MAGYARORSZÁGI DRÓTSZŐRŰ MAGYARVIZSLA
TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLY
Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. § (1) bekezdése szerint 2011. február
20. napján elhatározták a Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesülete létrehozását. A tagok közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 3. § (1) bekezdése alapján, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével
2016. december 16. napján az alábbi változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt
fogadta el.
I.
AZ EGYESÜLET ADATAI
1. Az Egyesület neve és székhelye: Magyarországi Drótszőrű Magyarvizsla Tenyésztők Egyesülete
Az Egyesület angol neve: Hungarian Wirehaired Vizsla Breeder’s Association
Az Egyesület rövidített neve: MDMTE
Az Egyesület székhelye: 2615 Csővár, Mikszáth Kálmán utca 1.
2. Az Egyesület jogállása:
Az Egyesület önálló jogi személy, (a bíróság általi bejegyzéssel azzá válik), működési területe:
Magyarország.
3. Az Egyesület célja:
• A drótszőrű magyarvizsla kutyafajtát kedvelők, tartók és tenyésztők egyesületbe tömörítése, érdekeik védelme, valamint a fajta védelme.
• A drótszőrű magyarvizsla kutyafajta, mint nemzeti kincs – a 32/2004. (IV.19.) OGY.-i határozat értelmében - tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése, támogatása, kialakítani
és végrehajtani a tenyésztési programot.
• A fajtára vonatkozó törzskönyv megvalósítása és ennek, mint a Magyar Eb Törzskönyv –
MET – vezetése.
• Vadászati és vadászkynológiai hagyományok ápolása és megőrzése utódaink számára.
• A fajta állatvédelmével kapcsolatos tevékenységek végzése és támogatása.
• A fajtával kapcsolatos kynológiai tudományos kutatás végzése, a fajta kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés végzése, sportversenyek szervezése.
• Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében ismeretterjesztő, sport és oktató rendezvényeket szervez más kynológiai szervezetekkel.
• Teljesíteni az „elismert ebtenyésztő szervezet” feltételeit, a FVM. 64./1998. (XII. 30.) számú
rendelete 3. §. 1.) pontja szerinti, az Egyesületnek a minisztérium által való elismeréséhez.

• Teljesíteni a „tenyésztőszervezet” feltételei, a 98/2013.(X.24.) VM rendeletben meghatározottak alapján.
Az Egyesület a Federation Cynologique Internationale (F.C.I.) mindenkori alapszabályát elfogadja, és betartja.
Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdaságivállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége.
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel.
Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, (például: kiállításon való részt vétel
támogatása) valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és
mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a bármely párt érdekében végzett politikai tevékenység, az országgyűlési
képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselőtestületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának történő jelölés, a megyei
jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a polgármester jelölése;
nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői választáson
történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. (Vö. Ectv. 2. § 22. pont)
4. Az Egyesület tevékenysége:
•

kutyás sport szervezése, lebonyolítása, (országos fajta- és klubkiállítások, tenyészszemlék és teljesítmény felmérést szolgáló vizsgák és versenyek)

•

Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése.

•

Szabályzatok összeállítása.

•

Versenyek szervezése, - állat- és természetvédelem támogatása.

•

Vadászkynológiai tanfolyamok, előadások szervezése.

•

Vadászkynológiai tárgyú szakkönyvek és folyóiratok kiadása.

•

Törzskönyv vezetése.

•

Vadászkynológiai tudományos tevékenységben, kutatómunkában való résztvétel.

•

Vadászkynológiával összefüggő sportrendezvények szervezése, rendezése.

•

Vadászkynológiai kulturális tevékenység és kulturális örökségünk megóvása.

