
A Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos EGYESÜLET 
ALAPSZABÁLYA 

A 2015.év augusztus. hó 20. napján tartott közgyűlésén a tagok az 1989. augusztus hó. 23. napján 
létrehozott egyesület alapszabálvának az alábbiak szerinti módosítását (ogadta el a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 20 13. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezéseinek 
megfelelve: 

I. 
Az egyesület adatai 

1. Az egyesület neve: Kisbéri és Gidrán Lótenyésztő Országos Egyesület 

2. Az egyesület rövidítette neve: Kisbéri és Gidrán Egyesület 

3. Székhelye:2464 Gyúró, Máriás-tanya, 0103/5 .hrsz . 

4. Jogállása: Az egyesület országos szervezetű jogi személyként közhasznú civil szervezet 

5. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1. 
számú mellékletét képezi . 

6. Az egyesület honlapjának címe: http://www.kisberigidran.hu/ 

II. 
Az egyesület célja, tevékenysége 

1. Az egyesület célja: 

A kisbéri és gidrán lófajta mint nemzeti kincs, múltbeli és jelenlegi tenyészértékének megőrzése, 
magasabb követelményeknek is megfelelő, elsősorban a military és fogat sportág számára alkalmas, 
de a lovassport több ágában is eredményesen használható nemes, elegáns, szilárd szervezetű magyar 
lófajta tenyésztése, génmegőrzése. 

2. Az egyesület tevékenysége: 

(1) Kisbéri-félvér és gidrán méneskönyv alapítása, folyamatos vezetése és rendszeres 

megjelentetése. 
(2) Az állomány feltérképezése, bírálata, felvétele a méneskönyvbe. 

(3) Tenyésztési adatok folyamatos karbantartása. 
( 4) Cél párosítások megszervezése, engedélyezése. 
(5) Tenyésztési, takarmányozási, spo11 és értékesítési információszolgáltatás 
(6) A fajták tenyészcéljának megfelelő speciális törzskönyvezési rendszer kialakítása. 



(7) Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék szervezése. 

(8) Szaktanácsadás. 
(9) Érdekképviselet. 
(10) Fajtavédelem, fajtapropaganda. 
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( 11) Együttműködés más hazai lótenyésztő és lovassport-szervezetekkel. 
( 12) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése. 
(13) A fajták értékmérő tulajdonságainak megbízható előrejelzése érdekében sajátteljesítmény- és 
ivadékvizsgálati rendszer kidolgozása és alkalmazása. 

3. Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi állami feladatot átvállalva a 
következő közhasznú tevékenységet végzi: 

Alaptörvény P) cikk: ( 1) A természeti erőforrások, különösen a termőföld , az erdők és a vízkészlet, 
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a 
nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára 
való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. 

A 20 12. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról preambulumának a) 
pontja szerint a magyar nemzeti értékek, és azokon belül a hungarikumok megőrzendő és 
egyedülálló értékek. 

A 32/2004. (IV.19. ) OGY határozat 2. pontja szerint „A nemzeti kinccsé nyilvánított állatfajták 
tenyésztését, állományának fenntartását, és az ezekkel összefüggő tevékenységeket az állam 
elősegíti . " 

Az Országgyűlési Határozat melléklete szerint a kisbéri-félvér és a gidrán őshonos fajta, nemzeti 
kincs. 

III. 
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

1. Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület közhasznú 
szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

2. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 

3. Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen 
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve 
végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 

4. Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel , azt a jelen alapszabályban 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés e.) pont] 

5. Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát 
a hrtp:l/·www.kisberigidran.hu/ internetes honlapján, az egyesület székhelyén elhelyezett 
hirdetőtáblán és a rendezvényekről szóló elektronikus értesítésekben, és/vagy postai 
küldeményekben való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a közhasznúsági 
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mellékletet minden év május hó 31. napJaig a http://www.kisberigidran.hu/ internetes 
honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) 
bekezdés d.) pontja] 

6. Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok - a törvény alapján 
nem nyilvános adatok kivételével - nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját 
költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket 
írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell e lőterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést 
és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől számított 8 napon 
belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés e.) pont] 

IV. 
A vagyoni hozzájárulás 

1. Az egyesület tagiai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 5500 
Ft/tag/év, továbbá 15000,-Ft./bejelentett törzskönyvi kanca/év, melyet legkésőbb minden év 
június 30. napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület 
bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

Az egyesületbe újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében köteles az 
IV. l. bek. szerinti teljes tagdíjat a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt 
követően legkésőbb minden év június 30. napjáig az egyesület házipénztárába vagy az 
egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

V. 
A tagság 

1. Az egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, valamint jogi személy, aki 
elfogadja az egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági díjat. 

