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A MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 
 

I. fejezet 
 

Általános rendelkezések 
 

1. § 

 

(1)     A szervezet elnevezése: Magyar Tűzoltó Szövetség, rövidítése: MTSZ. 
 

(2) A Magyar Tűzoltó Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a vonatkozó, a rá irányadó 

jogszabályok alapján létrehozott, a tűz elleni védekezéssel és a műszaki mentéssel foglalkozó, a 

katasztrófa elhárításban közreműködő és azt segítő civil szervezetek demokratikus önkormányzattal 

rendelkező országos szakmai és képviseleti szervezete – civil szervezetek szövetsége, mely a tagok 

közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására jött létre 

határozatlan időre, mely egyesületi formában tevékenykedik, melynek tagja természetes személy nem 

lehet. Valamennyi szervének ülései nyilvánosak, s a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott 

esetben korlátozható.  
 

(3) A Szövetség az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú tevékenységet folytat a 

tűzoltás, katasztrófa elhárítás területén, illetve segíti az e területeken tevékenykedő szervezetek 

munkáját. , működése rendszeres. 
 

(4) A Szövetség pártoktól független szervezet, közvetlen pártpolitikai tevékenységet nem folytat, 

pártokat nem támogat, azoktól támogatást nem fogad el.  
 

(5) A Szövetség nyilvántartott tagsággal rendelkezik, nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is 

részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, illetve azokat igénybe vegye. 

A tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell a Szövetséget alkotó tagok székhelyét, bírósági nyilvántartási 

számukat és cégek esetén a cégjegyzékszámot is. 
 

(6) A Szövetség vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve folytathat. A gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, azt az 

alapszabályában meghatározott feladatellátásra fordítja. Tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb 

adatait országos sajtó útján és a szervezet internetes honlapján (www.tuzoltoszovetseg.hu) is 

nyilvánosságra hozza.  
 

(7) Az Szövetség olyan közfeladat teljesítésére irányuló közhasznú tevékenységet végző 

szervezet, amely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő 

erőforrásokkal rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága 

kimutatható.  
 

Megfelelő erőforrás áll rendelkezésére, mert átlagos éves bevétele meghaladja az egy millió forintot, 

egybeszámított adózott bevétele (tárgyévi eredménye) pozitív (nem negatív), továbbá megfelelő 

társadalmi támogatottság mutatható ki, mert a közhasznú tevékenység érdekében felmerülő költségek, 

ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában. 

 

Jelen Alapszabály rendelkezik olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv 

döntésének tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható.  

 

E nyilvántartás tartalmazza a döntéseknek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvánosságra hozatali 

módját, a szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjét, valamint 

a szervezet működésének, szolgáltatása igénybe vétele módjának, beszámolói közlésének 

nyilvánosságát.  
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Közfeladatait különösen az önkéntes tűzoltóságról és önkéntes tűzoltói tevékenység szabályairól 

szóló törvény írja elő, valamint nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú 

szolgáltatásaiból, gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú – jelen Alapszabályban 

meghatározott – céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok megvalósítását nem 

veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban 

meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.  
 

(8) A Szövetség alapítási éve: 1990. A Szövetség az 1870-ben alakult Magyar Országos 

Tűzoltószövetség eszmei jogutódjának tartja magát. 
 

(9) A Szövetséget nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék, mely 3125. sorszám alatt tartja nyilván 

a Szövetséget. 
 

(10) A Szövetség közhasznú jogállású szervezet, mely jogosult használni a közhasznú megjelölést. 

(Civil tv. 36. § (1) bekezdés) 
 

(11) A Szövetséget, mint közhasznú szervezetet adó- és illetékmentesség illeti meg. (Civil tv. 36. § (2) 

bekezdés) 
 

(12) A Szövetség, mint közhasznú jogállású szervezet jogosult állami, közigazgatási, költségvetési 

szervvel közszolgáltatási szerződést kötni.  
 

2.  § 

 

(1) A Szövetség önálló jogi személyként működő civil szervezetek országos szövetsége. A 

Szövetség hatóköre országos, működési területe országos, a Magyarország területe.  
 

(2) A Szövetség közfeladatok ellátásában együttműködő és közreműködő. A jelen okiratban megjelölt 

közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgáló közcélú és közhasznú tevékenységet 

folytató, egyesületi formában működő civil szervezet, mely tevékenységével hozzájárul a társadalom 

és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. 

A Szövetség a demokratikus önkormányzatiság elve alapján működik. Önálló ügyintézői és 

képviseleti szervvel, továbbá önálló költségvetéssel rendelkezik.  
 

A Szövetség az alábbi jogszabályokban meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi 

tevékenységét:   
 

A Szövetség – tagjain keresztül, azok munkájának megszervezésével, koordinálásával – az alábbi 

közfeladatokat látja el együttműködőként, közreműködőként, mint közhasznú tevékenységeket:    

 tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátása; 

 a katasztrófákra való felkészülés;  

 a katasztrófák elleni védekezés és helyreállítás, újjáépítés;  

 a polgári védelmi szervezetek tevékenységének segítése; 

 a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában 

következményeinek felszámolásában való részvétel;  

 baleset megelőzési tevékenység; 

 a helyi közrend, a közbiztonság védelme;  

 áldozatvédelmi tevékenység; 

 közlekedésbiztonsági tevékenység; 

 állat-, környezet-, és természetvédelmi tevékenység;  

 a polgárok és javaik védelme; 

 az állami és önkormányzati vagyon megóvásában való részvétel. 

 

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 

2. § (2) bekezdése előírja: „A tűzoltás és műszaki mentés állami feladat.”. 

A 4. § r) pontja szerint: „önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki 

mentési feladatokban közreműködő egyesület;” 
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33. § (1) „Az önkéntes tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és 

műszaki mentési feladatok ellátásában közreműködő egyesület, amely alapszabályában ezt 

tevékenysége céljaként rögzítette. 

(2) Az önkéntes tűzoltó egyesület tűzmegelőzési, tűzoltási és műszaki mentési tevékenységben való 

közreműködésére (a továbbiakban: szaktevékenység) e törvényt kell alkalmazni. 

r) önkéntes tűzoltó egyesület: a székhelye szerinti településen tűzoltási műszaki mentési 

feladatokban közreműködő egyesület; 

(3) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzmegelőzés körében tájékoztathatja a 

lakosságot az időszerű tűzvédelmi feladatokról, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos más 

információs tevékenységet végezhet. 

(4) Az önkéntes tűzoltó egyesület szaktevékenysége során a tűzoltási és műszaki mentési tevékenység 

körében 

a) az általa észlelt segélykérést továbbítja a hivatásos tűzoltósághoz vagy az önkormányzati 

tűzoltósághoz, 

b) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezéséig minden tőle 

elvárhatót megtesz a tűz továbbterjedésének megakadályozására, a tűz oltására, a sérült vagy 

egyébként veszélyben lévő személyek részére történő segítségnyújtásra, a balesetek megelőzésére, 

c) az eseményt észlelőket a helyszínen maradásra, a helyszínen tartózkodókat az általános 

segítségnyújtási kötelezettség körében a segítségnyújtásban való közreműködésre kérheti fel, 

d) a hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság helyszínre érkezését követően a tűz 

oltásában, illetve a műszaki mentésben a tűzoltás vezető intézkedésének megfelelően működik 

közre.” 

 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvényes módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 1. § (1) bekezdés szerint a katasztrófavédelem nemzeti ügy. A védekezés egységes 

irányítása állami feladat. A (2) bekezdés szerint minden állampolgárnak és személynek joga van arra, 

hogy megismerje a környezetében lévő katasztrófaveszélyt, elsajátítsa az irányadó védekezési 

szabályokat, továbbá joga és kötelessége, hogy közreműködjön a katasztrófavédelemben.  

A 2. § (1)-(2) bekezdése kimondja: (1) „A védekezést és a következmények felszámolását az erre a 

célra létrehozott szervek és a különböző védekezési rendszerek működésének összehangolásával, az 

állampolgárok, valamint a polgári védelmi szervezetek, a gazdálkodó szervezetek, a Magyar 

Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az állami meteorológiai szolgálat, 

az állami mentőszolgálat, a vízügyi igazgatási szervek, az egészségügyi államigazgatási szerv, az 

önkéntesen részt vevő civil szervezetek és az erre a célra létrehozott köztestületek, továbbá nem 

természeti katasztrófa esetén annak okozója és előidézője, az állami szervek és az önkormányzatok (a 

továbbiakban együtt: katasztrófavédelemben részt vevők) bevonásával, illetve közreműködésével kell 

biztosítani. 

(2) A katasztrófavédelemben részt vevők biztosítják az állampolgárok tájékoztatásához szükséges 

információkat, az életet, testi épséget, az anyagi javakat és a környezetet veszélyeztető hatásokról.” 

A 18. § (1) bekezdése szerint: „Az önként jelentkező társadalmi és karitatív szervezetek a 

katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok ellátásában a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervekkel kötött megállapodás alapján vesznek részt.” 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezése szerint 

a települési önkormányzat feladatai: 
13. § (1) „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi 

önkormányzati feladatok különösen: 

12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 

17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;” 

23. § (4) bekezdés alapján a fővárosi önkormányzat feladata különösen: „13. honvédelem, polgári 

védelem, katasztrófavédelem;, míg az  

(5) bekezdés alapján a kerületi önkormányzat feladata különösen „18. közreműködés a helyi 

közbiztonság biztosításában;”. 
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Az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: ÖTE) az egyesületi törvény alapján létrejövő és 

működő, önálló jogi személyiségű szervezetek. Tagjai feladataikat önkéntesként, munkabér vagy 

bérjellegű juttatás nélkül, szabadidejük terhére teljesítik. Hagyományápoló, közösségformáló, 

fiatalokat nevelő, tűzmegelőzési, kistelepülési veszély elhárítási funkciót töltenek be, de részt vesznek 

a helyi közbiztonsági, veszély megelőzési munkákban is. Az ÖTE-k a hivatásos katasztrófavédelmi 

szervek szakmai irányítása és felügyelete mellett – a hivatásos tűzoltó parancsnoksággal (a 

továbbiakban: HTP) kötött együttműködési megállapodás szerint – vehetnek részt tűzoltási, műszaki 

mentési műveletekben, tűzmegelőzési, iparbiztonsági, valamint önkéntes polgári védelmi 

feladatokban. 

(3) A Szövetség székhelye: Budapest. A Szövetség címe: 1081 Budapest, Dologház utca 1.  

(4) A Szövetség jelképei:  

(a) A Szövetség címere – középen a Magyarország címere, amelyet oválisan a Magyar Tűzoltó 

Szövetség felirat fog át. A felirat felett baloldalon az 1870-es évszám (a Szövetség megalakulásának 

évszáma), jobboldalon az 1990-es évszám (a Szövetség alapításának évszáma) található. A Magyar 

Köztársaság címere felett egy tűzoltósisak helyezkedik el, melyet két oldalról egy-egy tűzoltó balta 

fog át.  

(b) A Szövetség zászlója – a zászló alapszíne fehér, szélein körbe piros-fehér-zöld fogazattal. A zászló 

egyik oldalán a Szövetség címere, másik oldalán Szt. Flórián ábrázolás, felette és alatta az „Istennek 

dicsőség Embernek segítség!” felirat.  

