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I. Általános rendelkezések  
 
 
 

1. Az Egyesület neve:  IBUSZ Természetjáró Egyesület (rövidítve: ITE) 
2. Székhelye:   1025 Budapest Csalán utca 39/a/B/7 
3. Színe:    narancssárga/kék 
4. Jelvénye:    később kerül meghatározásra 
5. Zászlaja:    háromszög alakú osztott pólya, felül narancssárga, alul kék 
6. Az Egyesület bélyegzője           köriratban „TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET” 
     középen vízszintesen „IBUSZ”  
7. Alapításának dátuma:  1999. augusztus 6. 
 
8. Az Egyesület működését a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk) és az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), ,  valamint 
jelen alapszabálya és belső szabályzatai alapján kívánja folytatni..   

 
9. Az Egyesület jogi személy. 
 
10. Az ITE az 1974-ben alakult IBUSZ Sport Egyesület Természetjáró Szakosztály 

hagyományainak folytatója és ápolója.  
 
 
11. Az Egyesület nem közhasznú illetve közhasznú szolgáltatásaiból – tevékenységének 

jellegéből fakadóan is nemcsak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.  
 
12. Az ITE olyan társadalmi szervezet, amely saját értékei alapján önkéntesen szerveződik, és 

ezek szellemében működik: magát a demokratikus civil társadalom szerves alkotórészének 
tekinti; közvetlen politikai tevékenységet1 nem folytat, 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.  

 
13. A fentiekből fakadóan elutasítja az életkor, nem, nemzetiség (etnikum), iskolai végzettség, 

foglalkozás, társadalmi állás, politikai, eszmei, vallási meggyőződés alapján való 
kirekesztést és kizárólagosságot.  

 
 

                                                 
1 Közvetlen politikai tevékenységnek tekintendő: párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, 
a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelölt állítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-
testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése: nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott 
nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati-képviselői választáson történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése. 
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II. Az Egyesület célja és cél szerinti tevékenységei  
 

A) Az Egyesület célja:  
 
1. Magyarország természeti környezetének, természeti kulturális és történelmi értékeinek a 

megismertetése és megismerése.  
2. A természetjárás iránti érdeklődés felkeltése, a természetjárás és országjárás népszerűsítése 

valamennyi korosztályban, az egészséges életmód kialakítása és elterjesztése érdekében. 
3. A természet védelme, a természetjárás feltételeinek gazdagítása, fejlesztése.  
 
 

B) Az Egyesület feladata az előző pontokban meghatározott célok megvalósítása érdekében: 
 
1. Felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát, 

ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására, hozzájáruljon a különböző 
korosztályok egészséges életmódjának kialakításához és fenntartásához. (sport) 

2. Elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és a 
művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal és ezzel hozzájáruljon a sportról szóló 
2004.I.törvényben állami feladatként meghatározott tevékenység eredményes és hatékony 
ellátásához. (sport) 

3. Tagjai által túrák, táborozások, versenyek és egyéb rendezvények szervezésével 
gazdagítsa a természet, a haza és más országok, népek megismerésének lehetőségeit, és 
ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közti barátság elmélyítéséhez. 

4. Támogassa a környezet- és a természetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, szervezett, 
gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek 
védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához. (természetvédelem) 

5. Gondozza a jelzett úthálózatot és működjön közre fejlesztésében (új turista útvonalak 
kijelölése, karbantartása). (környezetvédelem) 

6. Közreműködjön a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó 
létrehozásában és terjesztésében. 

7. Propagálja, népszerűsítse a természetjárás (turistaság) céljait, eszméit, intézményeit, 
lehetőségeit. 

8. Fejlessze a magyar természetbarát (turista) mozgalom nemzetközi kapcsolatait. 
9. Minden korosztály számára előadások és egyéb programok (vetítések, ismertető 

versenyek, országjárás stb.) keretében bemutassa és megismertesse a természeti, 
történelmi, stb. értékeket. (a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása) 

