A Veszprémi Törvényszéken 10. Pk. 60007/2012. számú végzésével bejegyzett
19-02-0003360 szám alatt nyilvántartott
a közgyűlés által a 2021. év június hó 26. napján
elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület
Elismert Tenyésztői Szervezet /ETSZ/
ALAPSZABÁLYA
1. § Általános rendelkezések
Az Egyesület neve: Magyar Kuvasz Fajtagondozó Egyesület /ETSZ/ (továbbiakban: Egyesület)
(1) Az Egyesület székhelye: 3532 Miskolc, Testvériség utca 67.
(2) rövidített neve: MKFE
(3) Logója:

(4) Az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Hungarian Kuvasz Breed Care Association
(5) Az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére.
(6) Az Egyesület önkormányzati elven működő természetes és jogi személyek szervezete.
(7) Jogállása: Közhasznú Szervezet
(8) Az Egyesület elfogadja az FCI (Federation Cynologique International, Nemzetközi
Kinológiai Szövetség) által elismert magyarországi kynológiai csúcsszervezetet, a Magyar
Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségét, amelynek egyben a tagja is.
(9) Az Egyesület az FCI alap-és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat
bel- és külföldi kinológiai szervezetekhez.
(10)
Az Egyesület önkormányzati elven működő civil szervezet, amely /Ectv. 34.§ (1) d)/
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
(11)
Államilag Elismert Tenyésztői Szervezetként a 98/2013 VM rendeletnek megfelelően
végez közfeladatot, így közhasznú tevékenységet folytat, valamint nem zárja ki, hogy
tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
2. § Az Egyesület célja és tevékenysége
(1) Az Egyesület céljai:
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a)

a kuvasz, mint Magyar nemzeti kutyafajtánk tiszta vérben való fenntartása, a fajta
védelme,

b) a standard karbantartása. A standardnak megfelelő fenotípussal rendelkező örökletes
terheltségtől, örökletes betegségektől mentes egészséges kuvasz állomány
tenyésztésének elősegítése, hazánkban és külföldön egyaránt,
c)

a kuvasz egyedek nyilvántartása, államilag elismert törzskönyv vezetése, a tenyésztés
tisztaságának, szakszerűségének és diszkrimináció mentességének biztosítása, az
állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. Törvény 1.§-ában megfogalmazott célok
betartása, és a vonatkozó egyéb jogszabályok betartása, betartatása,

d.)

a fajta eredeti jellemzőinek, különösen a munkakészségnek, a tanulékonyságnak, a
kuvasz sokoldalúságának a megőrzése, fejlesztése, szélesebb körben történő bemutatása,
megismertetése,

e)

a kuvasz tenyésztők munkájának megbecsülése segítése,

f)

a kuvasztenyésztők, tartók és kuvasz barátok összefogása. A tagok érdekvédelme, a
közös munkát elősegítő jó légkör és munka kapcsolat kialakítása,

g) a kuvaszfajta népszerűsítése Magyarországon, külföldön egyaránt, a kuvasz, mint
nemzeti kincsünk (hungaricum) jobb megismertetése a magyar emberekkel,
h) Az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet a természet védelmének
aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra,
i)

A kultúrált kutyatartás, írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése.

j) Nemzeti kutyafajtánkhoz, a kuvaszhoz köthető Nemzeti hagyományaink őrzése.
(2) Az Egyesület cél szerinti tevékenysége
a) a kuvasz fajtára vonatkozó tenyésztési program folyamatos aktualizálása és
megvalósítása,
b) a kuvasz egyedek nyilvántartását szolgáló adatbázis kezelése, államilag elismert
törzskönyv vezetése,
c) a

kuvaszfajta
vonatkozásában,
kiállítások,
teljesítményvizsgálatok szervezése, rendezése.