(5) A Szövetség pecsétjei:  

(a) Körbélyegző: Magyar Tűzoltó Szövetség körirattal, középen a Szövetség címere.  

(b) Fejbélyegző: Magyar Tűzoltó Szövetség felirat, alatta a Szövetség címe.  

 

II. fejezet 
 

A Szövetség célja és feladata 
 

3. § 

 

A Szövetség célja az ország tűzbiztonsága, a lakosság tűzoltási, mentési és kárelhárítási 

ellátásának javítása és fejlesztése érdekében: 
 

(1) A tűz elleni védekezés, a műszaki mentés, a kárelhárítás és a katasztrófa elhárítási 

közreműködés területén tevékenykedő civil és szakmai szervezetek összefogása, tömörítése, szakmai 

érdekképviseletük hazai és nemzetközi szinten való biztosítása. 
 

(2) Társadalmi eszközökkel segíteni a tűz elleni védekezést, a hivatásos-, az önkormányzati a 

létesítményi tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltó egyesületek (továbbiakban: tűzoltóságok), más 

szakmai szervezetek tevékenységét a gazdaság és a lakosság tűzvédelmi kultúrájának fejlesztése és 

jogkövető magatartásának erősítése érdekében.  
 

(3) Közreműködni a tűzoltóságok és más tűzvédelmi szakmai szervezetek szakmai munkájuk 

hatékonyabbá tételéhez szükséges személyi, tárgyi és anyagi feltételek kialakításában a 

tűzoltóságoknál felhalmozódott tudás, szakmai ismeret, gyakorlati tapasztalat, szellemi tőke és bevált 

gyakorlatok felhasználásával és megosztásával, és e tevékenységben résztvevő szervezetek, 

személyek társadalmi és anyagi elismerésének elősegítése a tűzvédelmi szakmai képzés és 

továbbképzés színvonalának és hatékonyságának javítása, a tudományos tevékenység, kutatás, a 

tűzoltási és műszaki mentési tapasztalatok gyűjtése, feldolgozása és közzététele révén. 
 

(4) Részvétel és véleménynyilvánítás a tűz elleni védekezést, a műszaki mentést és a katasztrófa 

elhárítási közreműködést érintő jogalkotási munkában, a jogalkalmazás során felmerülő szakmai 

kérdések megoldásában, valamint a tagok véleményének és érdekeinek képviselete.  
 

(5) A tűzvédelmi szervezetek utánpótlásának biztosítása érdekében a gyermek és ifjúsági tűzoltók 

nevelése. 
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(6) Nemzetközi és belföldi kapcsolatok kiépítése és fenntartása, segítségnyújtás a tagok nemzetközi 

kapcsolatépítésében és fenntartásában. A tűz elleni védekezés hagyományainak ápolása.  

 

(7)    A hivatásos, önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltói tevékenység kiemelt ösztönzése, 

társadalmi elismertségének segítése. 

(8)  Az ország tűzvédelemében az állampolgárok esélyegyenlőségének a javítása, a települési 

közösségek önvédelmi képességének növelése, a települési szintű tűzvédelmi feladatok szakszerű 

ellátása. 

(9)   A tagszövetségeknél és azok tagszervezeteinél folyó szakmai munka segítése, feladat ellátás 

normáinak egységesítése. 

(10) Közreműködés az évszázados magyar tűzoltó hagyományok értékeit megőrző, de a kor 

követelményeinek megfelelő, az Európai Unió országainak jó megoldásait alkalmazni képes 

tűzvédelmi rendszer kialakításában. 

(11) A hivatásos, önkéntes, önkormányzati és létesítményi tűzoltók kulturális és 

sporttevékenységének, valamint a tűzoltósport támogatása. 

(12)    A Szövetség által meghatározott célok megvalósításához szükséges anyagi és tárgyi feltételek 

megteremtése érdekében a Szövetség vagyonának gyarapítása. 

  

A Szövetség feladatai: 
 

4. § 

 

(1) A Szövetség a céljainak elérése érdekében az alapszabályában, valamint a legfelsőbb 

döntéshozó szerve által meghatározott feladatokat látja el, illetve ezt elősegítő tevékenységet végez. A 

Szövetség a megfogalmazott célok érdekében az alábbi alapszabályi feladatokat látja el:, különösen: 
 

(a) A Szövetség tagszervezeteinek és a célban meghatározott tevékenységet végző más szakmai 

szervezetek társadalmi szakmai képviselete az állami, az önkormányzati szervek és más  civil 

szervezetek előtt. Jogi és érdekképviselet ellátása.  
 

(b)      A tűzvédelemre, a tűzoltóságokra vonatkozó, illetve azokat érintő jogszabályok végrehajtásával 

kapcsolatos tapasztalatok gyűjtése, elemzése, új jogszabálytervezetek véleményezése, szükség esetén 

a hatályos jogszabályok módosításának, vagy új rendelkezések kiadásának kezdeményezése.  
 

(c)   Javaslattétel és közreműködés a tűzoltóságok anyagi, technikai feltételrendszerének 

kidolgozásában, a fejlesztés és az anyagi-technikai eszközök elosztása terén.  
 

(d) A tagszervezetek tevékenységének folyamatos figyelemmel kísérése, segítése, az ezzel 

kapcsolatos tapasztalatok összegzése alapján javaslatok kidolgozása az állami és az önkormányzati 

szervek részére.  
 

(e) Tagjai részére szakmai képzést, továbbképzést szervez, a tűzvédelmi, mentési és elhárítási 

ismeretek bővítését szolgáló konferenciákat, egyéb rendezvényeket szervez, és a hasonló külföldi 

kezdeményezések esetén a részvételt támogatja. 
 

(f) Országos, nemzeti és nemzetközi tűzoltó rendezvényeket, versenyeket szervez, illetve 

közreműködik az országos szakmai rendezvények megszervezésében és lebonyolításában. Támogatja 

a tagszervezetek által szervezett nemzetközi, nemzeti, megyei vagy regionális rendezvényeket, 

versenyeket.  
 

(g) Közreműködik szakfolyóiratok szerkesztésében és kiadásában, illetve ilyeneket ad ki, 

szakanyagokat, kiadványokat készít, terjeszt, illetve forgalmaz. 

 

(h) Elismeréseket kezdeményez, elismerést alapít és adományoz.  
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(i) Nemzetközi kapcsolatokat épít ki és tart fenn, támogatja a tagszervezetek ez irányú 

tevékenységét. Részt vesz a Nemzetközi Tűzoltó Szövetség tevékenységében, a CTIF Magyar 

Nemzeti Bizottság munkájában. 
 

(j) Közreműködik a gyermek és fiatalkorúak tűzoltó szervezetekbe történő bevonásában, a 

kapcsolatos szakmai képző- és szervezeti programok kidolgozásában, végrehajtásában.  
 

(k) Tűzvédelmi felvilágosítás, tájékoztatás, propaganda végzése, közreműködés az ezzel 

összefüggő társadalmi tevékenység koordinálásában. A társadalmi segítők tevékenységének 

népszerűsítése az országos médiáknál. 
 

(l)    A tűz elleni védekezés hagyományainak ápolása, történeti emlékek gyűjtése, megőrzése. 
 

(m) Gazdálkodik a szövetség vagyonával és bevételeivel úgy, hogy az a leghatékonyabban segítse 

a kitűzött célok megvalósítását, és a meghatározott feladatok végrehajtását.  
 

(n) A Szövetség kizárólag a tagság érdekét szolgáló, valamint a feladatai, és célkitűzései 

magasabb szintű ellátása érdekében részt vehet gazdasági társaság munkájában, illetve önálló 

vállalkozást indíthat és működtethet.  
 

(o) A Szövetség céljában meghatározott tevékenység és a tevékenységet végzők érdekében 

alapítványt hozhat létre, vagy ilyen alapítványhoz csatlakozhat, vagy azt támogathat.  

 

 

III. fejezet 

 

A Szövetség tagsága 

 

5. § 

 

A Szövetség tagjai teljes jogú, szavazati joggal rendelkező (rendes) és különleges jogállású 

pártoló tagok lehetnek. 
 

(1) A Szövetség teljes jogú tagjai lehetnek a civil szervezetként működő országos, regionális, 

megyei és fővárosi tűzoltó szövetségek, tűzoltó szakmai-, vagy kárelhárítási és mentési 

tevékenységgel foglalkozó országos civil szervezetek, más országos civil szervezet, amely egyetért a 

Szövetség célkitűzéseivel, elfogadja a Szövetség alapszabályát. A tagok a Szövetség által kötelezően 

létrehozandó tagozatok alá kerülnek besorolásra, akként, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületek az 

önkéntes tűzoltói, a létesítményi tűzoltóságok civil szerveződései a létesítményi tűzoltói, míg az 

önkormányzati tűzoltóságok civil szerveződései az önkormányzati tűzoltói tagozatba tartoznak. A 

tűzoltó szakmai, műszaki mentési, katasztrófák elleni védekező tevékenységgel foglalkozó országos 

és helyi (területi) civil és gazdálkodó szervezetek, illetve ezek szövetségei, valamint a Szövetség 

pártoló tagjai maguk döntik el, hogy melyik tagozat alá kívánnak tartozni. 

 

(2)  A Szövetség pártoló tagja lehet bármely jogi- vagy  jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet, amely egyetért a Szövetség célkitűzésével, elfogadja a Szövetség alapszabályát, és anyagi 

támogatásával hozzájárul a célok eléréséhez. {Ectv. 4. § (5) bek.} 

 

(3) A teljes jogú tagok felvételéről az elnökség a tagfelvételre irányuló írásos kérelem benyújtását 

követő soros ülésén határozatban dönt. A felvételről, vagy annak elutasításáról a kérelmezőt az 

elnökség a döntését követő 15 napon belül írásban értesíti. A tagfelvételt elutasító határozat ellen, 

annak kézhezvételét követő 30 napon belül a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. küldöttgyűlés a 

fellebbezésről a soros következő ülésén dönt, amely döntéshozatalban az elnökség tagjai nem 

vehetnek részt. A küldöttgyűlés döntését a döntést követő 15 napon belül írásban kell megküldeni a 

kérelmezőnek, küldöttgyűlés döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs. 
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 (4) A pártoló tagok felvételéről az elnök a pártoló tagi felvételre irányuló írásos kérelem 

benyújtását követő 30 napon belül határozatban dönt. A felvételről vagy annak elutasításáról a 

kérelmezőt az elnök a döntést követő 15 napon belül írásban értesíti. A pártoló tagi felvételt elutasító 

döntés ellen, annak kézhezvételét követő 30 napon belül a küldöttgyűléshez lehet fellebbezni. 

küldöttgyűlés a fellebbezésről a soros következő ülésén dönt, amely döntéshozatalban az elnökség 

tagjai nem vehetnek részt. Küldöttgyűlés döntését a döntést követő 15 napon belül írásban kell 

megküldeni a kérelmezőnek, a küldöttgyűlés döntése ellen további fellebbezésnek helye nincs.  

 

(5) A teljes jogú tagokról és a pártoló tagokról külön-külön hitelesített nyilvántartást kell vezetni.  