10. Együttműködjön más (szakmai) szervezetekkel. 
11. Szakértői, szaktanácsadói tevékenységet végezzen. 
 

C) A fenti célok alapján az Egyesület meghatározott közfeladathoz kapcsolódóan a 
következő közhasznú tevékenységeket végzi: 

 
1. Közhasznú tevékenység: sport 
 Közfeladat megnevezése: az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása   
          feltételeinek megteremtése, sport finanszírozás 
 Jogszabályhely: 2004. évi I. tv. a sportról 49.§ c), d) 
 
2. Közhasznú tevékenység: természetvédelem 
 Közfeladat megnevezése: a természetvédelmi kultúra fejlesztése 
 Jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§ (1) 
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3.. Közhasznú tevékenység: környezetvédelem 
 Közfeladat megnevezése: a közterület tisztántartásával és a lomtalanítási akciókkal   
                                                      kapcsolatos feladatok 
 Jogszabályhely: 1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági  
      megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és 
      hatásköreiről 21.§ 
 
4. Közhasznú tevékenység: ismeretterjesztés, oktatás 
 Közfeladat megnevezése: a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása 
 Jogszabályhely: 1996. évi LIII. tv. a természet védelméről 64.§ (1) 
 
Az Egyesület közhasznú tevékenységei közvetve vagy közvetlenül szolgálják a megjelölt 
közfeladatok teljesítését, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 
kielégítéséhez.  
 
Az Egyesület a természetjáró tevékenységet hagyományosan gyalogos, kerékpáros, vízitúrázó és 
sítúrázó módon fejti ki. 
 
 
 

III. Az Egyesület tagsága  
 

A)  
1. Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki az alapszabály 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, valamint kötelezettséget vállal az 
egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj 
megfizetésére. 

 
2. Az Egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. 
 
A tagság a felvétellel keletkezik, minden tagsági forma tekintetében. A tag felvételéről az Egyesület 
Elnöksége dönt. 

3. Az Egyesület tagjává választást a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat 
benyújtásával – kérelmezheti.  

 
4. Az ajánlásokkal ellátott belépési nyilatkozatot az Egyesület elnökéhez kell benyújtani. A 

tagfelvételről az Elnökség a soron következő elnökségi ülésen dönt. A tagfelvétel elutasítása 
esetén az elutasítási határozat kézhezvételétől számított kilencven napon belül a Közgyűlés felé 
lehet fellebbezéssel élni az Elnökhöz benyújtott írásos beadvánnyal. A soron következő rendes 
taggyűlésen az Egyesület rendes tagjává választásról a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Abban az esetben, ha soron következő rendes taggyűlés időpontja meghaladja a kilencven napot, 
akkor rendkívüli közgyűlésen kell dönteni a tagfelvételéről.  
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B) Nyilvántartott tagsági formák és megszűnésük: 
 
1. Rendes tagok: 

A. magánszemély  
korhatár nélkül minden magyar vagy külföldi állampolgárságú magánszemély, aki 
vállalja a tagsággal járó kötelezettségeket. (Kiskorú esetén a szülő nyilatkozik.)  
Megszűnik a tagság: kilépéssel, a tagdíj, illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének 1 
évnél hosszabb ideig történő elmulasztásával, a magánszemély elhalálozásával, fegyelmi 
büntetésként kizárással. 
 
A.a. fiatalkorú (ifjúsági) tag  
ifjúság tag lehet minden nappali képzésben részt vevő, munkajövedelemmel nem 
rendelkező egyetemi vagy főiskolai hallgató és szakképzésben részt vevő tanuló a képzés 
idején, legfeljebb 25 éves koráig.  
 
A.b. nyugdíjas tag  
nyugdíjas tagnak minősül minden olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki a mindenkori, 
Magyarországon irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt elérte.  

 
B. jogi személy  
Az egyesületnek tagja lehet az a jogi személyiséggel rendelkező bel-vagy külföldi 
szervezet, amely az Egyesület céljaival egyetért és a belépéskor a vele kötendő 
együttműködési megállapodás szerint vállalja az Egyesület támogatását. 
Megszűnik a tagság: kilépéssel, a tagdíj, illetve a vállalt anyagi támogatás fizetésének 1 
évnél hosszabb ideig történő elmulasztásával, fegyelmi büntetésként kizárással, a jogi 
személy jogutód nélküli megszűnésével.  