tenyészállat-minősítések

és

d) sportesemények, versenyek és vizsgák szervezése, rendezése,
e) DNS-mintatár kezelése,
f) a kuvaszfajta vonatkozásában az állatbarát kultúra terjesztése, kulturális rendezvények,
programok és hagyományőrző bemutatók szervezése rendezése, oktatási
intézményekben is,
g) a fajta tenyésztésével kapcsolatos oktatási és ismeretterjesztő tevékenység, képzés
folytatása,
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h) ismeretterjesztő foglalkozások szervezése, a fajta kiváló adottságaiból eredő, embert
segítő tulajdonságainak, valamint ezen, tulajdonságok fejlesztési lehetőségeinek
támogatása,
i) témába vágó publikációs tevékenység folytatása, nyomtatott és elektronikus
sajtótermékek készítése, kiadása,
j) együttműködés minden olyan szervezettel és mozgalommal, mely a MKFE
célkitűzéseivel összhangban tevékenykedik,
k) tudományos kutatások ösztönzése,
l) honlap működtetése,
m) a fajtatiszta kuvasz tartók egységes fellépése, összefogása érdekében érdekképviselet
biztosítása,
n) a kinológia, mint hobby, szabadidős és sporttevékenység iránt érdeklődő, vagy azt
gyakorló személyek közösségben illetve hazai és nemzetközi szervezetekbe integrálása,
tevékenységük támogatása, a tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése,
o) kapcsolattartás külföldi kuvasztartókkal, egyesületekkel,
p) a kuvasz fajtamentés működtetése.
(3) Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak nyilvánosságát a szórólapokon,
szakfolyóiratokban, interneten, és egyéb sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.
(4) Az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból.
(5) Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat
nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület különféle feladatok ellátására állandó, vagy ideiglenes szakmai bizottságokat,
csoportokat hozhat létre.
3. § Az Egyesület tagsága.
(1) A fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 98/2013. (X. 24.) VM rendelet (a
továbbiakban: VM rendelet) szerint az Egyesület rendes tagja (továbbiakban: rendes tag)
kizárólag olyan belföldi természetes, vagy jogi személy lehet, aki rendelkezik legalább egy,
a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált tenyészebbel. Tenyészeb olyan azonosító
számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely egyedileg
azonosítható, és szerepel az elismert, vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet
törzskönyvi nyilvántartásában. Több tulajdonos esetén az rendelkezik a tenyészebbel, - az
lehet rendes tag - akinek a kutya tartási helyén bejelentett lakcíme van. A felvételt kérőnek
kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát
ismeri és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult
szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el. Továbbá nyilatkozatot kell tennie arra
vonatkozóan, hogy a Tenyésztési Programban, a Törzskönyvezési Szabályzatban, a
Tenyészszemle Szabályzatban foglaltakat megismerte és azokat maradéktalanul betartja és
tagdíjfizetési kötelezettségét vállalja.
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(2) Az Egyesület pártoló tagja lehet az a kuvasz barát, külföldi vagy belföldi természetes vagy
jogi személy, aki felvételi kérelmében nyilatkozik, hogy elfogadja az Egyesület
alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és anyagi támogatással, illetve pártolói
tagdíj befizetésével hozzájárul az Egyesület tevékenységeihez. A pártoló tag az Egyesület
szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
(3) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnök hatáskörébe tartozik. A tagsági
jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnök által történő elfogadásával jön létre. Az 53/2014
VM rendelet szerint mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú
törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak, vagy
tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen, egy hónapos ügyintézési határidővel
beléphetnek az Egyesületbe és gyakorolhatják tagsági jogukat.
(4) Az Egyesület Elnöke köteles az Egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
(5) Az Egyesületi tagság megszűnik:
a) ha a tag a törzskönyvben regisztrált kuvasz fajtájú tenyész egyeddel már nem
rendelkezik, (elhullás, elajándékozás stb) e tényt haladéktalanul, de legalább az
esemény megtörténtét követő 15 napon belül köteles az elnök felé, az Egyesület
székhelyére, elektronikus, vagy postai úton bejelenteni,
b) a természetes személy tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód
nélküli megszűnésével,
c) kilépéssel. Kilépési szándékát a tag írásban köteles bejelenteni az Elnöknek. A kilépés
az Elnök részére történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos,
(d) ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik,
e) felmondással, ha a tag három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli,
vagy elektronikus úton történő felszólításra sem fizette be. A felszólításban arra is fel
kell hívni a tag figyelmét, hogy mulasztása a tagsági viszony törlését vonja maga után,
(f) kizárással1
az Elnökség kizáró határozata alapján, ha a tag aki valamely, tagságból eredő
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, ha az Egyesület céljával,
szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít,
különös tekintettel az Alapszabály 4.§. (2) bekezdésében foglaltakra. A tag kizárását az
egyesület Fegyelmi Bizottsága kezdeményezheti az Elnökségnél.
A kizárás kezdeményezése esetén a tagot az Elnökség az előzetes vizsgálat keretében
írásban tájékoztatja a tervezett intézkedésről és azok indokairól, továbbá arról, hogy az
Elnökség kizárás tárgyban összehívott ülésén, melynek időpontja és helye a
tájékoztatóban kerül megjelölésre, személyesen részt vehet és biztosítja azt, hogy az
Elnökség ülésén a védekezését szóban vagy írásban előterjessze, bizonyítékait