 

 A Szövetség tagjainak jogai és kötelezettségei 

 

6. § 
 

(1) A teljes jogú tagok jogai: 

 

(a) A Szövetség tevékenységében részt venni, ennek keretében küldöttei útján részt venni a 

Szövetség országos küldöttgyűlésén tagozatainak munkájában és döntéshozatalában. 
 

(b)  A Szövetség választott tisztségviselőinek, bizottsági tagoknak a visszahívását kezdeményezni az 

indok, írásban történő megjelölésével.  
 

(c) Tájékoztatást kérni a Szövetség tevékenységéről, javaslatot, észrevételt tenni a Szövetség 

bármely szervéhez.  
 

(d) Igénybe venni a Szövetség szolgáltatásait és juttatásait, részt venni a szövetség rendezvényein, 

elismerés adományozását kezdeményezni. 
 

(e) A Szövetség jogszabályban meghatározott, illetve az átadott felügyeleti vagy irányítási feladatai 

végrehajtásában közreműködni, ennek végrehajtásáról tájékoztatást kérni. 
 

(f)   Szakmai tagozatok létrehozását kezdeményezni és azokban tevékenykedni.  
 

(g) Törvénysértés észlelése esetén a Szövetség szerveinek döntését, határozatát bíróság előtt 

megtámadni.  
 

(h)   Szakmai, szervezeti és etikai kérdésekben a Szövetség támogatását, képviseletét kérni.  
 

(i)  A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

(Ptk. 3:65. § (4) bekezdés). 

 

 

(2) A teljes jogú tagok kötelezettségei: 

 

(a) Szakmai munkájukat a Szövetség tevékenységével és alapszabályában foglalt célokkal 

összhangban végezni, a Szövetség határozatait végrehajtani.  

 

(b)  Munkájukkal, magatartásukkal a Szövetség tevékenységét elősegíteni, feladatainak teljesítéséből 

részt vállalni, a végrehajtásban közreműködni.  

 

(c) A Szövetség szervei ülésén, illetve a Szövetség rendezvényein részt venni, képviseletükkel, 

illetve közreműködésükkel az ülés vagy rendezvény megtartását elősegíteni.  

 

(d)   Jogszabályban vagy egyéb szabályozóban, vagy a Szövetség által meghatározott és finanszírozott 

feladatokat végrehajtani, szervezési, adatszolgáltatási vagy közlési kötelezettségnek eleget tenni.  
 

(e)   Tagdíjat fizetni. (Ptk. 3:9. § (1) bekezdés) 
 



9  

(f) A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és a Szövetség 

tevékenységét. (Ptk. 3:66. §) 

(g) A tagsági jogok forgalomképtelenek. (Ptk. 3:65. § (3) bekezdés) 

 

(3)  A pártoló tagok jogai: 

 

(a)  Képviselője útján tanácskozási joggal a Szövetség küldöttgyűlésén, tagozat ülésén részt venni, 

szavazati joggal nem rendelkezik, képviselője vezető tisztségre nem választható.  
 

(b)   Tájékoztatást kérni a Szövetségtől, igénybe venni szolgáltatásait, részt venni a Szövetség 

rendezvényein.  
 

(c)   Szakmai ügyekben a Szövetség támogatását, képviseletét kérni. 

 

(4) A pártoló tagok kötelezettségei: 

 

 (a) A Szövetség elnöksége által meghatározott minimum összegű anyagi, vagy azzal egyenértékű 

tárgyi, illetve szolgáltatás jellegű támogatást nyújtani. 

 

 A Szövetség bárki által igénybe vehető szolgáltatásai 

 

7. § 

 

(1) A Szövetség által nyújtott és bárki által igénybe vehető szolgáltatásairól, az ehhez szükséges és 

felhasználható pénzeszközök mértékéről évente az elnökség dönt. 

 

(2) Igénybe vehető szolgáltatások: 
 

(a) Szakmai képviselet igénylése, véleménynyilvánítás szakmai koncepcionális kérdésekben, 

jogszabály módosítás vagy alkotás kezdeményezése, ezek véleményezésében való részvétel 

igénylése. 
 

(b) Pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésben segítség kérése, illetve közvetlen támogatás 

igénylése szakmai feladatok ellátáshoz. 
 

(c) Részesedés igénylése a Szövetség szakmai és felvilágosító kiadványaiból térítésmentesen, 

vagy térítés ellenében. 
 

(d) Szövetségi elismerés adományozásának kezdeményezése. 
 

(e) Részvétel a Szövetség nyilvános rendezvényein a Szövetség által szervezett versenyeken. 
 

  

Tagsági viszony megszűnése 
 

8. § 

 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik: 
  

a) a tag kilépésével;  
 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;  
 

c) a tag kizárásával;  
 

d) a tag jogutód nélküli megszűnésével.  

 



10  

(1) a) A tag tagsági jogviszonyát a Szövetség képviselőjéhez (elnök) intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti (Ptk. 3:68. § (2) bek.). A tagsági viszony megszűnik a tag 

által bejelentett kilépéssel (Ptk. 3:68. § (1) bekezdés), ha a Szövetség tagja e szándékát az 

elnökséghez írásban bejelenti. A tagsági viszony a kilépési nyilatkozatban megjelölt időpontban, 

illetve amennyiben a nyilatkozat határidőt nem jelölt meg, úgy a kilépés bejelentését tartalmazó 

nyilatkozat elnökség általi tudomásulvétel (az írásbeli nyilatkozat kézhezvétele) hónapjának utolsó 

napján szűnik meg, a már befizetett tagdíj vissza nem igényelhető.  

 

 (1) b) A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával szüntethető meg (Ptk. 3:68. § (1) 

bekezdés b) pont), ha a tag nem felel meg jelen alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek. 

Ebben az esetben a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 

A felmondásról a Szövetség küldöttgyűlése dönt (Ptk. 3:69. § (1), (2) bekezdés).  A tagsági viszony 

megszűnését a tagnyilvántartóban rögzíteni kell. A kilépő tag köteles - a kilépési nyilatkozat 

megtételével egyidejűleg – a Szövetséggel megfelelően elszámolni, így: 

- köteles megfizetni a kilépése napjáig az esetleges tagdíjhátralékát; 

köteles az általa átvett, a Szövetség tulajdonát képező ingóságokat visszaszolgáltatni, illetve azokról 

számot adni, azok hiánya esetén annak értékét megtéríteni. 

 

A tagsági jogviszony felmondása 

a) Az Elnökség 30 napos határidővel felmondással megszűnteti a tagszervezet tagsági jogviszonyát, 

ha a tagszervezet nem felel meg a tagsági jogviszony az alapszabályban meghatározott valamely 

feltételének [Ptk. 3:69. § (1)-(2) bekezdés,  

b) felmondás előtt a mulasztó tagot a jogkövetkezményekre való felhívással fel kell szólítani a 

kötelezettsége 30 napon belüli teljesítésére. A határidő elmulasztása a felmondást vonja maga 

után. 

A felmondást írásban igazolható módon  kell közölni. A tagsági viszony a 30 napos határidő 

(felmondási idő) elteltével megszűnik.  

c) Az Elnökség felmondásról rendelkező határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. A tag a 

felmondás kézhezvételétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A keresetlevél 

beadásának a felmondásról rendelkező határozat tekintetében nincs halasztó hatálya. 

 

(1) c.)   A tag kizárása [Ptk. 3:70. §] 

a) A Szövetség tagjának jogszabályt, a Szövetség alapszabályát vagy a Küldöttgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Szövetség elnökének vagy a Szövetség 

bármely szervének vagy bármely tagszervezetének kezdeményezésére a Szövetség Elnöksége a 

tagszervezettel szemben kizárási eljárást folytathat le. 

b) A tag kizárására irányuló kezdeményezést az Elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett 

kezdeményezést az elnök terjeszti az Elnökség elé. A kizárásra irányuló eljárás megindítását az 

Elnökség határozattal rendeli el, amelyet igazolható módon kézbesíteni kell a tag részére. A 

kizárás elrendelésére irányuló eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a 

jegyzőkönyv felvételére, a határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására és a határozat 

hozatalára jelen alapszabályban foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.  

c) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal igazolható módon közölni kell. 

d) A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye. A kizárt tag a határozat 

közlésétől számított 30 napon belül az Szövetség székhelye szerint illetékes törvényszéktől 

kérheti az elnökségi határozat hatályon kívül helyezését. A keresetlevél beadásának a határozat 

végrehajtására nincs halasztó hatálya [Ptk. 3:36. § (1) bekezdés]. 
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 (2)  Igazolható módozatok az érintettekkel való közlés tekintetében: (értesítés, meghívó, határozat, 

tájékoztató, stb.): Az értesítést az érintett tag által megadott e-mail elérhetőségi címre kell megküldeni 

azzal a megjegyzéssel, hogy annak elolvasását követően azonnal, de legkésőbb három napon belül 

küldjön visszaigazolást a küldemény és annak tartalmának megismeréséről. Amennyiben a tag nem 

küld visszaigazolást, illetve azon tag részére, aki nem adott meg e-mail elérhetőséget vagy 

határidőben nem igazolta vissza az e-mail üzenet olvasását, annak elsőbbségi, ajánlott, tértivevényes 

postai küldeményként kell az értesítést és annak esetleges mellékletét megküldeni, avagy személyes 

kézbesítés útján átadás-átvételi elismervény alkalmazásával.(igazolható módozatok). 

Ugyanilyen módon kell megküldeni a vizsgálattal érintettnek a vizsgálat befejezését követően annak 

eredményéről, az Elnökség javaslatáról szóló dokumentumot, valamint a küldöttgyűlés határozatát. 

 

(3)  Megszűnik a tagsági viszony az MTSZ tag jogutód nélküli megszűnésével, a természetes személy 

pártoló tag esetén a pártoló tag halálával.   

 

(4)   A tagsági viszony megszűnik a Szövetség megszűnésével, vagy feloszlatásával. 

 

(5)  A törlésről és kizárásról szóló határozatot a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 

kell megküldeni az érintett tag részére.  

 

IV. fejezet 

 

A Szövetség szervei, a szervek felépítése és tevékenysége 

 

9. § 
 

 

A Szövetség szerveinek felsorolása 

 

(1) A Szövetség szervei: 
 

(a)  küldöttgyűlés, 

(b)  létesítményi tűzoltósági, önkormányzati tűzoltósági, valamint önkéntes tűzoltó egyesületi 

tagozatok, 

(c)  elnökség, 

(d)  felügyelő bizottság, 

(e)  választási bizottság, 

(f)  szakmai bizottság(ok), 

(g)  eseti bizottság(ok). 

 

A küldöttgyűlés 

 

10. § 

 

(1) A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a 60 tagú küldöttgyűlés, amely a tagozatok 

küldötteiből áll. A tagozatok a küldöttgyűlésbe 20 fő küldöttet delegálhatnak szavazati joggal. A 

küldöttek mandátum igazolását az elnökségi iroda végzi el. A mandátumigazolás után a küldöttek nem 

helyettesíthetők. A küldötteket a tagozatok maguk választják meg.  