•

Egyéb tevékenység, amely az Egyesület céljait elősegítik.
II.
A TAGSÁGI VISZONY

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják.
Az egyesületi tagság formái:
a) rendes tagság,
b) tiszteletbeli tagság,
c) pártoló tagság.
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2. Az Egyesület rendes tagjává lesz az a jogi személy és magánszemély, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek
teljesítését vállalja, valamint rendelkezik legalább egy regisztrált drótszőrű magyar vizsla fajtájú
kutyával és ezt hitelt érdemlően igazolja. „Regisztrált” fogalmán a 98/2013. (X. 24.) VM rendelet
ezen fogalom-meghatározása értendő.
Az Egyesület tagjává történő felvételét a jelölt – a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával – kérelmezheti.
A nyilatkozathoz – amennyiben jogi személy kéri felvételét – mellékelni kell a jogi személy igazolását arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként az Egyesület tagságában.
A belépési nyilatkozatot az Egyesület titkárához kell benyújtani.
Az Egyesület rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a természetes személy tagok
személyes aktivitás útján gyakorolják, a jogi személy tagok képviselőik útján gyakorolják.
Az Egyesület rendes tagjainak jogai:
a) részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén, és a Közgyűlésen szavazhatnak.
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;
c) bármely társasági tisztségre választhatnak és megválaszthatók, feltéve, hogy kizáró és
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn velük szemben;
d) jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;
e) igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
f) a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.
Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:
a) kötelesek megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;
b) kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;
c) kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni;
d) rendes tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, a kézbesítés napjától számított 30 napon
belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a személy, aki a
kynológia területén, az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület
célkitűzéseit támogatja, segíti.
A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meg kell hívni. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga nincs,
tagdíjat fizetni nem köteles, egyebekben jogai megegyeznek a rendes tagokéval.
Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés határoz. Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személynek a Közgyűlés - a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával – tiszteletbeli címet adományozhat (tiszteletbeli
elnökké, tiszteletbeli társelnökké történő megválasztás).
4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, civil vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására. A pártoló tag az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz
részt.
A jogi személy pártoló tag jogait képviselője útján gyakorolja. A pártoló tagot az Egyesület rendezvényeire meg kell hívni. A Közgyűlés ülésén tanácskozási joggal vesznek részt. A pártoló tag
tisztségre nem választható, nincs szavazata, tagdíjat fizetni nem köteles, egyebekben jogai megegyeznek a rendes tagokéval.
A pártoló tag felvételéről első fokon az Elnökség dönt, a kézbesítés napjától számított 30 napon
belül fellebbezéssel lehet élni a Közgyűlés felé. A Közgyűlés a tagfelvétel kérdésében másodfokon járhat el.
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5. A tagsági viszony (rendes-, tiszteletbeli- és pártoló tagság) megszűnik:
a) a tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével;
b) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni. A tagsági jogviszony a
kilépésre vonatkozó nyilatkozat elnökséghez való írásbeli bejelentés kézhezvételével szűnik
meg;
c) a tag – Közgyűlés általi – kizárásával:
- jogszabályt, Alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén;
- a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt (az Elnökség felszólítása után a kitűzött 90
napos póthatáridő elteltével)
d) a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.
e) rendes tagsági viszony megszűnik, ha a rendes tag 60 napon túl nem rendelkezik regisztrált
drótszőrű magyar vizsla fajtájú kutyával.
A Közgyűlés a szavazásra jogosult tagok legalább háromnegyedes szótöbbségével dönt a tag
kizárásról. A kizárással érintett tag részére meg kell adni a lehetőséget, hogy az ellene felhozott
állításokkal kapcsolatban a Közgyűlés meghallgassa, továbbá megismerhesse a kizárást megalapozó bizonyítékokat. A kizárás tárgyában hozott határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. A kizárás tárgyában hozott határozatban meg kell jelölni a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatást. A kizáró
határozatot a taggal írásban közölni kell.
III.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
1. Az Egyesület szervei
Az Egyesület testületi szervei:
a) Közgyűlés,
b) Elnökség,
c) Felügyelő bizottság.
2. Az Egyesület tisztségviselői:
a) elnök,
b) elnökhelyettes
c) titkár,
d) gazdasági vezető
e) tenyésztési felügyelő
f) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai
3. A Közgyűlés
a) Általános szabályok
A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a jogi személy
tagok képviselőjük útján vesznek részt.
A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart.
Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a rendes tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre,
melyben megjelölik az összehívás okát és célját, illetve a Ptk. 3:81. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben (az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az
egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
az egyesület céljainak elérése veszélybe került). A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a Budapest Környéki Törvényszék elrendeli. A Közgyűlés helyszíne mind rendes, mind rendkívüli
közgyűlés összehívása esetén az Egyesület székhelye.
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b) A Közgyűlés összehívása, a napirend kiegészítése
A Közgyűlést az elnökség (elnök), írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor
minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és a meghívó feltünteti az Egyesület nevét és székhelyét, továbbá tartalmazza az ülés
idejének és helyszínének megjelölésén felül annak tárgysorozatáról szóló leírást (napirend), amit
a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogad el. A Közgyűlésen csak a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésekben hozható határozat, kivéve, ha azon valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 15 napon belül a tagok és az egyesület szervei a
