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1.§  
Az egyesület neve, székhelye és jogállása: 
(1) Az Egyesület neve: Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület. 
      Név rövidítve: BTKE 
      Az Egyesület angol neve: Bereg Nature and Environment Association  
 
(2) Az Egyesület székhelye: 4841 Jánd Arany János tér 1/A 
 
(3) Az Egyesület működése kiterjed: a Magyarország egész területére 
 
(4) Az Egyesület jogi személy, közhasznú, független, nonprofit, nem politikai szervezet. Az egyesület 
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 
 
(5) Embléma: Kör alakú, belső kör kék madár, zöld virág, külső körben felírat: Beregi Természet- és 
Környezetvédelmi Egyesület - Jánd 
 
2§ 
Az egyesület célja és közhasznú tevékenysége 
(1) Az Egyesület céljai: 
Környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok ellátása. Környezeti nevelés, környezettudatos 
magatartás kialakítása. Az Egyesület egy olyan fenntartható természeti és épített környezetért dolgozik, 
amelyben az adott térség (természeti, humán és gazdasági) erőforrásaira támaszkodó harmónikus 
társadalom él. Célunk a Felső-Tisza ökorégió, a Tisza és mellékfolyói térsége harmóniájának, értékeinek 
megőrzése, az ott élő emberek és a környezet fenntartható együttélésének elősegítése. 
 
Az Egyesület a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Természetbarát Diákkör elnevezésű, 
1984 óta nem jogi személyként működő civilszervezet szakmaiságának és szellemiségének 
felvállalásával végzi tevékenységét.  
 
Az Egyesület 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, és más civil szervezeteknek nyújtott szolgáltatások és 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. 
 
A környezetvédelem, mint fogalom definíciója számunkra: 

• Az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása 
• A környezet egészének, valamint annak elemeinek, folyamatainak magas szintű, összehangolt, 

egységes védelme. 
• A fenntartható fejlődés érvényesülésének biztosítása. 

 
Az Egyesület céljainak megvalósulása kihatással van a Magyarország, illetve a Tisza és mellékfolyói 
által érintett országok területére: 
Nevezetesen: 

• Magyarország 



• Lengyelország 
• Románia 
• Szerbia 
• Szlovákia 
• Ukrajna 

 
( 2 ) Az Egyesület közhasznú, az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 
Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelem, 
természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, 
valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, fogyasztóvédelem, euroatlanti 
integráció elősegítése. 
 
Az egyesület közhasznú céljainak elérése érdekében az alábbi konkrét tevékenységeket végzi:  

• Kutatási feladatok végrehajtása 
• Szakmai tanulmányok készítése 
• Kiadványok készítése 
• Előadások, konferenciák, rendezvények, képzések szervezése 
• Szemléletformálás 
• Ifjúsági és felnőtt csereprogramok szervezése 
 

A Beregi Természet- és Környezetvédelmi Egyesület céljainak megvalósítása érdekében - elsősorban 
tagjainak bevonásával - a jogszabályok keretei között az alábbi közfeladatokat látja  
 
2.1. A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 
Természetvédelem, természetvédelmi szemléletformálás 
(1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.  § (1) bekezdése) 
 
2.2. 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.§) 

 
2.3. 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.§) 

 
2.4. 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) 

 
2.5. 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) 
 
2.6. 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) 
 



2.7. 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.§) 

 
2.8. 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. §) 
 
2.9. 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) 
 
2.10. 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) 
 
2.11. 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) 
 
2.12. 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) 
 
2.13. 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) 
 
2.14. 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) 
 
2.15. 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) 
 
2.16. 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) 
 
( 3 ) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a szórólapokon, 
szakfolyóiratokban és egyéb sajtótermékekben való közzététel alapján biztosítja. Tevékenysége 
nyilvános, tehát a nyilvánosság semmilyen okból nem korlátozható. A nyilvánosságra hozatal módjai: 

• Az egyesület saját honlapján (www.termeszetbaratok.freeweb.hu) történő megjelentetés 
• A székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán kifüggeszti.  