 

(2)    A pártoló tagok a küldöttgyűlésre egy-egy főt tanácskozási joggal delegálhatnak, pártoló 

tagszervezet esetében a pártoló tagszervezet írásos megbízásával. A jogi személyiséggel rendelkező 

vagy nem rendelkező pártoló tag szervezetek esetében a szervezet vezetője, vagy általa aláírt írásos 

megbízással rendelkező személy vehet részt a küldöttgyűlésen. Természetes személy pártoló tag a 

jogait személyesen gyakorolja. A pártoló tag vagy annak képviselője szavazati joggal nem 

rendelkezik. 
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(3) A küldöttgyűlést össze kell hívni: 

 

(a) Szükség szerint, de évente legalább egyszer. 

(b) Az MTSZ tagjai egyharmadának írásos és aláírással ellátott kezdeményezésére, valamint 

bármely tagozat vagy az elnökség döntésére. 

(c) A bíróság elrendelésére. 

(d) A felügyelő bizottság jogszabály alapú kezdeményezésére. 

 

(e)  Az ügyvezető szerv (Elnökség) köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha  
 

ea) a Szövetségvagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  
 

eb) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy  
 

ec) a Szövetség céljainak elérése veszélybe került.  

 

Az (e) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.  

(Ptk. 3:81. §) 

 

(4)   A küldöttgyűlést a Szövetség elnöke igazolható módon hívja össze, annak tervezett időpontjától 

számítva legalább 21 nappal korábban.  A tagozati, felügyelő bizottsági kezdeményezés, a bírósági 

elrendelés esetében a kezdeményezés, illetve a döntés kézhezvételétől számított 30 naptári napon 

belüli időpontra a küldöttgyűlést össze kell hívni. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett helyét, 

időpontját, napirendi pontjait, és a meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket. Az ülés 

időpontját közlemény formájában, országos sajtóban közölni, illetve a Szövetség honlapján 

megjelentetni kell – annak időpontjától számítva legalább 10 nappal korábban.  

 

(5)  Az ülés összehívható írásos meghívó az MTSZ tagok postai vagy elektronikus úton történő 

megküldésével, mely az elektronikus meghívó vételének elektronikus visszaigazolásával válik 

joghatályossá. A visszaigazolást a meghívó szervezetnél dokumentálni kell nyomtatott formában is. A 

meghívóban közölni kell az ülés tervezett időpontját, helyét és a napirendi pontokat. A meghívóhoz 

csatolni kell az írásos előterjesztéseket. 

(6)   A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha azon a küldöttek legalább 50 %-a + egy küldött jelen 

van. A küldöttgyűlés nyilvános (Civil tv. 37. § (1) bekezdés). A nyilvánosság csak jogszabályban 

meghatározott esetekben korlátozható. Zárt ülés keretében tárgyalhatja meg az adott napirendet, ha az 

a személyiségi jogok védelmében szükséges, így személyi kérdésekben – kivéve a tisztségviselők 

megválasztását és visszahívását –, ha ezt az érintett kéri. 

 (7)   A küldöttgyűlés határozatait – az alapszabályban foglaltak kivételével – egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza, kivéve, ha az ügy jellegére és jelentőségére tekintettel a küldöttgyűlés 

döntése a levezető elnök titkos szavazást rendel el. Személyi kérdésekben a szövetség elnöke és a 

felügyelő bizottság elnöke tekintetében küldöttgyűlés titkos szavazással dönt. Minősített többség kell 

a Szövetség megszűnésének és más szövetséggel történő egyesülésének kimondásához, az 

alapszabály elfogadásához és módosításához döntés tagozatok létrehozásáról és megszüntetéséről. A 

minősített többségű határozathozatalhoz a küldöttgyűlés jelenlévő küldötteinek 2/3-a igen szavazata 

szükséges. 

 

A szavazás kézfelemeléssel történik. A hozzászólás kérése kézfelemeléssel jelezve történik.  

Hozzászólni egy tag, illetve résztvevő által, egy napirendi pont tárgyához, három alkalommal, 

maximáltan öt-öt percben lehet, miután a Levezető elnök a felszólalásra megadta az engedélyt (szót 

adott).  

 

 

 

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/219454#sid343552
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 A jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok kétharmados szótöbbsége kell: 

 a tag kizárásával kapcsolatos jogorvoslati eljárásban hozott döntéshez; 

 a tisztségviselők visszahívásához. A tisztségviselő visszahívása esetén az új tisztségviselő 

személyét egyidejűleg meg kell nevezni.  A két kérdésről egyszerre kell határozni;  

 az Ectv-ben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásához; 

 a Küldöttgyűlést megillető – a jogszabály által nem kötelezően előírt – hatáskör 

átruházásához. 

 

A jelenlévő tagok háromnegyedes többséggel elfogadott küldöttgyűlési döntés szükséges: 

 Alapszabály megalkotásához és módosításához. (Ptk. 3:76. § (1) bekezdés) 

 

Az összes szavazati joggal rendelkező tag háromnegyedes többséggel elfogadott küldöttgyűlési 

döntés szükséges: 

 a Szövetség céljának módosításához; 

 a Szövetség célja megvalósításának lehetetlenné válása esetén új cél meghatározásához. 

(Ptk.3:76. § (2) bekezdés) 

 a Szövetség megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez. 

 

(8)  Határozathozatal: 
 

(a)  A tagok a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.  
 

(b)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
  

ba)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít;  

bb)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

bc)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

bd)  akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. § bekezdés 1. és 2. pont) érdekelt a döntésben, aki a 

jogi személynek nem tagja vagy alapítója;  

be)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  

bf)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  {Ptk. 3:19. § (1) – (2) bek.} 
 

 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás (Civil törvény 38. § (1)-

(2) bekezdés).  

 

Az érintett személy az érintettségét, a küldöttgyűlést levezető elnökkel a döntéshozatal előtt közölni 

köteles, e tényt az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

(9) Az országos küldöttgyűlés ülését a Szövetség elnöke, vagy az általa megbízott alelnök vezeti. A 

küldöttgyűlés jegyzőkönyv-vezetője a levezető elnök javaslatára a küldöttgyűlés által a jelenlévők 

közül megválasztott személy. Az ülésről az elnökségi iroda köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely 

tartalmazza az ülés helyét, idejét, a küldöttlétszámot, a határozatképesség megállapítását, a napirendi 

pontokat, azok elfogadását vagy kiegészítését. Tartalmazza az elhangzott előterjesztések és 

hozzászólások tömör tartalmát, tételesen a hozott határozatokat a szavazati arányok megjelenítésével.  

 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és a küldött által megválasztott két küldött hitelesíti. A 

küldöttgyűlés jegyzőkönyvét legalább 10 évig meg kell őrizni, a küldöttgyűlési határozatokat 

rögzíteni kell a határozatok tárában és a Szövetség honlapján (www.tuzoltoszovetseg.hu) is meg kell 

jelentetni.  
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(10) A küldöttgyűlés, mint a Szövetség legfőbb szervének kizárólagos döntési hatáskörébe 

tartozik: 
 

(a)  A Szövetség alapszabályának elfogadása és módosítása. 
 

(b) A Szövetség éves tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló értékelő beszámoló, valamint 

működési, szakmai, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi beszámolójának, a közhasznúsági melléklet 

elfogadása.  
 

(c) A Szövetség vezető tisztségviselőinek, a felügyelő bizottság elnökének megválasztása és 

visszahívása, valamint díjazásának megállapítása. 
 

(d)   A Szövetség megszűnés megállapítása  
 

(e)  A Szövetség más civil szervezettel való egyesülésének és szétválásának a elhatározása, döntés   

más  civil szervezeti tagságról, vagy tagsági viszony megszüntetéséről. 
 

(f) Döntés gazdasági társaság alapításáról, vagy ilyenben történő közreműködésről, valamint 

alapítvány létrehozásáról, vagy ahhoz történő csatlakozásról. 
 

(g)   Az MTSZ rövid-, közép-, és hosszú távú stratégiai célkitűzéseinek megállapítása és módosítása. 
 

(h)  Az elnökség határozatai elleni panaszok elbírálása, kivéve a kizárás és felmondásról szóló 

határozatokat. 
 

(j) A felügyelő bizottság éves értékelő jelentésének (beszámolójának) az elfogadása. 
 

(j)    A Szövetség, gazdálkodással kapcsolatos szabályzatainak elfogadása és módosítása. 
 

(k) A Szövetség éves munkatervének, éves költségvetési tervének elfogadása azzal, hogy a 

költségvetési fejezeteken belüli átcsoportosítás joga az Elnökséget megilleti. (Ptk. 3:80. § (c) pont) 
 

(l)  Döntés tagozatok és a 16. § (1) bekezdés szerinti szakmai bizottságok létrehozásáról és 

megszüntetéséről. 
 

(m)  Az éves tagsági díj meghatározása. 
 

(n) Saját hatáskörben létrehozott szakmai és eseti bizottságok vezetőinek megválasztása, feladatainak 

meghatározása és beszámoltatása. 
 

(o)   Szövetségi elismerések, ajándéktárgyak, jelvények alapítása. Egyenruházati és viselési szabályzat 

elfogadása. 
 

(p)  Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával, vagy ezek hozzátartozójával köt. 
 

(q) A jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottsági tagok, 

vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 
 

(r) A végelszámoló kijelölése. (Ptk. 3:74. §) 

 

A Küldöttgyűlés sérelmezett határozata ellen az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bírósághoz 

lehet jogorvoslattal élni a határozatról való tudomás szerzésétől számított harminc napos jogvesztő 

határidőn belül. 
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A tagozatok (létesítményi tűzoltósági, önkéntes tűzoltó egyesületi és önkormányzati tűzoltósági)  

 

11. § 

  

(1)   A tagozatok a küldöttgyűlés ülései közötti időszakban döntenek a hatáskörükbe utalt ügyekben. A 

létesítményi tűzoltósági tagozat azonos Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségével, annak 

szabályozói szerint működik; az önkormányzati tűzoltósági tagozat azonos az Önkormányzati 

Tűzoltóságok Országos Szövetségével. Az önkéntes tűzoltó egyesületi tagozat a fővárosi és a megyei 

tűzoltó szövetségekből áll, annak saját maga által megállapított ügyrendje szerint működik. A pártoló 

tag vagy a pártoló tagszervezet képviselője tanácskozási joggal tagozat ülésén részt vehet. A 

tagozatok vezetői a Szövetség mindenkori alelnökei.  

 

(2) A tagozat ülését igazolható módon össze kell hívni: 
 

(a) Szükség szerint, de évente legalább két alkalommal. 
 

(b) A küldöttgyűlés döntése alapján.  
 

(c) A tagozat tagjai egyharmadának írásos kezdeményezésére, az összehívás indokának 

megjelölésével.  
 

(d) Az  elnökség döntése alapján.  
 

(e) A felügyelő bizottság kezdeményezésére. 

 

 

(3)   A tagozat ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a Szövetség elnökét, tagozathoz tartozó 

pártoló tagokat, a felügyelő bizottság elnökét. 
 

(4) tagozat kizárólagos döntési hatáskörébe tartozik: 

 

(a)   A tagozatok önállóan dolgozzák ki működésükre vonatkozó szabályozóikat, ill. ügyrendjüket, 

azonban azok nem lehet ellentétesek a Szövetség alapszabályával és célkitűzéseivel.  
 