közgyűlést összehívó titkártól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó titkár jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó titkár nem dönt, vagy azt elutasítja, a
Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A napirendet, illetve a kiegészített napirendet szabályszerűen, igazolható módon közölni
kell a tagokkal.
c) Határozatképesség
A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha
az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb 30 napon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés az eddig megjelölt feltételek esetén is csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét a meghívóban előre felhívják. A szavazásra jogosult tagok személyesen vagy – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező – képviselőjük útján is szavazhatnak. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül
kell hagyni.
d) Levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, a jegyzőkönyv hitelesítői és a szavazatszámlálók
A közgyűléseket levezető elnökként az Egyesület elnöke vezeti. A további közgyűlési tisztségviselők, a szavazatszámlálók, illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési tisztségviselők, a szavazatszámlálók, a jegyzőkönyvvezető, illetve a
jegyzőkönyv hitelesítő tagok megválasztásáról a közgyűlés a szavazati joggal rendelkező tagok
szótöbbségével határoz.
e) Határozathozatal
A Közgyűlés – a Ptk-ban, illetve a jelen Alapszabályban meghatározott esetek kivételével –
a határozatokat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozza meg. Ha a Ptk. egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat
meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél alacsonyabb határozathozatali
arányt előíró rendelkezése semmis. Ha a Ptk. egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése semmis.
Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes elnököl.
A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek
megválasztott személy és a közgyűlés tagjai közül választott két hitelesítő aláírásával hitelesít.
A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani és ismételt szavazategyenlőség
esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés, az elnök
előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás minden esetben titkosan történik.
A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A Közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök
szóban kihirdeti.
A Közgyűlés, Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni, amelyek folyamatos kezelését az Egyesület titkára látja el.
A Közgyűlés, Elnökség döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható
módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület székhelyén kifüggeszti.
Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az
Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – a tag betekinthet, azokról saját
költségre másolatot készíthet.
f) A Közgyűlés hatásköre
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak az alábbiak:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselők megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének-elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
és
k) a végelszámoló kijelölése;
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l) tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök megválasztása. (vö. II. 3. pont).
A fentieken túlmenően a közgyűlés:
a) határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja
az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;
b) jóváhagyja, vagy módosítja az Egyesület egyéb szabályzatait;
c) másodfokon dönt a tagfelvételi kérdésekben (kivéve tiszteletbeli tagság);
d) meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;
e) elbírálja az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezést; [lásd a II. 5. c)
pontot]
f) tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;
g) elfogadja az ügyintéző szerv éves beszámolóját. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év 150. napjáig a Közgyűlés döntése alapján történik;
A tisztségviselők visszahívásának akkor van helye, ha a tisztségviselő magatartása vagy tevékenysége súlyosan sérti az Egyesület céljainak megvalósítását. A Közgyűlés visszahívást eredményező határozatát a tudomásszerzéstől számított 30 napon belül bírósági keresettel megtámadhatja az Egyesület rendes tagja.
4. Az Elnökség
Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat az 5 tagú Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, a gazdasági vezető, és a tenyésztési felügyelő. Az
elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatók meg.
Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek hozzátartozója [Ptk. 8:1. § 2. pont] a határozat alapján
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség
üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok
legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagoknak legalább négyötöde jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételt szavazásra kell bocsátani és ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell
hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek,
ha azokon az Elnökség tagjainak négyötöde jelen van.
Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Az Elnökség feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
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k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon (kivéve tiszteletbeli tag).
Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá. Az Elnökség döntéseiről két közgyűlés között
tájékoztatja az Egyesület tagjait.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Egyesület Közgyűlése a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
5. A Felügyelőbizottság
A háromtagú Felügyelőbizottság (FB) az Elnökségtől függetlenül, elkülönülten működik. Legalább
félévente tart ülést, amelyet az FB elnöke írásban hív össze, legalább 8 nappal korábban, a napirend megjelölésével. Az FB határozatképes, ha az ülésén az összes tag jelen van. Határozatot
egyszerű szótöbbséggel hozhat.
Véleményezi az éves beszámolókat, valamint az Egyesület tevékenységét a két közgyűlés közötti időszakban. E nélkül az éves beszámoló elfogadásáról érvényes határozat nem hozható.
Jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatban bármely ügyet vizsgálni,
ezen belül jogosult minden információ és irat beszerzésére. Tevékenységéről kizárólag a Közgyűlésnek tartozik beszámolni.
Kezdeményezheti saját hatáskörén belül a Közgyűlés összehívását.
Ügyrendjét saját maga határozza meg.