1

módosítva: 2021.06.26.
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megjelölje. A tag távolmaradása az eljárás lefolytatását nem akadályozza. Az Elnökségi
ülésről írásban jegyzőkönyvet kell felvenni, melyhez a kizárást kezdeményező
indítványt mellékelni kell. A jegyzőkönyv és az indítvány egy példányát a tagnak át
kell adni. A tag érdekei képviseletére jogi képviselőt hatalmazhat meg, mind az
elnökségi ülésen, mind a közgyűlésen való részvételre.
Az Elnökség az ülés berekesztését követően azonnal határozatot hoz a kizárás
tárgyában. Az Elnökségnek a tag kizárását kimondó határozatát a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásba kell foglalni, indokolással ellátni. Az
indokolásból a kizárás okának világosan ki kell tűnnie, tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a fellebbezési lehetőségről való
tájékoztatást. Vita esetén a kizárás indokának valóságát és okszerűségét a egyesületnek
kell bizonyítania.
Az írásbeli határozatot az Elnökség annak írásba foglalástól számított 8 napon belül
igazolható módon közli a taggal.
A kizárt tag az Egyesület Elnökségének címzett fellebbezési kérelmével attól az
időponttól számított nyolc napon belül kérheti a Közgyűléstől a kizárásról szóló
elnökségi határozat hatályon kívül helyezését, amikor a kizárt tag az őt egyesületből
kizáró határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna.
A kizárásról szóló határozat meghozatalától számított egyéves jogvesztő elteltével
nincs helye fellebbezésnek.
Az Elnökség - annak indokoltsága esetén – a fellebbezési kérelem kézhezvételtétől
számított 30 napon belül jogosult rendkívüli közgyűlést összehívni, egyéb esetben a
soron következő közgyűlés dönt. A közgyűlésen a tag jelen lehet, és a határozat
meghozatala előtt felszólalhat, távolléte azonban nem akadálya a határozat
meghozatalának. Az érintett tag a kérdésről nem szavazhat. Az Elnökség által
meghozott határozatot a közgyűlés titkos, a jelen lévők szótöbbségével meghozott
határozatával hatályon kívül helyezi vagy a határozatot hatályában fenntartja.A
Közgyűlés a határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és annak
meghozatalától számított 8 napon belül az Elnökség köteles közölni az érintett taggal.
Az Elnökség tagjainak fegyelmi ügyében a Közgyűlés dönt. A kizárás tárgyában
születő közgyűlési határozat ellen helye van jogorvoslatnak. A pert a határozat
tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben lehet megindítani.
A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Veszprémi
Törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre vonatkozó tájékoztatást bele kell foglalni a
kizárásról szóló határozatba. Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy
alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag, a határozat tudomására
jutásától számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag
kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a Veszprémi Törvényszék
hatáskörébe tartozik.
4 § Tagsági jogok és kötelezettségek
(1) Az Egyesület rendes tagja:
a) általános választási joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható;
b) a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag
képviselője útján jogosult a többi taggal egyenlő szavazati joggal a Közgyűlésen
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részt venni, a napirendbe felvett ügyekkel kapcsolatban felszólalni, véleményét
kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni;
c) javaslatokat, indítványokat tehet, és panasszal fordulhat az Egyesület bármely
szervéhez, tisztségviselőjéhez;
d) választhat és választható, a nem természetes személy tagok pedig törvényes
képviselőik útján választhatják meg az Egyesület vezető tisztségviselőit,
e) jogosult részt venni az Egyesület rendezvényein, kezdeményezni egyes kérdések
megvitatását;
f) jogosult részt venni az Egyesület 2.§. (1) bekezdésében meghatározott céljainak
elérését szolgáló szervezeti, szakmai és tudományos tevékenységében, az
ajánlások, állásfoglalások kialakításában, azok végrehajtásában, illetve jogosult
részt venni, a Egyesület egyéb tevékenységében;
g) jogosult tájékoztatást kapni
határozatáról, állásfoglalásáról.