 
2. Pártoló tagok  

Az Egyesület pártoló tagja lehet:  
- minden természetes, nagykorú személy, aki vállalja az Egyesület célkitűzéseinek 
erkölcsi és/vagy anyagi támogatását; 
- minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban 
kötelezettséget vállal az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatására. 
A pártoló tagság kilépéssel, a tagdíj befizetésének egy évi elmulasztásával, a 
természetes személy halálával vagy fegyelmi büntetésként kizárással szűnik meg. A 
pártoló jogi személyek tagsága a jogi személy megszűnésével, kilépésével vagy a tagdíj 
fizetésének egy éves elmulasztásával szűnik meg.  

3. Tiszteletbeli tagok  
 

Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet (a Közgyűlés határozata alapján) az a magyar és 
külföldi magán- vagy jogi személy, aki kiemelkedő tevékenységével támogatta az 
Egyesület munkáját.  

 
4. Alapító tag  

 
Alapító tagnak az számít, aki 1999. szeptember 31-ig belépett az Egyesületbe, és éves 
tagdíját rendezte.  
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Szünetel annak a tagsága, aki tagdíjait az alapszabályban meghatározott időpontig nem 
fizeti meg, e mulasztása rendezése napjáig. A szünetelő tagságú tag ez időszakban 
tagsági jogait nem gyakorolhatja, így különösen szavazati joggal nem rendelkezik, és 
nem választható. 

A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével. 
A kizárásról a közgyűlés titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal dönt.  
 
Tagnyilvántartás: 
Az Egyesület nyilvántartja tagjait, a tagoknak igazolványt állít ki. 
Az Egyesület nyilvántartott tagja: 
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein. 
- választhat és választható az Egyesület szerveibe. 

 
C) Az Egyesület tagjának jogai  

 
1. A tag részt vehet az Egyesület döntéseinek meghozatalában és megvalósításában. Jogi 

személy tagok jogaikat és kötelezettségeiket a bejegyzett képviselőik útján 
gyakorolhatják, magánszemély tagok csak személyesen. Minden egyes tagnak 1 
szavazata van. 

2. A tag bármely tisztségre választhat és választható. Kiskorú tag ugyanazokat a jogokat 
gyakorolhatja – választhat és választható korának megfelelő tisztségre. 
Az elnöki posztra csak akkor jelölhető a tag, ha magyar állampolgár, betöltötte a 18. 
életévét, valamint jogi értelemben alkalmas az Egyesület képviseletére. 

3. Részt vehet az ITE rendezvényein, túráin, igénybe veheti az ITE által nyújtott 
kedvezményeket, jogosult tájékozódni az Egyesület túráiról, rendezvényeiről. 

4. Véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben. 
5. Az ITE rendezvényein, céljait megvalósító más programokon munkát vállalhat. 
6. Az Egyesület irataiba, gazdálkodásába betekinthet, bármely kérdéssel kapcsolatban 

információt kaphat. 
7. Az Egyesület valamelyik szervének törvénysértő határozatát az egyesületi tag a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül megtámadhatja. 

D) Az Egyesület tagjainak kötelességei  

1. Az Egyesület alapszabályának betartása, tagjaival történő betartatása.  
2. Az Egyesületi célok elérésének, az Egyesület tevékenységének elősegítése, erkölcsi és 

egyéb támogatása. 
3. Mindenben az Egyesülethez méltó magatartás tanúsítása. 
4. Az általa vállalt természetjáró feladatok, kötelezettségek maradéktalan, legjobb tudás 

szerinti teljesítése. 
5. A Közgyűlés által megállapított összegű éves tagsági díj befizetése, legkésőbb az adott év 

március 31-ig. Folyamatos tagság csak folyamatos tagdíjfizetés esetén ismerhető el. A 
tagdíjfizetés 1 éven túli elmaradása automatikusan megszünteti a tagsági viszonyt. 