 
( 4 ) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen  a 
közhasznú szolgáltatásaiból. Ennek formája a rendezvényeken való részvétel, a tanulmányok, kutatási 
eredmények, kiadványok megismerése, kérelem, vagy pályázat útján igény bevehető szolgáltatások 
elnyerésének lehetősége. 
 
( 5 ) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem 
osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységeire fordítja. 
 
( 6 ) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai 
tevékenység, továbbá az országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt 
állítása. 
 
( 7 ) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül 
igénybe veheti. 
 
3. § 
Az Egyesület tagjai 
(1) Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, vagy szervezet, aki a jelen 
Alapszabályban  foglalt egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A 
felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő 
okiratát ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és a kialakult 
szokásokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 
(2) A rendes tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A 
rendes tag felvételének kérdésében az Elnökség a rendes tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi 
határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön 
létre. A Közgyűlés elfogadja a tagsági viszonyt.  
 
(3) Az Egyesület Elnöksége köteles az egyesületi rendes tagokról és tiszteletbeli tagokról naprakész 
nyilvántartást vezetni. A magánszemély tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.   
 
(4) Az Elnökség egyszerű többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan 
természetes személyeket, akiket arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli 
elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag jogosult az egyesület Közgyűlésén részt venni, felszólalni, 
véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni, valamint egyben köteles 
az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni. 
Tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, nem szavazhat és vezető tisztségviselővé nem választható. 
 
(5) Az egyesületi rendes tagság megszűnik: 
- a természetes személy halálával, illetőleg a nem természetes személy rendes tag jogutód nélküli 
megszűnésével, 
- a kilépés bejelentésével, 
- kizárással, 
- ha az Egyesület megszűnik. 
 
 (6) A rendes tag az Egyesületből bármikor indoklás nélkül kiléphet, ezt elegendő bejelenteni. A kilépő 
rendes tag tagsági jogviszonya a bejelentés napján megszűnik. 
 
(7) A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok 
legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az egyesületből kizárhatja azt a rendes tagot, aki valamely 
– az egyesületi tagságból eredő – kötelezettségét ismételten, vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha 
a három hónapnál régebben esedékessé vált tagdíjat a jogkövetkezményeket is tartalmazó írásbeli 



felszólítás kézhezvételét követően, a felszólításban megjelölt 15 nap alatt sem fizette be, illetőleg, ha az 
egyesület céljával, szellemiségével, vagy az alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. 
 
(8) A tiszteletbeli tag tagsági jogviszonya megszűnik a tiszteletbeli tag halálával, a tiszteletbeli tag cím 
megvonásával, és a tiszteletbeli tag címről való lemondással. 
 
(9)A tiszteletbeli tag címet a Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlevő, szavazati joggal 
rendelkező tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével jogosult megvonni abban az esetben, ha 
a tiszteletbeli tag az Egyesület céljával, szellemiségével, vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető 
magatartást tanúsít. 
 
(10) A 3.§ (8) és (9) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban csak azt követően hozható meg a kizárástól, 
illetve a tiszteletbeli tagi cím megvonásáról szóló határozat, ha a határozattal érintett személyt 
meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak a védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy 
mentő körülmények ismertetésére. A kizárt rendes tag, vagy tiszteletbeli tag címétől megfosztott tag a 
közgyűlési határozat kézhezvételét követő 15 napon belül fellebbezéssel fordulhat az Elnökséghez. 
 
4.§  
Tagsági jogok és kötelezettségek 
(1) Az Egyesület rendes tagja jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
kezdeményezni egyes kérdések megvitatását. 

- Jogosult a közgyűlésen szavazati joggal részt venni, felszólalni, véleményét kifejteni, határozati 
javaslatot tenni és szavazni. 

- Minden rendes tag választhat és megválasztható vezető tisztségviselőnek.  
- Kiskorú rendes tag is megválasztható a korának megfelelő tisztségre. 