az

Egyesület

tevékenységéről,

szervének

(2) Az Egyesület rendes tagja köteles:
a) az Egyesület Alapszabályát és az Egyesület belső szabályzatait valamint szervei által
hozott határozatokat betartani,
b) az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani;
c) a felvételi kérelmében foglalt kötelezettségeknek eleget tenni; különös tekintettel az
Alapszabály 3.§. (1) bekezdésében foglaltakat,
d) az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező a határozatok szerint eljárni;
e) az Elnökség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni minden
naptári év március 31. - ig az Egyesület pénztárába vagy az Egyesület bankszámlájára.
A tagdíj összege évenként felülvizsgálatra és megállapításra kerül.
f) az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítása érdekében végzett tevékenységről az
Elnökség felkérésére írásban beszámolni.
(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján látja el képviseletét. A
természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott útján
nem, kivéve a 6. § (6) bek.-ben szabályozott esetkört.
(4) A pártoló tag részt vehet az Egyesület testületi ülésein, de szavazati joga nincs és tisztség
viselésére a 7§-ban foglaltak szerint választható. Egyebekben jogai és kötelezettségei
megegyeznek a rendes tagokéval.
Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja
egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, tilos a tagok közötti bármilyen
különbségtétel.
5. § Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok
(1) Az Egyesület döntéshozó szerve a Közgyűlés 6.§, amelynek tevékenységében minden tag
jogosult részt venni. Az Egyesület ügyvezetését, képviseletét az Elnök 8.§, az ügyvezető,
ügyviteli teendőket az Elnökség 7.§, látja el, melynek az Elnök maga is tagja.
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(2) Az Egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú személy lehet
a) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozták,
b) a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,
c) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült,
d) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglakozástól illetve vezető tisztségviselői
tevékenységtől jogerősen eltiltottak.
(3) Az egyesület működésével kapcsolatos, valamint az egyesület összeférhetetlenségi
szabályaira a 2011 évi Ectv.38.§, 39.§, 40.§, 41.§ és a hatályban lévő Ptk. 2014 III 15.-én
módosított 2013 évi V. törvény vonatkozik.
(4) A 2011 évi Ectv. 38.§ alapján az Egyesület döntéshozó szervének határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(5) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, könyvvizsgálója az a személy, aki az
ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, vagy a döntéshozó szervben tisztséget tölt be.
(6) A 2011 évi Ectv.39.§ szerint a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az
Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
6. § A Közgyűlés
(1.) Az Egyesület döntéshozó szerve a tagok összessége (a továbbiakban: Közgyűlés), ahol
valamennyi tag jogosult részt venni, és amelyet szükség szerint, de legalább évenként egyszer
össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve
ha azt a tagok fele az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, továbbá, ha az Elnökség - az ok
és cél megjelölésével – egyszerű szótöbbséggel hozott határozat alapján kéri. A Közgyűlést
az Elnökség határozata alapján az Elnök hívja össze.
(2.) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabálynak és módosításának elfogadása,
b) a vezető tisztségviselő Elnök megválasztása, visszahívása,
c) az ügyintéző szerv, Elnökség tagjainak megválasztása, visszahívása,
d) a pénzügyekért felelős, gazdasági vezető megválasztása és visszahívása;
e) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása, az
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés elfogadása,
f)