(b)   A tagozat éves munkatervének, költségvetési tervének elfogadása.  
 

(c)  A bárki által igénybe vehető tagozati szolgáltatások tárgyévi mértékének és módjának 

meghatározása. 
 

(d)    A küldöttgyűlés elé kerülő tagozati előterjesztések elfogadása. 
 

(e)    Pályázati kiírásra és pályázati döntésre vonatkozó javaslat az elnökség felé.  
 

(f)    Országos rendezvények tartására vonatkozó javaslat az elnökség felé.  
 

(g)  Döntés a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségébe delegált tagozat vezető és tagozatvezető-

helyettes megválasztásáról és visszahívásáról.  
 

(h)  A Magyar Tűzoltó Szövetség Választási Bizottságába és a Felügyelő Bizottságába delegált 

tagozati tagjainak megválasztása, egyéb saját hatáskörben létrehozott eseti bizottságok 

vezetőinek és tagjainak megválasztása, feladatainak meghatározása és beszámoltatása. 
 

(i)    Határoz a tagozat valamely tagjának kizárásáról. 
 

(j)    Döntés minden olyan ügyben, amelyet a küldöttgyűlés a tagozat hatáskörébe utal. 

 

(5)   A tagozatvezető a tagozati ülés összehívásához kapcsolódó írásos anyagokat a megállapított 

határnapig megküldi a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke részére, majd az ott hozott határozatokról 

tájékoztatja a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökségét. 
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Az elnökség 
 

12. § 

 

(1) A Szövetség ügyvezetését az elnökség látja el. Az elnökség tagjai a Szövetség vezető 

tisztségviselői. Az elnökség a küldöttgyűlés ülései között irányítja a Szövetséget, intézi ügyeit. 

Az elnökség a Szövetség működését érintő – a más szervezeti egység, vagy tisztségviselő 

kizárólagos döntési hatáskörébe utalt, vagy a küldöttgyűlés által saját hatáskörébe vont kérdések 

kivételével – valamennyi kérdésben döntésre jogosult szerv.  
 

(2) Elnökség hét főből álló testület, tagjai: az elnök, három tagozatvezető alelnök és három 

tagozatvezető-helyettes elnökségi tag. A Szövetség elnökét a küldöttgyűlés választja meg, a 

tagozatvezető alelnököket és a tagozatvezető-helyettes elnökségi tagokat a tagozatok választják 

meg öt év időtartamra. Az elnökség tevékenységét a Szövetség elnöke irányítja. 

 

Az elnököt a küldöttgyűlés határozott időre, öt évre választja, mandátuma a tisztújítás megtörténtéig, 

az új Elnök megválasztásának befejezéséig tart, azt követően az újonnan megválasztott elnök jogerős 

bírósági nyilvántartásba-vételéig ügyvezető elnökként látja feladatait. 

 

A Szövetség választott tisztségeire (elnök, Felügyelő Bizottság elnöke) a tagozatok jelölhetnek olyan 

személyeket, amely jelölt esetében a törvényi és jelen Alapszabály szerinti összeférhetetlenségi és 

kizáró körülmények nem állnak fenn.  

 

A jelölésnél a tisztségre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat vizsgálni kell. A jelöltnek írásban 

nyilatkoznia kell arról, hogy az adott tisztség elvállalása nem ütközik jogszabály vagy jelen 

Alapszabály tilalmába. Az összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzése a mandátum-

vizsgáló feladata. 

 

Megszűnik az elnök vezető tisztségviselői megbízatása: 

a) határozott idejű (öt év) megbízatás időtartalmának lejártával az új tisztségviselő 

megválasztásával; 

b) küldöttgyűlés általi visszahívással; 

c) lemondással;  

d) a vezető tisztségviselő halálával 

e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

(3) Nem lehet a Szövetség elnöke, alelnöke vagy elnökségi tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél 

töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az 

adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési 

tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. A Szövetség elnöke, alelnökei és elnökségi tagjai a 

tisztségbetöltést kizáró és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni 

kötelesek. A tisztségviselők és az arra jelöltek a szövetségnél kötelesek bejelenteni, ha más 

közhasznú szervezetnél vezető tisztséget is betöltenek.  

 

(4) Az elnökség ülését igazolható módon össze kell hívni: 
 

(a)  Szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal. 
 

(b)  A küldöttgyűlés vagy bármely tagozat kezdeményezésére. 
 

(c)   Az elnökség tagjai egyharmadának írásos kezdeményezésére – az összehívás indokának 

meghatározásával.  
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(5) Az elnökségi ülést a Szövetség elnöke hívja össze, annak időpontjától számított 8 nappal 

korábban. A küldöttgyűlési, tagozati, felügyelő bizottsági kezdeményezésre a kezdeményezéstől 

számított 14 naptári napon belül az elnökségi ülést össze kell hívni. A meghívóban közölni kell az 

ülés tervezett helyét, időpontját, napirendi pontjait, és a meghívóhoz csatolni kell az írásos 

előterjesztéseket. Az ülés időpontját közlemény formájában a Szövetség honlapján is meg kell 

jelentetni az ülés előtt legalább öt nappal korábban.  
 

(6)  Az ülés összehívható írásos meghívó tagszervezethez postai vagy elektronikus úton történő 

megküldésével, mely az elektronikus meghívó vételének elektronikus visszaigazolásával válik 

joghatályossá. A visszaigazolást a meghívó szervezetnél dokumentálni kell nyomtatott formában 

is. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett időpontját, helyét és a napirendi pontokat. A 

meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket. 
 

(7)  Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak több mint 50 %-a jelen 

van úgy, hogy tagozatonként legalább egy elnökségi tag jelen van. Az elnök távolléte vagy 

akadályozottsága esetén az elnökségi ülést az elnök által kijelölt alelnök hívja össze és vezeti. Az 

elnökségi ülés nyilvános, zárt ülés csak a személyiségi jogok védelmében rendelhető el.   

 

 

Az elnökségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:  

 

(a)    a felügyelő bizottság elnökét minden esetben; 

 

(b)  a választást vagy választási bizottságot érintő kérdések tárgyalásakor a választási bizottság 

elnökét; 

(c)   a szakmai bizottságokat érintő kérdések tárgyalásakor a szakmai bizottságok vezetőit, illetve nem 

elnökségi tag, vagy meghívott előterjesztők esetén a napirendek előterjesztőit. 

 

(8) Az elnökség döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 

8:1. § (1) bekezdés 1. és 2. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján 

a/  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b/ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.  

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 

Az érintett személy az érintettségét, a küldöttgyűlést levezető elnökkel a döntéshozatal előtt közölni 

köteles, e tényt az ülésről készült jegyzőkönyvben rögzíteni kell. 

 

(9)   Az elnökség ülését a Szövetség elnöke, vagy az általa megbízott alelnök vezeti. Az ülésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, az elnökségi ülésen résztvevő 

elnökségi tagok számát, a határozatképesség megállapítását, a napirendi pontokat, azok elfogadását 

vagy kiegészítését. Tartalmazza az elhangzott előterjesztések és hozzászólások rövid tartalmát, 

tételesen a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet köteles az azt készítő személy aláírni és az ülést 

levezető elnök hitelesíti. Az elnökségi ülés jegyzőkönyvét legalább 10 évig meg kell őrizni, az 

elnökségi határozatokat rögzíteni kell az elnökségi határozatok tárában és a Szövetség honlapján is 

meg kell jelentetni.  
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(10) Az elnökség feladata és hatásköre: 

(a) Előkészíti és a küldöttgyűlés elé terjeszti a működési, szakmai, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi 

beszámolót, a közhasznúsági mellékletet, valamint egyéb, a küldöttgyűlés döntési hatáskörébe 

tartozó szabályozókat, anyagokat. (Ptk. 3:80. § (b) pont).   

(b) A Szövetség napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala. (Ptk. 3:80. § (a) pont) 

(c) Éves költségvetési tervezet elkészítése és annak a küldöttgyűlés elé terjesztése. (Ptk. 3:80. § (c) 

pont). A Szövetségi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása. A küldöttgyűlés 

által megállapított költségvetésen belüli feladatorientált pénzügyi átcsoportosítás joga. Felel a 

Szövetség gazdálkodásért, jóváhagyja a Szövetség pénzkezelési szabályzatát. (Ptk. 3:80. § (d) 

pont) 

(d) A Szövetség jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztásának előkészítése. (Ptk. 3:80. § (e) pont) 

(e) Az ügyvezető szerv (Elnökség) által összehívott küldöttgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása. (Ptk. 3:80. § (g) pont) 

(f) A küldöttgyűlés összehívása. A tagság és a Szövetség szerveinek értesítése. (Ptk. 3:80. § (f) pont) 

(g) Részvétel a küldöttgyűlésen és válaszadás a Szövetséggel kapcsolatos kérdésekre. (Ptk. 3:80. § 

(h) pont) 

(h) A tagság nyilvántartása. (Ptk. 3:80. § (i) pont) 

(i) A Szövetség határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése. (Ptk. 3:80. § 

(j) pont) 

(j) A Szövetség működésével kapcsolatos iratok megőrzése. (Ptk. 3:80. § (k) pont) 

(k) A Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele. (Ptk. 3:80. § (l) pont) 

(l) Előkészíti a küldöttgyűlést, biztosítja annak zavartalan lebonyolítását. Gondoskodik a 

küldöttgyűlés által hozott határozatok végrehajtásáról. A más szervezeti egységek, vagy 

tisztségviselők hatáskörébe utalt határozatok végrehajtását ellenőrzi, gondoskodik a határozatok 

nyilvánosságra hozásáról. 

(m) Biztosítja a Szövetség törvényes és szabályszerű működését, az elnökség tevékenységéről 

beszámol küldöttgyűlésnek.  

(n)  Dönt tagfelvételekről, valamint a Szövetség tagja törléséről, kizárásáról, intézi a tagsági viszony 

megszüntetésével kapcsolatos ügyeket.  

(o)  Elbírálja az elnök pártoló tagi döntéseivel kapcsolatos fellebbezéseket, panaszokat, valamint az 

egyéb elnöki döntésekkel kapcsolatos panaszokat. Meghatározza a pártoló tagsági hozzájárulás 

mértékét.   

(p)   Dönt a Szövetség saját elismerései adományozásáról, kezdeményezi elismerések adományozását.  

(q)   Dönt a Szövetség pályázatokon való részvételéről. 

(r)   Szervezi és irányítja a Szövetség lapkiadását, egyéb kiadványai, szakanyagai kiadását. 

(s)   Szervezi a Szövetség országos rendezvényeit. 

(sz) Dönt más szervezetekkel való együttműködésről, a Szövetség más szervezetnél fennálló tagsága 

esetén ellátja a képviseletet.  

(t)    Szervezi és irányítja a Szövetség nemzetközi kapcsolatait, dönt kiutazásokról és fogadásokról.  

(u)   Egyetértést gyakorol a szakmai lap főszerkesztőjének kinevezésénél, megbízásánál.  

(v)  Dönt mindazon kérdésekben és eljár azokban az ügyekben, amelyeket a küldöttgyűlés 

hatáskörébe utal.  

(w) Meghatározza a bárki által igénybe vehető Szövetségi szolgáltatások tárgyévi mértékét és 

módját. 