6. A tag által (mint rendező) szervezett rendezvények, események után az Elnökség felé, az 
Egyesület által biztosított pénzeszközök felhasználásáról elszámolást készíteni, az 
esetleges hiányt megtéríteni. 
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7. Ha a tag az Egyesület célkitűzéseit durván megsérti, vagy kivonja magát a közös munka 
alól, a tagot a Közgyűlés kizárhatja. 

 
E) A pártoló tagok jogai és kötelességei:  

 
1. A természetes személyiségű pártoló tag joga: 
- részt vehet az Egyesület döntéseinek meghozatalában, véleményt nyilváníthat, javaslatot 

és indítványt tehet a természetjárást érintő bármely kérdésben. Részt vehet az Egyesület 
túráin és más, nyílt rendezvényein.  

2. A természetes személyiségű pártoló tag kötelessége: 
- az Egyesület erkölcsi támogatása, az Egyesület tevékenységének elősegítése, a pártoló 

tagdíj befizetése. 

3. A jogi személyiségű pártoló tag joga: 
- a belépéskor megkötött megállapodás szerint – képviselője útján – közreműködhet az 

Egyesület őt érintő munkájában; 
- véleményt nyilváníthat; 
- javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben.  

4. A jogi személyiségű pártoló tag kötelessége:  
- az Egyesület erkölcsi támogatása; 
- az Egyesület tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése; 
- a megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb támogatás befizetése.  
 
 

F) A tiszteletbeli tagok jogai és kötelességei:  
 
1. A tiszteletbeli tag joga: 
- véleményt nyilváníthat, javaslatot és indítványt tehet az Egyesületet érintő bármely kérdésben; 
- tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület Közgyűlésén.  
 
2. A tiszteletbeli tag kötelessége:  
- erkölcsileg támogatni az Egyesületet és elősegíteni tevékenységét. 

G) A tagsági viszony megszűnése: 
 
 
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban benyújtani. 
b) a tag kizárásával 
c) a tag halálával, jogutód nélküli megszűnésével. 
 
A tag kizárásának okai: 

a.) a tag tevékenységével vagy magatartásával az Egyesület céljainak megvalósulását 
veszélyezteti. 

b.) a bíróság jogerősen bűncselekményért elítélte. 
c.) a tagdíjfizetés egy éves elmulasztása esetén a felszólítás után kitűzött 90 napos határidőn belül 

nem rendezi a tagdíjat. 
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- Az Egyesület tagját a kizárás lehetősége előtt írásban figyelmeztetni kell a kizárás okainak 

megszüntetésére. A kizárásról szóló döntés előtt az érintet tag jogosult a védekezését mind az 
Elnökség, mind a Közgyűlés elé terjeszteni és legalább 8 napot kell biztosítani a védekezése 
előterjesztésére. A kizárásról határozatot kell hozni, amelyet a kizárással érintett tag részére 
kézbesíteni kell. A határozatnak tartalmazni kell a kizárás indokát, valamint a fellebbezési 
lehetőségről való tájékoztatást. A kizárási határozat ellen a kézhezvételtől számított harminc 
napon belül lehet írásban fellebbezéssel élni az Elnökhöz benyújtva. A kizárásáról másodfokon a 
Közgyűlés járhat el, 30 napon belül. 

IV. Az Egyesület szervezete  
 

A) Az Egyesület szervezete keretet biztosít a társadalmi munkán alapuló, Egyesületen belüli 
közéletnek és az ezt segítő vállalkozási tevékenységnek. 

 
Az Egyesület szervezeti felépítését a Közgyűlés hagyja jóvá. 
 

B) A Közgyűlés 
 
A Közgyűlés működése: 
 
1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 
 
2. A Közgyűlés a tagok összességéből álló testület, évenként legalább egyszer ülésezik. 
             
 Össze kell hívni a közgyűlést akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve, ha a tagok 
 egyharmada – az ok és a cél megjelölésével – írásban kezdeményezi. 