az Elnök éves beszámolójának elfogadása;
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g) az Elnökség kizárást kimondó határozata ellen benyújtott fellebbezés elbírálása;
h) a kötelességét megszegő elnökségi tag visszahívása; kizárása2
i) a Közgyűlés levezető elnökének, a szavazatszámlálóknak, a jegyzőkönyv-vezetőjének és a
j)jegyzőkönyv két hitelesítőjének megválasztása.
j) az Egyesület megszűnésének, átalakulásának, más egyesülettel való egyesülésének vagy
szétválásának kimondása.
(3) A döntéshozó szerv ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott
esetekben korlátozható /Ectv.37.§ (1)/. Az egyesület közgyűlésén a rendes tagok szavazati
joggal, a pártoló tagok, valamint személy szerint meghívottak tanácskozási jogkörrel
vehetnek részt. A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes
írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább
nyolc naptári nappal meg kell küldeni e-mailen vagy postai úton. Elektronikusan küldött
meghívó esetében a tagok kötelessége e-mail címüket megadni, illetve e-mail cím változás
esetén köteles azt jelezni az Elnökség felé. A tagjegyzék minden e-mail címmel rendelkező
tag esetében tartalmazza azt az e-mail címet, amelyre joghatályosan lehet az Egyesület
részéről meghívót vagy bármilyen más értesítést küldeni. A meghívóban meg kell jelölni
/Ptk.3:17/ az Egyesület nevét, székhelyét a Közgyűlés helyét és időpontját és az ülés
részletes napirendjét. A meghívónak tartalmazni kell a határozat-képtelenség esetén
megtartandó esetleges megismételt Közgyűlés helyének és dátumának (év, hó, nap és kezdő
időpont) pontos megjelölését. A Közgyűlés az előre hirdetett napirendi pontok szerint
történik, /Ptk.3:17 § (3)/ a napirendet csak akkor lehet a helyszínen kiegészíteni, ha a
részvételre jogosultak mind jelen vannak és azt egyhangúlag támogatják.
(4) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő jelen
van. Ha az Egyesület célját érintő módosításáról, vagy az Egyesület megszűnéséről kell
szavazni, akkor a szavazati joggal rendelkező tagok legalább háromnegyede kell, hogy jelen
legyen a határozatképességhez. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés –akár
az eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára, akár későbbi naptári időpontra hívják
össze – csak az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében lehet a
megjelentek számától függetlenül határozatképes, de csak abban az esetben, ha a
távolmaradás jogkövetkezményeire, (hogy a megismételt Közgyűlés megjelentek számától
függetlenül határozatképes) tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
Amennyiben a megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára
tűzik ki, úgy ezeket, a tájékoztatásokat az eredeti közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia.
(5) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait általában a jelenlévő, szavazati
joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Az Egyesület alapszabályának
módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Egyesület céljának és az Egyesület megszűnéséről szóló Közgyűlési döntéshez a
szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges.
(6) Természetes személy tagoknak egy szavazatuk lehet. Nem természetes személy tagok egy
küldöttel képviseltetik magukat.
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(7) Megjelentnek kell tekinteni azt a személyesen meg nem jelent tagot is, aki egy ténylegesen
megjelent tagot - meghatalmazottként - felkér a képviseletére. A meghatalmazott a
meghatalmazást kiadó tag szavazatát is képviseli. Egy tag csak egy tagot képviselhet
meghatalmazottként, és egy többletszavazattal rendelkezhet.
(8) A határozatképesség megállapításakor nem kell figyelembe venni azt a meg nem jelent
tagot, akinek bármekkora tagdíjhátraléka van.
(9) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát
nem gyakorolhatja.
(10)
A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint,
azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
(11)
A Közgyűlés a határozatait általában nyílt szavazással hozza, amit a szavazat számlálók
ellenőriznek és a jegyzőkönyv részére, hangosan bediktálnak a 6 § (2.) b.) c.) d.) g.) h.)
pontban rögzített döntések titkos szavazással történnek.
(12)
A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz. Ezután a
levezető elnök felhívására ugyanígy határoz a jegyzőkönyvvezető, a szavazat számlálók és a
jegyzőkönyv hitelesítők személyéről is, majd az előre hirdetett napirendi pontok
sorrendjében történik a szavazás.
(13)
A jegyzőkönyvvezető köteles tételesen minden napirendi pontot és az arról született
döntést a szavazati arányok feltüntetésével lejegyezni. Az így elkészült jegyzőkönyvet a
Közgyűlés végén köteles a jegyzőkönyv hitelesítőknek bemutatnia, amit azok aláírásukkal
igazolnak.
(14)
A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon postai, vagy elektronikus
úton közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a
Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a
határozatokat, hogy
abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya megállapítható.
7. § Az Elnökség
Az Egyesület ügyvezető, ügyviteli szerve az 5 tagú Elnökség, amelynek tagjait a Közgyűlés
egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja 4 évre. Tagjai: az Elnök, az Alelnök, aki
egyben az elnök helyettese, a Gazdasági Vezető, valamint 2 Elnökségi Tag. Az Egyesület tagjai
közül az elnökségi tisztségviselők legfeljebb egyharmada választható a pártoló tagok közül.
(1) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést, melyek
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nyilvánosak nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályba meghatározott esetekben
korlátozható. /Ectv.37.§ (1)/ Az Elnökségi ülésen az Elnökségi tagok szavazati joggal,
nyilvánosak valamint a személyi meghívottak tanácskozási joggal vehetnek részt.
(2) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag előzetes értesítésével,
postai, vagy elektronikus úton. A meghívót az elnökségi tagoknak a tervezett időpontot
megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos
megjelölésével. Az Elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
(3) Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az Elnökségi tagok, több mint fele jelen van. Az
Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A határozatot az
érintettel igazolható módon közölni kell.
(4) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
b) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj
kivételével,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) a Közgyűlés összehívására vonatkozó döntés és annak közvetítése az Elnök felé,
f) köteles közgyűlés összehívásáról dönteni, a szükséges intézkedések céljából, ha az
egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy az egyesület céljainak
elérése veszélybe került,
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe,
h) a Közgyűlés és az Elnök által kijelölt állandó és eseti feladatok elvégzése.
(5) Megszűnik az elnökségi tagság /Ptk. 3:25 §/ a megbízás időtartamának lejártával,
visszahívással, lemondással, a tag halálával, valamint a vezető tisztségviselővel szembeni
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Ebben az esetekben a Közgyűlés új
elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag megbízatása a már
hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező időpontig szól.
(6) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
bevezetni.
8.§ Az Elnök
(1) Az Elnök az Egyesület első számú vezetője, és az Egyesület törvényes képviselője. A
törvényi rendelkezések értelmében, az Egyesület nevében egyszemélyi aláírásra és
képviseletre jogosult, ennek megfelelően az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési
jog is önállóan megilleti.
(2) Az Elnök és képviselő a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, az
Egyesület 4 év időtartamra választott ügyvezető tisztségviselője, egyúttal az elnökség
tagja, aki az Egyesület képviseletére önállóan is jogosult vezető.
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(3) Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele,
b) tagfelvétel jóváhagyása,
c) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
d) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
e) a Közgyűlés összehívása a 6§ (3.) pontban megjelölt feltételekkel,
f) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, beszámoló a Közgyűlés felé,
g) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak a megőrzése, az érintettekkel való közlése és a
határozatok végrehajtása, illetve a feladatok kiadása,
h) az Egyesület szervezeti okiratainak kezelése, a Közgyűlés és az Elnökség határozatairól a
„határozatok könyvében” olyan nyilvántartás vezetése, amelyből a döntések tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható
legyen,
i) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és a hatóságok, illetőleg bíróság
előtt,
j) az egyesület vagyona, pénzügyei fölött ellenőrzési jogot gyakorol,
k) éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése,
l) a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, valamint a „működés módját, a szolgáltatások
igénybevételének a módját, illetve a beszámolói közléseket” a Egyesület internetes
honlapján hozza nyilvánosságra. A nyilvánosság korlátozására csak személyiségi
jogsérelem vagy az adatvédelmi törvény sérelme esetén kerülhet sor,
m) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés biztosítása az
érdeklődő tagok és – a jogszabályban előírt esetekben – a bíróságok vagy más hatóságok
részére,
n) tagnyilvántartás vezetése.
9. §Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület a tagdíjaiból, a részére juttatott támogató befizetésekből, szolgáltatásaiból
származó, esetleges egyéb, vagy költségvetési támogatásból eredő jövedelmekből
gazdálkodik.
Az egyesületet támogatókat külön jogszabály alapján adó és illetékmentesség vagy adó és
illetékkedvezmény illeti meg.(Cvt.36.§)
(2) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg, és évente felülvizsgálja.
Az Elnök a tagok tagdíjbefizetéseiről a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet.
A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
(3) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Ennek
kezelésével, a kettős könyvvitel vezetésével, az éves költségvetés és beszámoló, valamint a
közhasznúsági melléklet előkészítésével, a 2014-08 31.–i Közgyűlés határozata alapján újra,
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a Gazdasági Vezetőt
Cvt.30.§.rendelkezik