 
(2) Az Egyesület rendes tagja köteles: 

- az Egyesület alapszabályát és belső szabályzatait, valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatokat megtartani, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani 

- az Egyesület közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni, 
- a közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni. 

 
(3) Az Egyesület éves tagdíját a Közgyűlés állapítja meg, melyet a rendes tagok minden év 
december 31.-ig kötelesek az egyesület pénztárába befizetni. 
 
(4) A nem természetes személy rendes tag tagsági jogait és kötelességeit a létesítő okiratában 
meghatározott képviselője útján gyakorolja, illetve teljesíti. 
  
(5) A rendes tagok jogai és kötelezettségei egyenlőek. . 
 
5.§  
A tisztségviselők összeférhetetlensége  
1. Az Egyesület vezető tisztségviselője csak büntetetlen előéletű magyar állampolgár lehet.  
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
6.§ 
A Közgyűlés 
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelye évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. 
Rendkívüli Közgyűlést az Elnökség bármikor összehívhat. A Közgyűlést össze kell hívni: 
a) Az Elnökség határozatára, 
b) A Felügyelő Bizottság kezdeményezésére 
c) Ha a tagok egyharmada a cél megjelölésével benyújtott indítványára, a határozat meghozatalától, 

illetőleg a kérés kézhezvételétől számított 30 napon belül, 
d) A bíróság elrendelése alapján. 
 
 (2) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 
a. Az Alapszabály megállapítása és módosítása 
b. Az éves költségvetés meghatározása 
c. Az éves tagdíj összegének, befizetési határidejének és módjának meghatározása 
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 Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása. 
f. A tagsági felvétel elfogadása, az Egyesület rendes tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a 

tiszteletbeli tagi cím visszavonása. 
g. A Jelölő Bizottság jóváhagyása 
h. Az Elnökség tagjai, és az Elnök megválasztása, a Felügyelő Bizottság Elnök és tagjainak 

megválasztása, felmentése.  
i. Minden olyan ügy, melyet jogszabály hatáskörébe utal, illetőleg melyről az alapszabály így 

rendelkezik 
 
(3) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 15 naptári nappal meg kell küldeni. A 
közgyűlés meghívójának tartalmaznia kell annak pontos helyét, időpontját, a tárgyalni tervezett 
napirendi pontokat és a határozatképtelenség miatt megismételt küldöttgyűlés időpontját is. 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.  
 
(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50%-a + egy tag jelen van. Ha a 
Közgyűlés határozatképtelen, akkor ez eredeti Közgyűlés napját követő 15 napon belül megismételt 
Közgyűlést kell tartani. A megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek 
számára való tekintet nélkül határozatképes. Az erre vonatkozó figyelmeztetést az eredeti közgyűlési 
meghívóban fel kell tüntetni. Ha a megismételt Közgyűlést nem az eredeti Közgyűléssel azonos napon 
tartják, akkor a tagoknak újra meghívót kell küldeni, amely tartalmazza azt a figyelmeztetést is, hogy a 
megismételt Közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül 
határozatképes. 
 
(5)  
A Közgyűlés határozatait általánosan egyszerű szótöbbséggel hozza (50 %+1 szavazat). Az Egyesület 
alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes többséggel hozott határozata 
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület meg szűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát 
nem gyakorolhatja. 
 
(6) A közgyűlés az éves beszámolóról, a közhasznúsági jelentés elfogadásáról hozott határozatát az 
általános szabályok szerint, azaz a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével 
hozza. 
 
(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a jelenlevő 
szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. 
 
(8) A közgyűlés a személyi döntések kivételével határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések 
tekintetében pedig titkos szavazással hozza. 
 
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata dönt, titkos 
szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel írásban, postai úton közölni kell. Az Elnök köteles a 
Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe helyezni. A Határozatok Könyve oly 
módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja, a döntés 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható 
legyen. 
 
(11) A Közgyűlés – a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – nyilvános.  
 