 
3. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze a közgyűlés pontos helyének, idejének 

és napirendjének a tagokkal történő közlésével. A közgyűlés pontos helyét, idejét és 
napirendjét a tagsággal legalább 15 nappal előbb írásban kell közölni. Soron kívül 
összehívott Közgyűlés esetén ennek legalább 10 nappal előtte kell megtörténnie.  
A Közgyűlés helyszíne eltérhet az Egyesület székhelyétől.  

 
4. A Közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta. A tagok egyharmadának 

kívánságára zárt ülést kell elrendelni. A közgyűlés csak akkor lehet zárt, ha azt 
személyiségi jog vagy egyéb titoktartásra vonatkozó szabály indokolja.  

 
5. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet határozatlan ideig meg kell őrizni. 

A jegyzőkönyv tartalmazza a dátumot, a jelenlévők névsorát, a vitatott pontok főbb 
tartalmát, az elfogadott határozatok szövegét és sorszámát, a döntés hatályát, az 
elutasított határozatok szövegét, a szavazás számszerű eredményét. A jegyzőkönyvet két 
példányban kell elkészíteni, amelyet a levezető elnök és a jegyzőkönyvvezető aláírásával 
hitelesít. A Közgyűlés által hozott határozatokat a határozat által érintett személyekkel 
haladéktalanul írásban közölni kell. 
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6. A szabályosan összehívott Közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több 
mint fele megjelenik. Ha az összehívott Közgyűlés nem határozatképes, akkor azt 30 
napon belül újból össze kell hívni azonos napirenddel. Az újból összehívott Közgyűlés az 
eredeti napirendi pontokban a megjelentek számától függetlenül határozatképes, ha a 
fentiekről a tagokat a meghívóban előzetesen tájékoztatták.  

 
7. A Közgyűlés általában nyílt (bármely tag kezdeményezése alapján, (ha a Közgyűlés 

elfogadja, név szerinti) szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg határozatait.! 
 
8. Titkos szavazást kell elrendelni a tisztségviselők megválasztásakor, visszahívásakor, 

kizáráskor, illetve ha a Közgyűlés valamely kérdésben való határozathozatalhoz titkos 
szavazás mellett dönt. Ehhez a szavazásra jogosultak legalább egyharmadának kívánsága 
szükséges.  

 
 
9. Az Egyesület megalakulásához, feloszlásához vagy más szervezettel történő 

egyesülésének elhatározásához, az Alapszabály elfogadásához és módosításához, az 
Elnökség és a Számvizsgáló Bizottság megválasztásához, kétharmados szótöbbség 
szükséges.  

 
11. 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.  
  
 
13. 15 napon belül Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha az Elnökség, a Számvizsgáló 
Bizottság, vagy a tagok egyharmada azt ok és cél megjelölésével írásban kéri. 
 
14.      A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a) az Egyesület megalakulásának és feloszlásának, valamint más Egyesülettel, 
társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása 

b) az alapszabály elfogadása és módosítása, 
c) az éves tagsági díjak és a költségvetés meghatározása, 
d) az elnök, az elnökség és a tisztségviselők 4 évre történő megválasztása, az Egyesület 

éves beszámolójának jóváhagyása, 
e) a közhasznúsági jelentés elfogadása, 
f) az elnökség és a tisztségviselők két Közgyűlés közötti munkája beszámolójának 

elfogadása, 
g) tiszteletbeli tag megválasztása, 
h) a tag kizárása, 
i) az Egyesület megszűnése vagy megszüntetése  esetén az Egyesületi vagyon 

felhasználásáról való rendelkezés. 
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V. Az egyesület vezető szerveivel kapcsolatos összeférhetetlenségi 
szabályok  
 
1. Összeférhetetlenségi szabályok a vezető tisztségviselőkre, a felügyelő szerv elnökére és tagjára, 
valamint a könyvvizsgálóra: 
 
2. 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 -   
        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 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.   
                      
3. 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) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban    
             vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem             
             rendelkezik, 
         c) az Egyesület 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 hozzátartozója. 

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. 
 

V.A. Az elnökség 
Az elnökség az Egyesület által választott testület, amely a Közgyűlés határozatainak szellemében 
szervezi az Egyesület munkáját két Közgyűlés között.  
 