bízta

meg.

A

feladatok

végrehajtásának

módjáról

a

(4) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
(5) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzatkészítési
kötelezettsége nincsen.
(6) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(7) A közhasznú Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, önkéntest valamint e személyek
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az
Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(8) Az Egyesület-váltót, illetve más hitelviszonyt, megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(9) Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem
vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel
törlesztésére nem használhatja fel.
(10) Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították, és a
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak
elérését elősegítendő tevékenységét nem veszélyeztető módon folytathat.
(11) Az Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles beszámolót és annak elfogadásával
egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet azonos módon köteles jóváhagyni,
letétbe helyezni és közzétenni.
Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet és abból saját
költségére, másolatot készíthet.
(12) Az Egyesület működése felett a jogi személyt nyilvántartó bíróság törvényességi
felügyeletet, az ügyészség a közhasznú működés felett törvényességi ellenőrzést gyakorol,
az adóellenőrzést az adóhatóság végzi.
10.§ Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök teljes jogkörrel, önállóan képviseli harmadik személyekkel
szemben a hatóságok, illetőleg bíróság előtt.
11.§ Az Egyesület megszűnése.
(1) Jogutódlással szűnik meg ha:
a)

másik Egyesülettel egyesül,

b)

más típusú jogi személlyé átalakul,

c)

több jogi személlyé szétválik
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