(x) Elfogadja a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket. 

(y) Elfogad pályázati kiírást és pályázati döntést. 

(z) Dönt országos rendezvények tartásáról. 

(zs) Munkája segítségére bizottságokat hozhat létre, valamint jóváhagyja a küldöttgyűlés által 

létrehozott szakmai bizottságok ügyrendjét. 
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 (11)   Az Elnökség, mint ügyvezető szerv köteles a küldöttgyűlést összehívni a szükséges 

intézkedések megtétele céljából, ha a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

- a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; 

vagy  

-  a Szövetség céljainak elérése veszélybe került (Ptk. 3:81. § (1) bekezdés); 

 

(12) Az (1) bekezdés alapján összehívott küldöttgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszűntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség 

megszűntetéséről dönteni. (Ptk. 3:81. § (2) bekezdés) 

(13)   Határozathozatal 
 

(a)   Az elnökségi tagjai az Elnökség ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.  

(b)   A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

ba)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít;  

bb)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

bc)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

bd)  akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. § bekezdés 1. és 2. pont) érdekelt a döntésben, aki a 

jogi személynek nem tagja vagy alapítója;  

be)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  

bf)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  {Ptk. 3:19. § (1) – (2) bek.} 

 

 

Felügyelő bizottság 
 

13. § 

 

(1) A Szövetségben kötelező jelleggel felügyelő bizottság működik, amely ellenőrzi a Szövetség 

alapszabályszerű és törvényes működését, gazdálkodását, a rendelkezésre álló anyagi eszközök 

felhasználását, valamint az ügyvezetést a Szövetség érdekeinek megóvása céljából, továbbá a 

küldöttgyűlési határozatok végrehajtását és betartását (Ptk. 3:26. § (1) és 3:82. § (1)-(2) bekezdés) A 

felügyelő bizottság ellenőrzi a Szövetség, mint közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést a szervezet munkavállalóitól tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá a Szövetség könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

(Civil törvény 41. § (1) bekezdés)   

 

(2) A felügyelő bizottság a küldöttgyűlés által megválasztott elnökből és három, a tagozatok által 

delegált tagból álló négyfős testület. A felügyelő bizottság mandátuma öt év időtartamra szól, 

munkáját a bizottság elnöke irányítja. 

 

(3) A felügyelő bizottság elnöke vagy a helyettesítésével megbízott tagja a Szövetség 

küldöttgyűlésén, tagozat ülésén, elnökségi ülésén tanácskozási joggal részt vesz. A Felügyelő 

Bizottság köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a küldöttgyűlést vagy az 

Elnökséget, mint ügyvezető szervet, illetőleg a tagozat vezetést tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

a) a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a Szövetség érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszik szükségessé; 

b) vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

(Civil törvény 41. § (3) bekezdés a)-b) pontok) 
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(4) 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 (ügyészséget). (Civil tv. 41. § (5) bekezdés és 11. § (1) bekezdés) 

 

(5) Az elnökség tagjai, azok hozzátartozói, valamint aki a Szövetséggel megbízatásán kívül más 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, a bizottságba nem 

választható be. Nem lehet a Szövetség felügyelő bizottságának elnöke és tagja, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be annak megszűntét megelőző két évben – legalább egy évig – vezető tisztséget, 

amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A tisztségbetöltési 

tilalom a megszűnést követő két évig áll fenn. A bizottság elnöke és tagjai a tisztségbetöltést kizáró 

okok, és összeférhetetlenség fenn nem állásáról magánokiratban nyilatkozni kötelesek. A bizottság 

elnöke és tagjai kötelesek a Szövetségnél bejelenteni, ha más közhasznú szervezetnél tisztséget 

töltenek be. 
 

(6) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, 

akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fen, továbbá aki, vagy akinek a 

hozzátartozója a Szövetség vezető tisztségviselője. A felügyelő bizottság tagjai, a felügyelő bizottság 

munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a Szövetség 

ügyvezetésétől (elnökség) függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. (Ptk. 3:26. § (2)-(3) 

bekezdés)  

 

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

a) a küldöttgyűlés, illetve az ügyvezető szerv (elnökség elnöke vagy tagja) ide nem értve a 

Szövetség küldöttgyűlésének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be.  

b) a Szövetséggel, mint közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 

c) Szövetség, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve, ha bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban (Alapszabályban) foglaltaknak megfelelően 

nyújtott cél szerinti juttatást, illetve az a-c) pontban meghatározott személyek közeli 

hozzátartozója.  

(Civil tv. 38. § (3) bekezdés a.)-d) pontig) 

 

(7)  A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga készíti el. A felügyelő bizottság köteles beszámolni a 

küldöttgyűlésnek. A felügyelő bizottság elnöke az elnökségi ülések és a küldöttgyűlések állandó 

meghívottja, a bizottság tagjai az üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.  

 

(8)  A felügyelő bizottság ülését szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal igazolható 

módon össze kell hívni. A bizottság összehívását bármely tag kezdeményezheti az indok 

megjelölésével. A bizottság ülésén a bizottság tagjai személyesen kötelesek részt venni, képviseletnek 

helye nincs. 

 

(9)   A felügyelő bizottság ülését az felügyelő bizottság elnöke igazolható módon hívja össze írásban, 

az ülést megelőző legalább 10 nappal korábban. Az ülés összehívható a meghívó elektronikus úton 

történő megküldésével, mely az elektronikus meghívó vételének elektronikus visszaigazolásával válik 

joghatályossá. A meghívóban közölni kell az ülés tervezett helyét, időpontját és napirendi pontjait. A 

meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket.  
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(10)  A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha az ülésén a bizottság legalább három tagja 

jelen van. A bizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság üléséről az 

elnök feljegyzést készít, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a jelenlevőket, a napirendi pontokat, 

az előterjesztések és hozzászólások tömör tartalmát, tételesen a bizottság által hozott határozatot. A 

bizottság a hozott határozatait, azzal összefüggő írásos anyagait, az ülést követő 8 napon belül köteles 

megküldeni a szövetség elnökségének, valamint az érintett szervezeti egység vezetőjének is.  

 

(11) A felügyelő bizottság köteles a küldöttgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és 

ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttgyűlésen ismertetni. (Ptk. 3:27. § (1) bekezdés) 

 

(12)  A felügyelő bizottság a Szövetség irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 

vezető tisztségviselőktől és a Szövetség munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a Szövetség fizetési 

számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgálhatja. (Ptk. 3:27. § (2) bekezdés) 

 

(13)  A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 

teljesítésével, a Szövetségnek okozott károkért, a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 

szabályai szerint felelnek a Szövetséggel szemben. (Ptk. 3:28. §) 

 

 (14)  A felügyelő bizottság feladatkörében: 

 

(a) Kezdeményezi a küldöttgyűlés, tagozati ülés vagy elnökségi ülés összehívását jogsértés, 

határozatba ütköző vagy törvénysértő működés esetén. 

 

(b) Megvizsgál minden, a működéssel és gazdálkodással összefüggő anyagot, jelentést és 

beszámolót és erről tájékoztatja küldöttgyűlést. 

 

(c) A működés és gazdálkodás ellenőrzéséről jelentést készít a küldöttgyűlés részére.  
 

(d) Fogadja a hozzá érkező panaszokat és észrevételeket, kivizsgálja azokat, vizsgálatának 

eredményéről tájékoztatja az érintett szervet. 
 

(e) Évente tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek.  

  

(15) Határozathozatal 

 

(a)  A felügyelő bizottság tagok a Felügyelő Bizottság ülésén szavazással hozzák meg 

határozataikat.  

(b)  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

ba)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít;  

bb)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

bc)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

bd)  akinek olyan hozzátartozója (Ptk. 8:1. § bekezdés 1. és 2. pont) érdekelt a döntésben, aki a 

jogi személynek nem tagja vagy alapítója;  

be)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy  

bf)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  {Ptk. 3:19. § (1) – (2) bek.} 

 

Választási bizottság 
 

14. § 
 

A tisztségviselő választás és tisztségviselő visszahívás előkészítésére és lebonyolítására háromtagú 

választási bizottság jön létre. a tagozatok által delegált egy-egy küldött részvételével, és a maguk 

közül választott elnökkel.  
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A Szövetség szervezeti egységei 
 

15. § 
 

(a)  Szakmai bizottságok. 
 

(b) Eseti bizottságok. 

 

A szakmai  bizottságok 

 

16. § 
 

(1) A szakmai bizottságok a Szövetség önálló jogi személyiséggel nem rendelkező, részben kötött 

formájú belső szervezeti egységei. A szakmai bizottságokat – igény esetén – a küldöttgyűlés hozza 

létre. Az elnökség egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja annak vezetőjét (elnökét) öt 

év időtartamra és hívhatja vissza 

 

(2) A szakmai bizottságok önállóan dolgozzák ki működésükre vonatkozó ügyrendjüket, azonban 

az nem lehet ellentétes a Szövetség alapszabályával és célkitűzéseivel. A szakmai bizottság ügyrendjét 

a megalapítástól számított 90 napon belül kell elkészíteni. Az ügyrendet és a szakmai bizottság 

maximális létszámát az elnökség hagyja jóvá.  

 

(3)    A tagozatok a képviselőket delegálhatnak a bizottságba. 

 

(4)    A szakmai bizottságok tevékenységük során: 

 

(a)  Szakterületükre vonatkozóan ajánlásokat, koncepciókat dolgozhatnak ki, javaslatokat tehetnek, 

véleményt nyilváníthatnak. 

 

(b)  Szakterületük vonatkozásában és tagjaik érdekében képviseleti tevékenységet láthatnak el, 

szükség szerint a Szövetség szerveihez fordulhatnak.  

 

(c)  Rendszeresen értékelik szakterületük helyzetét, javaslatot tesznek a felmerült gondok 

megoldására. 

 

(d)  A szakmai bizottságok vezetőit a küldöttgyűlés és az elnökség üléseire tanácskozási joggal 

meg kell hívni. 

 

 

Eseti bizottságok 

 

17. § 
 

(1) A küldöttgyűlés és az elnökség egy-egy feladat végrehajtására eseti bizottságokat hozhat létre. 

 

(2) Az eseti bizottság létszámát, feladatát, működési körét, rendjét és időtartamát a létrehozó 

határozza meg. Az eseti bizottság tevékenységéért a létrehozónak tartozik felelősséggel. 
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V. fejezet 
 

A Szövetség elnökségi tisztségviselői 
 

18. § 

 

A Szövetség elnöke 
 

(1) A Szövetség élén az elnök áll, aki a Szövetség szerveinek ülései között szervezi és irányítja a 

Szövetség tevékenységét. Az elnök tevékenységét társadalmi feladatként látja el, tevékenységéért 

tiszteletdíjban részesülhet, illetve költségtérítés illeti meg. 

 

Az Elnök vezető tisztségviselőként ügyvezetői tevékenységét a Szövetség érdekének megfelelően 

köteles ellátni. (Ptk.3:21. § (2) bekezdés). 