7.§ 
Az Elnökség 
(1) Az Egyesület vezető szerve a 3 tagú Elnökség, - 1 fő elnök és két fő elnökségi tag - amelynek tagjait 
a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választja. 
 
(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése 
határozatképes, ha azon az Elnökség legalább két tagja jelen van. Az ülések nyilvánosak. 
 
(3) Az elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az érintettel 
írásban, postai úton közölni kell. 
 
(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze az Elnökség tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. A 
meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg 
kell küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga 
állapítja meg, az alapszabállyal összhangban álló módon. 



 
(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a. Az ügyrend elfogadása 
b. Az etikai szabályok megalkotása és a Közgyűlés elé terjesztése, jóváhagyás végett 
c. Tagfelvétel jóváhagyásának Közgyűlés elé terjesztése 
d. Javasolja az Elnöknek a Közgyűlés összehívását. 
e. A közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé 

terjesztése. 
f. Az éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése 
g. Döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy valamely 

tisztségviselő hatáskörébe. 
 
(6) Az Elnök és az Elnökségi tag megbízatása megszűnik a vezető tisztségviselő halálával és 
lemondásával, illetve a határozott időtartam lejártával, amely esetekben a Közgyűlés új vezető 
tisztségviselőket választ. Az időközben választott új vezető tisztségviselő megbízatása a már hivatalban 
levő vezető tisztségviselők mandátumával egyező időpontig szól. 
 
(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe helyezni. A 
Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének 
tartalma, időpontja, a döntés hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható 
legyen. 
 
8.§ 
Az Elnök 
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év időtartamra választott 
vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének képviseletére önállóan jogosult vezetője. 
 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 
 

- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett, 
- a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 
- az elnökségi ülések előkészítése és levezetése 
- az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg bíróság előtt, 
- az Egyesület közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás vezetése, 

amelyről a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya és személye megállapítható, 

- a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel 
történő közlése 

-  a Közgyűlés és az Elnökség határozatait valamint az Egyesület beszámolóit, és közhasznúsági 
jelentését az Egyesület internetes honlapján (www.termeszetbaratok.freeweb.hu) nyilvánosságra 
hozza. 

9.§. 
Az Elnökségi Tag 
(1) Az Elnökségi Tag, (2 fő elnökségi tag) a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 

5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő. 
(2) Az Elnökségi Tag feladatai 
• Részvétel az Elnökség munkájában, annak döntéshozatalában 
• Helyettesítik az Elnököt akadályoztatása esetén az alapszabály 12.§ 1.2. pontjában foglaltak alapján. 
• Az Elnökkel együttesen rendelkeznek az egyesület bankszámlája felett, és részt vesznek az 

utalványozásban az alapszabály 12.§ 1.3. pontjában foglaltak alapján. 
 
10. §. 
A Felügyelő Bizottság 
A Felügyelő Bizottság 3 főből áll: elnök és két tag. 



A Felügyelő Bizottság hatásköre: 
 
a. Az Egyesület működésének, gazdálkodásának, vezetőségének ellenőrzése, melynek során az 

Egyesület könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, a vezető tisztségviselőktől 
jelentést, tájékoztatást kérhet, 

b. tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, 
c. a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezése esetén tájékoztatja az intézkedésre jogosult 

szervet és kezdeményezi annak összehívását, 
d. ellenőrzi az Egyesület jelentéseit, álláspontját ismerteti a Közgyűléssel, 
e. mérleg/eredmény-kimutatás ellenőrzése, 
f. évente egyszer köteles a Közgyűlés előtt beszámolni, 
g. ügyrendjét a testület maga határozza meg, 
h. a Bizottság elnöke részt vesz az Elnökség ülésein, 
i. mindazon feladatok ellátása, melyet jogszabály előír. 
 
11. §. 
Az Egyesület működése és gazdálkodása 
(1) Az Egyesület, mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat 

jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 
 
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb 

jövedelmekből gazdálkodik. 
 
(3) A tagdíj összegét, befizetésének határidejét és módját a Közgyűlés határozza meg. A rendes tagok 

tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagdíjnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A rendes 
tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. 
 