A felügyelőbizottsági tagok megbízatása 5 (öt) éves időtartamra szól.
6. Az Egyesület vezető tisztségviselői
Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnökség összes tagja; az elnök, az elnökhelyettes, a titkár, a gazdasági vezető, és tenyésztési felügyelő. A vezető tisztségviselőket a Közgyűlés választja. Az Egyesület vezető tisztségviselőjévé csak olyan tag választható, akinek tagsági
jogviszonya az Egyesületben legalább 5 (öt) éve fennáll.
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Az elnök, és az elnökhelyettes, a titkár és a gazdasági vezető és a tenyésztési felügyelő megbízatása a megválasztás napjától 5 évre szól. A mandátum lejárta után az elnök e tisztségre bármikor újra megválasztható.
7. Az Egyesület elnökét 5 éves időtartamra a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
Az elnök feladatai:
a) a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
b) konferenciák és más rendezvények szervezése,
c) az Egyesület működésének irányítása,
d) bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása önállóan,
e) képviseli az Egyesületet.
8. Az Egyesület elnökhelyettesét a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek
felelős.
Az elnökhelyettes feladatai:
Az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, kivéve a bankszámla feletti rendelkezési
jog gyakorlását, az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és az Elnökség ülését.
9. Az Egyesület titkárát a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
A titkár feladatai:
a) Az Elnök által adott eseti meghatalmazás alapján képviseli az Egyesületet, kivéve a bankszámla feletti rendelkezés jog gyakorlását,
b) az elnök konzultánsaként működik,
c) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;
d) a titkár előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok
végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.
10. Az Egyesület gazdasági vezetőjét a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
A gazdasági vezető feladatai:
a) az Egyesület gazdálkodásának vezetése,
b) beszámolók készítése,
c) pénzügyi fegyelem betartása és betartatása,
d) bankszámla feletti rendelkezés az elnök akadályoztatása esetén.
11. Az Egyesület tenyésztési felügyelőjét a Közgyűlés választja, aki tevékenységével a Közgyűlésnek felelős.
A tenyésztési felügyelő feladatai:
a) az Egyesület tenyésztési szabályzata tervezetének összeállítása, majd annak elfogadása
után a végrehajtása,
b) a tenyésztési szabályzat végrehajtásának ellenőrzése.
12. Az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a) az Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
b) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült;
c) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
továbbá akit az Egyesület tevékenységi körébe tartozó foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak;
d) Nem lehet az Egyesület vezető tisztségviselője az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, a közügyektől eltiltás tartama alatt.
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13. Az Egyesület felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
a) Az Egyesület felügyelőbizottságának tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták;
b) Nem lehet az Egyesület felügyelőbizottsági tagja, akivel szemben az Egyesület vezető tisztségviselőire vonatkozó kizáró ok áll fenn;
c) Nem lehet az Egyesület felügyelőbizottságának tagja aki vagy akinek a hozzátartozója az
Egyesület tisztségviselője.
d) Nem lehet az Egyesület felügyelőbizottságának tagja az, akit bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltott, a közügyektől eltiltás tartama alatt.
IV.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1. Az Egyesület vagyoni eszközei
Az Egyesület bevételei:
a) tagdíjak,
b) az Egyesület rendezvényeinek bevételei.
Az Egyesület rendes tagjai évenként tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja
meg (jelenleg 9.000 Ft). A tagdíjat a tárgyév VI. hónap utolsó napjáig kell az Egyesület részére
készpénzben megfizetni.
2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő
évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti véleményezésre a Felügyelőbizottságnak, majd együttesen a Közgyűlés elé terjesztik jóváhagyás
végett.
A kifizetések bankszámla feletti rendelkezésre jogosult elnök önálló aláírása alapján teljesíthetők.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
V.
AZ EGYESÜLET ELLENŐRZÉSE
Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – az egyesülési jogról szóló
2011. évi CLXXV. törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.
VI.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
1. Jogutódlással történő megszűnés
Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
2. Jogutód nélküli megszűnés
Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
e) az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg;
f) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott - ennek hiányában a nyilvántartó bíróság által kijelölt -, az Egyesület 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 az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó
egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni.
Az Egyesület megszűnését megelőző két évben a vezető tisztségviselők az Egyesület
megszűnésétől számított két évig egyetemlegesen kötelesek helytállni az Egyesület hitelezőivel szemben mindazon tartozásokért, amelyeket az Egyesület vagyona vagy a vagyoni
hozzájárulást nem szolgáltató egyesületi tagoknak a jogi személy általános szabályai szerinti helytállási kötelezettsége nem fedezett.
VII.
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Ezt a változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2016.
december 16. napján fogadta el.
Jelen alapszabály készült 6 példányban, áll VII. fejezetből, 11 sorszámozott oldalon.

Kelt, Budapest, 2016. december 16.
……………………………………………
Noveczki Katalin
az Egyesület elnöke
Jelen alapszabályt készítettem és ellenjegyzem, egyben igazolom, hogy a jelen egységes
szerkezetbe foglalt alapszabály szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Kijelentem, hogy a módosítások a létesítő okiratban dőlt betűvel szedve találhatóak. A módosítások az alábbi pontokat érintik: I.3., II.2.- 5. bek., III.3.a.-c. és e.-f.,
III.4.-6, III.10., III.12-13., V. A fentieken túl a fejezetek számozása javításra került (korábban
nem volt IV. fejezet), illetve az Alapszabály kiegészült az Egyesület megszűnésére vonatkozó VI. fejezettel. Törlésre került a III.4. pont utolsó bekezdése, illetve a nevek a III. fejezetből.
Budapest, 2016. december 16.
______________________________
Dr. Tóth B. Balázs
ügyvéd
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