 

(2) Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének (Elnökség) vezető tisztségviselője  

 

a.) az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét tevékenysége ellátáshoz szükséges 

körben a bíróság nem korlátozta (Ptk. 3:22. § (1) bekezdés); 

b.) aki 

ca.)  magyar állampolgár, vagy  

cb.) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 

tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 

tartózkodás jogával rendelkezik, vagy  

cc.) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény 

hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási 

engedéllyel rendelkezik. 

c.) aki tagja a Szövetség valamelyik tagozata tagszervezetének. 

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. (Ptk. 3:22. § (3) 

bekezdés). 

 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

b.) akit közügyek gyakorlásától eltiltottak, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült, illetve az eltiltási időtartam le nem telt. 

c.) akit vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak az eltiltást kimondó 

határozatban megszabott időtartamig.  

(Ptk. 3:22. § (4)-(6) bekezdés) 

 

(5) Más közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Szövetség, mint 

közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – ,  

 

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzlet lezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

d.) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

(Civil tv. 39. § (1) bekezdés a.)-d.) pontig) 
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A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet írásban tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. (Civil tv. 39. § (2) bekezdés) 
 

(6)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (6) bekezdés) 
 

(7) A vezető tisztségviselő a jogi személy tagjai részére köteles a jogi személyre vonatkozóan 

felvilágosítást adni és számukra a Szövetségre, mint jogi személyre vonatkozó iratokba és 

nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő 

a jogosult által tett írásbeli, titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. (Ptk. 3:23. § (1) bekezdés) A 

vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a Szövetség 

üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás 

ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását 

indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a Szövetség kötelezését a felvilágosítás 

megadására. (Ptk. 3:23. § (2) bekezdés). 
 

(8)  Az elnök, mint vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a Szövetségnek okozott 

károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a Szövetséggel 

szemben. (Ptk. 3:24. §) 

 

(9)   Megszűnik az elnök vezető tisztségviselői megbízatása: 

- határozott idejű (öt év) megbízatás időtartalmának lejártával; 

- visszahívással; 

- lemondással;  

- a vezető tisztségviselő halálával; 

- cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; 

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

(Ptk. 3:25. § (1) bekezdés) 

(10)   A Szövetség tagjai a vezető tisztségviselőt bármikor visszahívhatják. (Ptk. 3:25. § (2) bekezdés) 
 

(11) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetség Elnökségéhez, azon keresztül a 

küldöttgyűléshez intézet nyilatkozattal bármikor lemondhat. (Ptk. 3:25. § (3) bekezdés) 
 

(12) Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik 

hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig a lemondott vezető tisztségviselő köteles a halaszthatatlan 

döntések meghozatalában, illetve intézkedések megtételében részt venni. (Ptk. 3:25. § (4) bekezdés) 
 

(13)  Az elnök jogkörében: 

 

(a) Vezeti a küldöttgyűlést és az elnökségi ülést. Az ülésvezetői jogkörét a Szövetség alelnökére 

átruházhatja.  
 

(b) Általános jogkörrel képviseli a Szövetséget, esetenként vagy állandó jellegű képviseleti joggal 

ruházhatja fel az alelnököket.  
 

(c) Biztosítja a Szövetség alapszabályszerű és törvényes működését. Felelős az elnökség 

működéséért és a gazdálkodás rendjéért.  
 

(d) Megbízza, vagy kinevezi a Szövetség lapjának főszerkesztőjét, az irodavezetőt és a gazdasági 

vezetőt, az egyes feladatok ellátására elnöki jogkörben eseti bizottságokat hozhat létre. Meghatározza 

az alkalmazottak feladatait, kiadja a munkaköri leírásokat. Gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
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(e) Irányítja a Szövetség nemzetközi kapcsolatait, sürgős és rendkívüli esetekben dönt külföldi 

kiutazásokról, külföldi delegációk vagy személyek fogadásáról, szükség szerint az utazási tervtől 

eltérést engedélyez. E döntésekről a soros következő ülésen beszámol az elnökségnek. 

 

(f)   Dönt a pártoló tag felvételéről vagy törléséről. 

 

(g)  Kapcsolatot tart az országos szervezetekkel, médiákkal más civil szervezetekkel. Együttműködési 

megállapodásokat köt.  

 

(h)  Dönt elnöki elismerés, jubileumi dísztárgy, illetve jutalom adományozásáról. 

 

(i)   Intézkedik a Szövetség szervei határozatainak végrehajtatásáról, ellenőrzi a végrehajtást. 

 

(j)   Meghatározza az alelnökök szakterületeikkel össze nem függő feladat- és hatáskörét. 

 

(k)   Dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik más szerv vagy tisztségviselő hatáskörébe. 

 

(l)   Eljár és dönt minden olyan ügyben, amellyel a küldöttgyűlés, vagy az elnökség megbízza. 

  

(m)  A Szövetség nevében szerződéseket köt, illetve megbízásokat ad. 

 

(n)   Adománygyűjtésre megbízóleveleket ad ki.  

 

 

A Szövetség alelnökei 

 

 19. § 
 

(1) A Szövetség tagozatvezető alelnökei az elnökség tagjai, alapfeladatukat az elnökségre háruló 

feladatok határozzák meg. Tevékenységüket társadalmi feladatként látják el, amiért tiszteletdíjban 

részesülhetnek, illetve őket költségtérítés illeti meg. 

 

(2) A tagozatvezető alelnökök: 

 

(a) Ellátják az alapszabályban az elnökség részére meghatározott feladatokkal összefüggő 

tevékenységet.  

 

(b) A tagozatvezető alelnökök szakterületeik össze nem függő feladatait a Szövetség elnöke 

határozza meg. Önálló intézkedésre csak tagozati ügyekben, illetve egyebekben az elnök 

jóváhagyásával, vagy megbízására jogosultak. 

 

(c) Felhatalmazás vagy megbízás esetén elnöki jogkörben járnak el, illetve képviselik a 

Szövetséget.  

 

(d) Megbízás alapján vezetik a Szövetség szerveinek üléseit.  

 

(e) Ellátnak minden olyan feladatot, amellyel a küldött, a tagozat, az elnökség vagy az elnök az 

alelnököket megbízza. 

 

(f) Ellátják a tagozatvezetői feladatokat. 
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VI. fejezet 
 

A Szövetség gazdálkodása, ügyvitele és a nyilvánosság biztosítása 
 

A Szövetség gazdálkodása 
 

20. § 
 

(1) A Szövetség a működéséhez és céljai eléréséhez szükséges anyagi eszközeit az alábbi 

bevételekből fedezi: 

(a) Tagdíjak, 

(b) Pártoló tagi támogatások, hozzájárulások. 

(c) Költségvetési támogatások (közvetlen és közvetett). 

(d) Egyéb támogatások, adományok. 

(e) Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel. 

(f) Szolgáltatásból és egyéb tevékenységből származó bevétel. 

(g) Rendezvények bevételei. 

(h) Pályázati bevételek. 

(i) Személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összeg. 

(j) Lapkiadás bevételei. 

(k)   Egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás. 

(l)      Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 

juttatott támogatás. 

(m)   Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel. 

(n)   Más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány. 

(o)   A fenti pontok alá nem tartozó, egyéb bevétel. 

(Civil törvény 19. § (1) bekezdés) 
 

(2) A Szövetség anyagi eszközeivel, vagyonával – jelen alapszabályában meghatározott céljai 

megvalósítása érdekében – önállóan gazdálkodik, arra a civil szervezetek gazdálkodásának szabályai 

az irányadók. (Civil törvény 17. § (1) bekezdés) A Szövetség a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

köteles elkészíteni gazdálkodási és pénzügyi szabályozóit. 
 

(3) A Szövetség Alapszabályában meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél 

szerinti tevékenység) – ide értve a közhasznú tevékenységet is – folytathat és – célja megvalósítása 

gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági- vállalkozási tevékenységet is végezhet, 

amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. (Civil törvény 17. § (3) bekezdés) 
 

(4) A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

(Civil törvény 17. § (4) bekezdés) 
 

(5) A Szövetség ügyvezető szervének, vagyis az Elnökségnek a feladata a működőképesség 

fenntartása, és a fenyegető fizetőképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a 

szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. (Civil törvény 17. § (5) bekezdés) 
 

(6) A Szövetség vagyonát az alapcél szerinti tevékenység – beleértve a közhasznú tevékenységet – 

érdekében folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is gyarapíthatja. (Civil törvény 

18. § (2) bekezdés) 
 

(7) A Szövetség költségei és ráfordításai (kiadásai): 

(a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

(b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 

költségek; 

(c) a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei (ide értve az adminisztráció 

költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 

immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

(d) Az (a) – (c) pontok alá tartozó egyéb költség. (Civil törvény 19. § (2) bekezdés) 
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(8) A Szövetség bevételeit a Civil törvény 19. § (1) bekezdés szerinti részletezéssel, költségeit, 

ráfordításait (kiadásait) a Civil törvény 19. § (2) bekezdés szerinti részletezésben elkülönítetten, a 

számviteli előírások szerint köteles nyilvántartani. (Civil törvény 20. §) 

 

(9) A Szövetség a Civil törvény 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait 

(kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között 

az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában köteles évente 

megosztani. (Civil törvény 21. §) 

 

(10) A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő inmateriális javak és a tárgyi 

eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló törvény szerint veheti figyelembe. (Civil törvény 22. §) 

 

(11) A Szövetség az alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági-

vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten 

tartja nyilván. (Civil törvény 27. § (1) bekezdés) 

 

(12) A Szövetség működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 

lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint mérlegforduló 

nappal köteles beszámolót készíteni. A Szövetség üzleti éve azonos a naptári évvel. A mérleg 

fordulónapja – a megszűnést kivéve – december 31. A beszámoló formáját a Szövetség által folytatott 

tevékenység, az éves összes bevétel (az alapcél szerinti tevékenység és a gazdasági-vállalkozási 

tevékenység összes bevételének) nagysága, valamint a könyvvezetés módja határozza meg. (Civil 

törvény 28. § (1)-(3) bekezdése) 
 

(13) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményeit nem oszthatja fel, azt kizárólag az 

alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységre, a Szövetség működésére, a célok 

megvalósítása érdekében ellátandó feladatokra fordíthatja. (Civil törvény 42. §(1) bekezdés) A 

Szövetség a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a Szövetség által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak (Alapszabálynak) megfelelő 

juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. (Civil törvény 42. § (2) bekezdés)  

 

(14) A Szövetség által nyújtandó célszerinti juttatásokat, az igénybe vehető támogatásokat, azok 

feltételeit és mértékét a Szövetség lapjában nyilvánosságra kell hozni. A juttatás és támogatás 

mértékét az éves költségvetési tervben kell meghatározni. A Szövetség az elnökség tagjait, a 

támogatókat és ezek hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, 

valamint a szövetségi tagsági jogviszony alapján alapszabály szerint nyújtható juttatások kivételével – 

célszerinti támogatásban nem részesítheti. 

 

(15) A Szövetség váltót, vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, (Civil 

törvény 44. § (1) bekezdés) vállalkozási tevékenysége fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét 

veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel (Civil törvény 44. § (2) bekezdés), az államháztartás 

alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, vagy törlesztésre nem használhatja fel. 