Az elnökség összetétele és működése: 
 
Az elnökség 7 tagból áll, az elnökség tagjai között van az elnök és az elnökhelyettes is. 
 
Az elnökség szükség szerint, de legalább háromhavonta egyszer ülésezik. Az elnökségi ülést az 
elnök hívja össze, a napirendi pontokat tartalmazó meghívóval. Az elnökség soron kívül is 
összeül, ha az elnök, vagy két elnökségi tag, vagy a tagság legalább 20 %-a írásban kéri 
összehívását. Az ülésen az elnökség tagjain kívül tanácskozási joggal részt vehetnek az elnökség 
által állandó, vagy eseti jelleggel meghívottak is. Az elnökségi ülések nyilvánosak, melyen 
megfigyelőként bárki részt vehet. 
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Az elnökség határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség nyílt (bármely 
tagja kezdeményezése alapján név szerinti) 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 továbbiakban együtt hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség 
vagy felelősség alól mentesül; vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt.   
 
Az elnökség üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet bármikor a tagság rendelkezésére bocsát. A 
jegyzőkönyvet meg kell őrizni. 
 
Az elnökségi ülés nyilvános, a nyilvánosság kizárása csak a személyiségi jogok védelme és a 
titokvédelmi jogszabályok esetén lehetséges.  
 
Az elnökség feladatai: 
 
- Tagjai közül megválasztja az elnökhelyettest, valamint az egyéb tisztségviselőket. A 

Közgyűlés határozatai szerint szervezi az Egyesület működését. 
- Rendszeresen, tájékoztatja a tagságot a túrákról és rendezvényekről. 
- Dönt az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása felől, a Közgyűlés által meghatározott    

        keretek között. 
-     Javaslatot tesz a Közgyűlésnek az Egyesületi tagsági díj, valamint az esetleges egyéb    
       hozzájárulás mértékéről és fizetési esedékességéről. 
- Felelős az Egyesület gazdálkodásáért, pénzügyi fegyelméért. 
- Segíti az elnököt a képviselettel és az Egyesület vezetésével járó feladatai ellátásában. 
- Felelős a Közgyűlés elé kerülő beszámoló elkészítéséért és a Közgyűlés előkészítéséért. 
- Elkészíti az Egyesület éves munkatervét. 
- Megbízza azokat a személyeket, akik az elnök mellett a gazdálkodással, pénzügyekkel 

kapcsolatosan aláírási joggal rendelkeznek. 
- Javaslatot tesz a Közgyűlésnek a tiszteletbeli tagokra. 
- Dönt a pártoló tagok felvételéről, kizárásukról vagy tagságuk megszüntetéséről. 
- Dönt a Közgyűlés által alapított elismerések adományozásáról. 
 

VI. Az Egyesület elnöke, elnökhelyettese 
 
1. Az elnök általánosan és önállóan jogosult az Egyesület képviseletére. Az elnök az 

Egyesületet egyszemélyben jegyzi úgy, hogy nevét az Egyesület előírt előnyomott vagy 
nyomtatott neve alá írja. Az egyesület képviseletéhez az elnök, akadályoztatása esetén az 
elnökhelyettes és az elnökség bármelyik tagjának együttes aláírása szükséges. 

2. Az elnöki posztot csak nagykorú, magyar állampolgár töltheti be. 
3. Az elnököt távollétében az elnökhelyettes helyettesíti. 
 
 Az elnök feladatai, jogköre 
 
4. A Közgyűlés és az elnökség döntései szerint irányítja és vezeti az Egyesület munkáját. 
5. Összehívja az elnökséget, előkészíti és vezeti annak üléseit. 
6. Képviseli az Egyesületet külső kapcsolataiban. 
 
 Az elnökhelyettes feladatai és jogköre: 
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7. Az elnök jogkörét és feladatkörét az elnök távolléte vagy akadályoztatása esetén  

gyakorolja.  
 

8. Az elnökség (az elnökön és az elnökhelyettesen kívül) tagjainak képviseleti joga 
gyakorlásának módja együttes, oly módon, hogy az együttes jegyzés egyik aláírója 
minden esetben az elnökhelyettes. 