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési 

kötelezettsége nincsen. 
 
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszeréből – a normatív támogatás kivételével – csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással 
való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által 
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A fentiekkel kapcsolatos információkat az 
egyesület saját honlapján (www.termeszetbaratok.freeweb.hu)  hozza nyilvánosságra. 

 
(8) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létező okiratnak megfelelő juttatások 
kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 
 
(10) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 

nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 
törlesztésére nem használhatja fel. 

 
Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésének támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 



megfelelő rendelkezései az irányadóak. A beszámolót és a közhasznúsági jelentést a Közgyűlés fogadja 
el az alábbi tartalommal:  A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét; 

   f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 
  g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. 

 
Az Egyesület köteles a beszámolót és a közhasznúsági jelentést, a tárgyévet követő évben, legkésőbb 
június 30. napjáig saját honlapján (www.termeszetbaratok.freeweb.hu)  nyilvánosságra hozni.  Emellett 
a fenti dokumentumokat köteles a székhelyen elhelyezett hirdetőtáblán is kifüggeszteni.  
 
(11) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és az Egyesület 

gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését 
elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat. 

 
(12) Az Egyesület működése felett a Nyíregyházi Törvényszék gyakorol törvényességi felügyeletet. 
 
(13) Iratnyilvánosság: 
a. A Közgyűlésről 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.  
Az Egyesület 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 
az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban - bárki 
betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. Az éves közhasznúsági jelentést – közterületen 
elhelyezett hirdetőtáblára való kifüggesztéssel, a szervezet honlapján,  mindenki számára 
hozzáférhetővé kell tenni.  
 
b. A Közgyűlés 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 elnök gondoskodik arról, hogy a vezető szervek döntései a 
irodában elhelyezett hirdetőtábláján kifüggesztésre kerüljenek és közzé legyenek téve az Egyesület 
honlapján is.  
 
c. Az Egyesület honlapján, illetve 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.  
 
12. §. 
Az Egyesület képviselete 
1. Az egyesületet az Elnök önállóan képviseli harmadik személyekkel és szervezetekkel szemben, 

bíróság és más hatóságok előtt. 
 
2. Az Elnököt akadályoztatása esetén az elnökségi tagok helyettesítik, ilyenkor képviselik is az 

egyesületet azzal, hogy az egyesület nevében írásbeli nyilatkozatok megtételére csak a két 
elnökségi tag együttesen jogosult. (Ptk.29.§ (3) bekezdése alapján) 

 
3. Az egyesület bankszámlája felett az elnök és egy elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni, 

ugyanez irányadó az utalványozásra is. 



 
13. § 
Az Egyesület megszűnése  
(1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való 

egyesülését kimondja. 
 
(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illetőleg 

megszűnését megállapítja. 
 
(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell fordítani. A 

hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt. 
 
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 

rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

 
(5) Amennyiben az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg, az Egyesület vagyonát a hitelezők 

kielégítése után csak természet- és környezetvédelmi civil szervezet(ek) támogatására lehet 
fordítani. Amennyiben erről az Egyesületet megszüntető Közgyűlés nem rendelkezik, a 
támogatandó szervezet(ek)ről a Környezet- és Természetvédő Szervezetek Országos Találkozója 
dönt. 

 
14. §  
Egyéb rendelkezések: 
 
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. május 03.-án megtartott Közgyűlés jóváhagyta és  
egységes szerkezetbe való foglalását elrendelte (a módosítás kiemelten beépítve) .  
Az egységes alapszerkezetbe foglalt Alapszabály szövege megfelel annak hatályos tartalmának. 
 
Jánd; 2014. május 03. 
 
 
 ............................................................  

Elnök 
 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
 

1.  
Név:  …………………………………….. 
 
Lakcím:………………………………….. 
 
Aláírás:………………………………….. 
 
 
2.  
Név:  …………………………………….. 
 
Lakcím:………………………………….. 
 
Aláírás:………………………………….. 



 

 