 

(16) A Szövetség javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. (Civil törvény 24. §) A Szövetség 

nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek 

zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. (Civil törvény 25. § (1) 

bekezdés). A Szövetség nevében közcélú adománygyűjtést csak a Szövetség elnöke által kiadott 

írásbeli felhatalmazással rendelkező személyek folytathatnak. (Civil törvény 25. § (2) bekezdés) Az 

adománygyűjtés során és annak nyilvántartásával kapcsolatban a vonatkozó rendelkezéseket meg kell 

tartani. A Szövetség részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv 

szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. (Civil törvény 26. §) 
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(17) A Szövetség gazdálkodási nyilvántartásaira a könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni, míg a 

cél szerinti és a vállalkozói tevékenységből származó bevételei és ráfordításai nyilvántartására, a 

beszámolóra, mérlegkészítésre és közhasznúsági mellékletre, a vonatkozó jogszabályok előírásait kell 

megtartani.  

 

(18) A Szövetségnek évente az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet is készítenie kell.  

 

(19) A Szövetség könyvvezetése kettős könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik. 

A Szövetség beszámolója tartalmazza: 

a) mérleget (egyszerűsített mérleg), 

b) eredmény-kimutatást (eredmény-levezetést), 

c) kiegészítő mellékletet. 

 

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel 

felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, 

illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, fejlesztését 

célzó támogatást kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a támogatási program 

keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó, előbbiekben 

részletezett adatokat, továbbá be kell mutatni a Szövetség által az üzleti évben végzett főbb 

tevékenységeket és programokat. (Civil törvény 29. § (1)-(5) bekezdések) 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a Szövetség által végzett közhasznú tevékenységeket, 

ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás megállapításához 

szükséges Civil törvény 32. § szerinti adatokat, mutatókat (megfelelő erőforrásokkal való rendelkezés 

és megfelelő társadalmi támogatottság kimutatása). (Civil törvény 29. § (6) bekezdések) 

A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 

tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 

(Civil törvény 29. § (7) bekezdések) 

 

A Szövetség köteles a jóváhagyásra jogosult testület (küldöttgyűlés) által elfogadott beszámolóját, 

valamint közhasznúsági mellékletét az adott üzleti év fordulónapját követő ötödik hónap utolsó 

napjáig (május 31.) az Országos Bírósági Hivatal (OBH) részére közzététel végett letétbe helyezni. 

 

(20) A Szövetség közzétételi kötelezettsége kiterjed a beszámoló, valamint a közhasznúsági jelentést 

melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A Szövetség a saját honlapon közzétett adatok 

folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítja. Ennek megfelelően a beszámolót és közhasznúsági mellékletet közzé kell 

tenni a Magyar Tűzoltó Szövetség internetes honlapján (www.tuzoltoszovetseg.hu). 
 

(21) A Szövetség nevében kötelezettség vállalásra az elnök, illetve az elnök írásos felhatalmazása 

alapján a kijelölt alelnökök jogosultak.    
 

(22) A Szövetség ügyletei számlavezető pénzintézetnél történő lebonyolításához az elnök és a 

gazdasági vezető, illetve az elnök által e tárgykörben helyettesítéssel megbízott alelnök és a gazdasági 

vezető jogosult aláírásra. Az ügyletek lebonyolításához az elnök vagy a megbízott alelnök, illetve a 

gazdasági vezető aláírása szükséges. Az egyéb utalványozási jogosultságot a Szövetség elnöke-, 

távollétében vagy akadályozottsága esetén az e tárgykörben helyettesítéssel megbízott alelnök 

jogosult.  
 

(23) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a 

Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. (Civil törvény 12. § (2) bekezdés) 

 

(24) A Magyar Tűzoltó Szövetség befektetési tevékenységet nem végez. 

 

 

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/
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Nyilvánosság biztosítása 
 

21. § 

 

A Szövetség működésével kapcsolatos nyilvántartás és iratbetekintés 

 

(1) Az Elnökség köteles olyan nyilvántartás vezetéséről gondoskodni, amelyből a döntésre jogosult 

szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

megállapítható. A döntéseket az Elnökség írásban igazolható módon közli az érintettel, illetve 

hivatalos honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

(2) A Magyar Tűzoltó Szövetség működéséről az internetes honlapján - www.tuzoltoszovetseg.hu - 

folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. A Magyar Tűzoltó Szövetség vezető szerveinek 

(küldöttgyűlés, elnökség, felügyelő bizottság) határozatai, valamint a beszámoló közhasznúsági 

melléklet a szövetség internetes honlapján kerül közzétételre, illetve írásban is megküldésre kerül 

valamennyi érintett részére. 

 

(3) A Szövetség küldöttgyűléséről, tagozatok üléséről, valamint az elnökség üléséről készült 

jegyzőkönyveket, illetve feljegyzéseket erre a célra rendszeresített külön-külön iratgyűjtőben kell 

elhelyezni. A működés során keletkezett iratokba – a személyhez fűződő jogok védelmének 

figyelembevételével – bárki betekinthet. A betekintés a Magyar Tűzoltó Szövetség 

irodahelyiségében előzetes egyeztetés alapján a személyazonosság egyidejű igazolása mellett az 

irodai dolgozó jelenlétében történhet, 9.00-16.00 óra között. Ha a kérelmező konkrétan megjelöli 

igényét, a működés során keletkezett iratokból feljegyzést készíthet, a határozatokból költségtérítés 

ellenében kivonatot kérhet. A költség összegét előre közölni kell.  Ectv. 29. §., továbbá a civil 

szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. 

(XII.30.) Korm. rend.)  

A betekintő személyéről - amennyiben ehhez írásban hozzájárul -, a betekintés időpontjáról, az átadott 

iratok felsorolásáról nyilvántartást kell vezetni. A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatása 

igénybe vétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról (Irat betekintési Szabályzat) 

rendelkezni kell. 

 

(4) A Szövetség szervei és elnöke által hozott határozatokat évenkénti gyűjtésben - a hozott 

határozat számának, tételes szövegének és a szavazati arányok megjelenítésével a határozatok tára 

gyűjtőben kell elhelyezni. A határozatok tárába bárki betekinthet, az abban foglaltakról feljegyzést 

készíthet és költségtérítés ellenében kivonatot kérhet.  

  

A határozatokról a Szövetség Elnöksége a 2011. évi CLXXV törvénynek megfelelő nyilvántartást 

(Küldöttgyűlési, Tagozati és Elnökségi Határozatok Tára) vezet. 

 

(5) A Szövetség szervei és elnöke által hozott határozatokat a (3) bekezdésben meghatározott 

tartalommal a Szövetség honlapján is meg kell jelentetni. Amennyiben a határozat a személyes adatok 

védelme alá tartozó adatokat tartalmaz, a honlapon elhelyezett határozaton ezen adatokat ki kell 

takarni.  

 

(6) A Szövetség munka és gazdálkodási tervét, tevékenységről és gazdálkodásról szóló 

beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét a Szövetség újságjában közzé kell tenni. A 

beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a Szövetség honlapján is meg kell jelentetni minden év 

május 30-ig.  

 

(7) A Szövetség bárki által igénybe vehető szolgáltatásairól, annak módjáról és mértékéről szóló 

döntést évente – minden év március 20.-ig – a Szövetség honlapján nyilvánosságra kell hozni.  

 

(8) A Szövetség pályázati kiírásait, az országos rendezvényeket és az azokon való részvétel 

lehetőségét és módját a Szövetség honlapján meg kell jelentetni.  

http://www.tuzoltoszovetseg.hu/
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VII. fejezet 

 

A Szövetség megszűnik, ha: 
 

22. § 

 

a)  a Szövetség egy másik Szövetséggel egyesül (összeolvad, beolvad), vagy Szövetségekre szétválik 

(Ptk. 3:39. § (1) bekezdés); 

b) a küldöttgyűlés határoz a jogutódlással történő megszűnéséről (Ptk. 3:48. § (1) bekezdés c) pontja, 

Civil törvény 10/C. § (2) bekezdés); 

c)  az arra jogosult szerv feloszlatja (Ptk. 3:48. § (1) bekezdés d) pontja); 

d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja 

megszűnését, 

e)  a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a Szövetséget, mint 

egyesületet a nyilvántartásból törli. 

 

Az a) pontban foglalt esetben a Szövetség jogutódlással szűnik meg, míg a b)-e) pontokban foglalt 

esetekben a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg. A b) pontban foglalt esetben végelszámolási 

eljárást, a c)-d) pontokban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.  

A küldöttgyűlés a Szövetség ügyvezetésének (Elnökség), a Felügyelő Bizottság által véleményezett 

előterjesztése alapján állapítja meg, hogy a Szövetség tagjai egyetértenek-e a jogutódlással történő 

megszűnés szándékával. A jogutódlásra történő megszűnésre a Civil törvény 10/C. §, 10/D. §, 10/E. § 

10/F. §-aiban írt rendelkezései irányadóak. 

 

A Szövetség küldöttgyűlése, mint legfőbb szerve nem dönthet a Szövetség megszűnéséről ha a 

Szövetséggel szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy a Szövetség 

fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. A Szövetség jogutód nélkül történő megszűnése esetén 

a Civil törvény 9/A. § – 9/N. §-ait, a 10. §-t, a 10/A. §, 10/B. §-ait kell alkalmazni. 

 

A Szövetség – megszűntetése, vagy megszűnésének megállapítása esetén – a nyilvántartásból való 

törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg. 

 

A Szövetség jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód nélkül 

megszűnik, ha: 

a) a Szövetség megvalósította a célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem 

határoztak meg; vagy 

b) a Szövetség tagjainak a száma hat hónapon keresztül nem éri el a két tagot. 

 

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyont jelen Alapszabályban meghatározott vagyont a Szövetség céljával megegyező 

vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A fennmaradó vagyon 

sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás 

teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség 

törlésével száll át az új jogosultra. (Ptk. 3:85. § (1)-(2) bekezdés) 

 

Az egyesület nyilvántartásból való törlésére az egyesület nyilvántartásba vételére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
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Záró rendelkezések  

 

23. § 

 

Minden, itt nem szabályozott kérdésben az érvényes jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni, 

így jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről, az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

jogszabályok rendelkezései az irányadóak, annak keretei között a Küldöttgyűlés bármely kérdésben 

határozatot hozhat. 

A jelen, módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a küldöttgyűlés Budapesten, 2020. 

július hó 17. napján fogadta el. 

A Szövetség küldöttgyűlése ezen Alapszabály megalkotásával és rendelkezései elfogadásával minden 

korábbi Alapszabályát / Alapszabály módosítását hatályon kívül helyezi, azok rendelkezései jelen 

Alapszabály bírósági nyilvántartásba vételével automatikusan megszűnnek, hatályukat vesztik. 

 

Ezen Alapszabály hatálya a jogerős bírósági nyilvántartásba vételével áll be. 

 

Záradék: 

Jelen Alapszabály a Szövetség Alapszabályának időközi módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt, a szervezet 2020. július 17. napján megtartott Küldöttgyűlésén elfogadott szövege. A 

módosításokat jelen Alapszabály dőlt, vastag betűvel szedve tartalmazza. 

 

 

Budapest, 2020. július 17.  

 

 

 

                                                                                        ……………………………………….. 

Dobson Tibor  s.k. 

        elnök 
 

 

  

 