 
9.      Az egyesület vezető tisztségviselői: 
Az egyesület elnöke: Ifju György (Faisztl Aida) 1025 Budapest,. Csalán út 39/a/B.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
 
Az elnökhelyettes: Bozsogi Jánosné 2120 Dunakeszi, Fóti út 11.  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 
 
Az elnökség tagja: Havas Ferenc 1025 Budapest, Szeréna utca 31. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 
 
Az elnökség tagja: Nagy László 1119 Budapest, Petzvál József u. 28. fsz. 1. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 
 
Az elnökség tagja: Németh Gábor 1025 Budapest, Alsózöldmáli u. 8. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 
 
Az elnökség tagja: Puha Titusz 1139 Budapest, Röppentyű u. 7/VII/29  
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 
 
Az elnökség tagja: Rakaczky István 2131 Göd, Kazinczy út 5. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

VI.B. Számvizsgáló Bizottság  
 
A Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. A Számvizsgáló 
Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős, annak köteles beszámolni. A Számvizsgáló 
Bizottság tagjai a Közgyűlésen és az elnökségi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt. 
 
Elnökét és 2 tagját 4 évre a Közgyűlés választja meg.  
 
A Számvizsgáló Bizottság tagjává nem választható az, 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) az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban  
      vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem             
             rendelkezik, 
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 c) az Egyesület 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 hozzátartozója. 
 
A Számvizsgáló Bizottság testületként jár el, határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen 
van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Munkáját a maga által meghatározott ütemterv 
alapján végzi. 
 
A Számvizsgáló Bizottság az Egyesület könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
Észrevételeiről, tapasztalatairól, javaslatairól rendszeresen tájékoztatja az elnökséget. A bizottság 
a hatályos jogszabályok alapján köteles felülvizsgálni az Egyesület mérlegét és azt hitelesítő 
záradékkal ellátni. Ha a Számvizsgáló Bizottság megítélése szerint az Egyesület tevékenysége 
jogszabályba, alapszabályba, illetve a Közgyűlés határozatába ütközik, vagy az Egyesület 
érdekeit egyébként súlyosan sértő olyan esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, 
következményeinek elhárítása vagy enyhítése az elnökség, illetve a Közgyűlés döntését teszi 
szükségessé, 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 
Számvizsgáló Bizottság jogosult. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása 
érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Számvizsgáló Bizottság köteles 
haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 

VIII. Az Egyesület gazdálkodása 
 
Az Egyesület a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel a jóváhagyott költségvetés szerint, a 
társadalmi szervezetekre vonatkozó pénzügyi szabályok betartásával gazdálkodik. Bevételei: 
tagdíjak, támogatások, adományok, a közhasznú tevékenységéből, illetve egyéb célszerinti 
tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek, valamint a 
vállalkozási tevékenységből származó bevételek. 
 
Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységet csak céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytat. A gazdálkodás során elért 
eredményt nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja. 
 
Az Egyesületnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 
 
Az Egyesületnevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetőleg 
más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 
 
Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a az Elnök által kiállított írásbeli 
meghatalmazás alapján végezhető. 
 
Az Egyesület részére juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci 
áron kell nyilvántartásba venni. 
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A tevékenységéből képződő nyereségét, bevételeit céljainak elérése és feladatainak ellátása 
érdekében végzett tevékenységének fejlesztésére fordítja, tagjai közt azt fel nem osztja. 
 
Az Egyesület vagyonát képezheti minden olyan ingó vagy ingatlan dolog, amely vagyoni 
értékkel bír. Az ITE vagyona elsősorban a tagok által fizetett díjakból, jogi személyek és 
magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik. Az Egyesület vagyonával önállóan 
gazdálkodik. 
 
Az Egyesület tagdíjakból és egyéb bevételekből segíti céljai megvalósítását. 
 
Az Egyesület gazdálkodásáért az elnökség felel. 
 
