
n) gyakorolja a TFSZ számára a jogszabályban meghatározott egyetértési és véleményezési 
jogot;  
 
7. A tisztségviselők  
 
7.1 A szövetség elnöke:  
a) elnököl a küldött-közgyűlés és az elnökség ülésein;  
b) képviseli a szövetséget az állami és társadalmi szervek előtt;  
c) ellátja a küldött-közgyűlés és az által rábízott, valamint a szervezeti és működési 
szabályzat szerint ráháruló feladatokat.  
d) az elnök feladatait társadalmi munkában látja el.  
 
7.2 A szövetség alelnökei:  
a) A szövetség alelnökei szükség esetén helyettesíthetik az elnököt a 7.1. pontban 
meghatározott feladatainak teljesítésében. Ezen felül ellátják a szervezeti és működési 
szabályzat előírásai szerint rájuk háruló feladatokat.  
b) Az alelnökök feladataikat társadalmi munkában látják el.  
 
7.3 A szövetség gazdasági vezetője: 
a) ellátja a szövetség könyvelési, számviteli feladatait, a rendezvények pénzügyi 
előkészítését 
b) elkészíti az éves költségvetési tervet és az éves gazdálkodási beszámolót 
c) a pályázati anyagokhoz elkészíti a költségvetést és a pénzügyi beszámolót 
 
7.4 A szövetség irodavezetője 
a) kezeli a házipénztárt, kiadványokat értékesít, ügyfélfogadást tart 
b) nyilvántartja a tagszervezeteket, irattározza a dokumentumokat 
c) kezeli a nyomtatványokat, levelezéseket 
 
8. A felügyelő bizottság  
 
8.1 A szövetség gazdálkodását a küldött-közgyűlés által megválasztott felügyelő bizottság 
ellenőrzi. Tagjait 3 évre a közgyűlés választja meg. Elnökét tagjai közül maga választja 
meg. 
 
8.2 Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, 
aki:  
a) a szövetség valamely választott testületének a 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 társadalmi szervezet által tagjának a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást,  
d) a szövetség alkalmazottja;  
e) az a)-d) pontban meghatározott személyek hozzátartozója;  
f) büntető ítélet hatálya alatt ál,.  
 
8.3 A felügyelő bizottság feladata, a szövetség működésének ellenőrzése, a pénzügyi és 
gazdasági tevékenység rendszeres vizsgálata és szakmai segítése.  
 
8.4 A felügyelő bizottság tevékenységéért a küldött-közgyűlésnek felelős, annak köteles 
beszámolni. Észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az 
elnökséget. Bűncselekmény alapos gyanúja esetén közvetlenül tájékoztatja a szövetség 
törvényességi felügyeletét ellátó ügyészséget.  
 
8.5 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. 
 
8.6 A Felügyelő Bizottság a szövetség tisztségviselőitől jelentést, felvilágosítást kérhet; 
betekinthet a szövetség dokumentumaiba és javaslatairól 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. 
 

9. A szövetség gazdálkodása  
 
9.1 A szövetség a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel az elnökség által jóváhagyott 
költségvetés szerint gazdálkodik.  
 
9.2 A szövetség jövedelmei, bevételei: 
a) a tagegyesületek tagdíja 
b) adományok, támogatások, 
c) hagyományozás (örökség),  
d) rendezvények bevételei, 
e) szolgáltatási tevékenység ellenértéke,  
f) az alaptevékenységet szolgáló gazdálkodó tevékenység,  



g) az intézményi háttér működéséből származó bevételek,  
h) reklámtevékenység, védjegyhasználat és szponzorálás,  
i) konkrét sürgető célok érdekében, érvényes engedély alapján végzett gyűjtés,  
j) állami támogatás,  
k) egyéb bevételek (pl. átengedett pénz, eszközök).  
 
9.3 A szövetség vagyona lehet:  
a) készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg),  
b) követelés,  
c) ingó és ingatlan vagyon.  
 
9.4 A szövetség tartozásáért saját vagyonával felel. A tagszervezetek csak a tagdíjat 
kötelesek megfizetni, a szövetség tartozásáért a saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
9.5 A szövetség feloszlása vagy más szervezettel történő egyesülése esetén a határozatot 
kimondó küldött-közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon 
hovafordításáról. Ilyen döntés hiányában a vagyon állami tulajdonba kerül és azt sport célra 
kell fordítani. 
 
9.6 Feloszlatás vagy megszűnés esetén a vagyon tekintetében a civil törvény rendelkezései 
az irányadóak.  
 
9.7 A szövetség gazdálkodását a küldött-közgyűlés és az elnökség határozatai alapján a 
szövetség gazdasági vezetője irányítja.  
 
9.8 A gazdálkodás részletes szabályait, szervezetét, hatásköri tagolódását és működési 
rendjét a szövetség szervezeti és működési szabályzata és gazdálkodási szabályzata állapítja 
meg.  
 
9.9 A szövetség vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez.  
 
9.10 A szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.  
 
9.11 A szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységet veszélyeztető mértékű 
hitelt nem vehet fel. 
 
9.12 A szövetség gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az 
alapszabályban meghatározott tevékenységekre kell fordítania.  
 
9.13 A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök, a két alelnök vagy a gazdasági vezető 
közül bármelyik önállóan jogosult.  
 
10. Záró rendelkezések  
 
10.1 Az éves beszámolókat és közhasznúsági mellékleteket, a küldött-közgyűlési, elnökségi 
illetve felügyelő bizottsági jegyzőkönyveket valamint a Határozatok Tárát a szövetség 
irodájában úgy kell őrizni, hogy abba - előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthessen. 
A vezető tisztségviselők kötelesek megfelelően, elsősorban a szövetség honlapjának 
igénybevételével gondoskodni arról, hogy a szövetség által nyújtott szolgáltatásokról bárki 



időben értesülhessen. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet, a szervezet 
tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az interneten a TFSZ honlapján – 
www.tfsz.hu - kell közzétenni. 
 
10.2 A szövetség jogi személy, amelyet a társadalmi szervezetek nyilvántartásba vételével 
szerez meg. A szövetséget a Fővárosi Törvényszék veszi nyilvántartásba.  
 
10.3 A szövetség képviseletére az elnök, bármely alelnök vagy a gazdasági vezető külön-
külön is jogosult. A képviseleti jogkört az elnökség - esetenként, illetve az ügyek 
meghatározott csoportjaira nézve - más személyekre is átruházhatja.  
 
10.4 A szövetségi tagsággal rendelkező szervezetek tekintetében, az e minőségükben 
elkövetett fegyelmi vétségük esetén a fegyelmi jogkört az elnökség gyakorolja. Az elnökség 
által hozott fegyelmi határozat ellen a küldött-közgyűlésnél lehet fellebbezéssel élni. A 
fegyelmi eljárás során az elnökség a következő büntetéseket szabhatja ki: 
a) figyelmeztetés,  
b) megrovás,  
c) kizárás 
 
10.5 A szövetség megszűnik, ha,  
a) feloszlását a küldött-közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja,  
b) más társadalmi szervezettel egyesül,  
c) a bíróság feloszlatja,  
d) a bíróság megállapítja megszűnését.  
 
Záradék:   A módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Természetjáró 

Fiatalok Szövetsége közgyűlése 2014. november 8-án elfogadta. 
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