Az egyes rendezvények vagy megvalósítandó feladatok pénzügyeiért felelős személyt 
(témafelelős) az elnökség nevezi ki. A témafelelős köteles az elnökségi üléseken folyamatos 
tájékoztatást adni az anyagiak felhasználásáról, majd pontos elszámolást készíteni. 
 
Az Egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a 
szervezet tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

A beszámolási szabályok:  
 
Az Egyesület köteles a közgyűlés által elfogadott beszámolóját, letétbe helyezni és közzétenni.  
 
Az Egyesület közzétételi kötelezettségének a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon tesz eleget.  
 
A letétbe helyezett beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott 
módon kell közzétenni, valamint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára 
lehetővé kell tenni.  
 
A közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet saját 
honlapon történő elhelyezésére is.  
 
Az Egyesület beszámolójára egyebekben a számvitelről szóló törvény, valamint az annak 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 
 

IX. Vegyes rendelkezések 
 
Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott 
elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag 
hozható határozat. 

 
 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 az egyesületnek nem tagja; 
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e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
 
Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
Az egyesület a Közgyűléseire minden esetben Szavazatszámláló bizottságot hoz létre. A 
Szavazatszámláló bizottság 3 tagú. A Szavazatszámláló bizottság tagjára bármely egyesületi tag 
jelölhető (megválasztható), aki számára a tisztség elfogadása jelen Alapszabály lehetővé teszi. A 
Szavazatszámláló bizottságba Elnököt és tagot bármely szavazati joggal rendelkező egyesületi 
tag jelölhet. A Szavazatszámláló bizottság Elnökét és tagjait a Közgyűlés nyílt szavazással 
választja meg egyszerű szótöbbséggel a Közgyűlés időtartamára. 
 
Az Elnökség döntéseit a határozatok tárában tartja nyilván. Ebben fel kell tüntetni a döntések 
tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (név szerinti szavazás esetén 
személyét). 
 
Az egyesület elnöke gondoskodik az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való közléséről, 
írásban igazolható módon. 
 
Az Elnökség döntéseit az Egyesület rendszeresen megjelentetett havi program tájékoztatójában 
hozza nyilvánosságra. 
 
Az Egyesület irataiba bármely tag korlátozás nélkül betekinthet. Az Egyesület beszámolóiba 
(elnökségi ülés, Közgyűlés, közhasznúsági jelentés) bárki betekinthet, arról térítés ellenében 
másolatot készíthet. 
 
Az Egyesület működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint beszámolói 
közléseiről időszaki kiadványban tájékoztatja a nyilvánosságot. 
 
Az Egyesület működését érintő és az Alapszabályban részletesen nem szabályozott alapvető 
kérdéseket az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza, mely az alapszabállyal 
nem lehet ellentétes. 
 
Az Egyesület közhasznú szolgáltatásairól bárki információt kaphat. 
 
Az Egyesület megszűnése esetén a vagyona feletti rendelkezési jog az elnökség javaslata alapján 
a Közgyűlés hatásköre. 
 

X. Záró rendelkezések 
 
A közhasznú szervezet felett 
- adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság; 
- a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék; 
- a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó 

szabályok szerint az ügyészség látja el. 
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A jelen Alapszabályban nem meghatározott kérdésekben Magyarország Alaptörvényét, a mindenkor 
hatályos Polgári Törvénykönyvet, a Civil Törvényt, illetve a fentebb megnevezett jogszabályok 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
 
Az IBUSZ Természetjáró Egyesület Alapszabályát a 2017. március 3-adiki közgyűlés 
tartózkodás és ellenvélemény nélküli nyílt, egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Átmeneti intézkedések: 
A közgyűlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a tagsági jogokat nem érintő kérdésekben a 
törvényi előírások értelmezéséből adódó formai, stilisztikai változtatásokat beszámolási 
kötelezettség mellett megtegye; 
A közgyűlés egyidejűleg felhatalmazza az elnökséget, hogy az IBUSZ Természetjáró Egyesület 
közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétele érdekében a bírósági bejegyzéssel 
kapcsolatos intézkedéseket megtegye. 
 
Budapest,.2017. március 6. 
 
  ..............................................  
 az ITE elnöke 
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