A tagsági viszony alapján lehetnek: 

Alapító tagok. Az egyesület alapító okmányát aláíró személyek, ill. szervezetek. 

Tagok: A tagság feltétele, hogy a tagok birtokában legalább egy, a Kisbéri Méneskönyvi 
feltételeknek megfelelő kancának vagy ménnek kell lennie. Jogi személyek tagsági jogaikat a 
bejelentett és igazolt képviselőjük útján gyakorolják. 

Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet 
végző személyek, akiket a közgyűlés tiszteletbeli tagokká megválaszt. 

Pártoló tagok: Olyan természetes vagy jogi személyek, akik a (2) pontban meghatározott lóval nem 
rendelkeznek, de az egyesület célkitűzéseit magukénak érzik, alapszabályát elfogadják, az egyesület 
működését támogatják. 
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VI. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

1) Az alapító tagok esetében az alapító okirat aláírásával. 

2) Tagok esetében a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és egy, vagy 
több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca vagy mén méneskönyvi 
bejelentésével valamint a tárgyévi tagdíj befizetésével létesíthető. 

3) Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a közgyűlés 
minősített többséggel választ. 

4) Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás 
felajánlásával létesíthető . A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de legalább a 
tagdíj összege. 

A tagok és pártoló tagok felvételéről az elnökség dönt, elutasítás esetén 15 napon belül a 
közgyűléshez lehet fordulni jogorvoslati kérelemmel. 

VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
a./ A tag kilépésével. 
b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
e./ A tag kizárásával. 

2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

3. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a 
tagot, aki: 

- tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat, 
- súlyosan vét az alapszabály, vagy a tenyésztési szabályzat ellen, 
- tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan e lőnyt, illetve másoknak tudatosan kárt okoz, 
- tagdíj és egyéb, az egyesület felé fennálló tartozását a határidő lejárta után írásbeli felszólításra 
sem egyenlíti ki. 

Kizárható a tag, ha megszűnik a tagságának a feltétele, vagy hat hónapon keresztül elmaradt a 
tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, 
ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban - póthatáridő 

tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel - felszólította 
a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja 
le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, 
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hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 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. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés 
tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 
közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli az érintett taggal. 

VIII. 
A tagok jogai 

A tagok azonos jogokkal és létszámarányos szavazati joggal rendelkeznek. 

A tag jogosult: 

1) Az egyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni. 

2) Az egyesület ülésein észrevételezési, indítványozási és szavazati joggal részt venni, 
felvetéseire érdemi választ kapni. 

3) A jogszabályokban előírt feltételek fennállása esetén az egyesület bármely tagja bármely 
tisztségre megválasztható , ill. bármely feladattal megbízható. 

4) A közgyűlés határozatainak megfelelően élni az egyesület által biztosított kedvezményekkel 

és lehetőségekkel. 

5) Tiszteletbeli tagok jogai a tagokéval azonosak azzal, hogy szavazati joguk nincs, tisztségre 
nem választhatók. Pártoló tagok szavazati jog és tisztségre való választási jog nélkül 
tanácskozási joggal és az egyesületi rendezvények díjmentes látogatásának jogával 

rendelkeznek. 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 
képvise lő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 
kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

Egy tag egy közgyűlésen maximum 5 tag meghatalmazásával képviselheti meghatalmazóit. Nem 
lehet meghatalmazott az egyesület vezető tisztségviselője. 

A közgyűl ésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

IX. 
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A tagok kötelezettségei 

1. Az egyesület tagja: 

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
e./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 
előírásait, rendelkezéseit és a tenyésztési szabályzatot betartani. 
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

x. 

Tisztségviselők és testületek 

A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ. A választott 
tisztségviselők mandátuma 4 év. 
Újraválasztás lehetséges. 
Választott tisztségviselők : 

- Az elnökség, amely 5 tagú, és tagjai a társadalmi elnök, az elnök, a 2 Tenyésztő Bizottság elnöke 
és 1 további, a közgyűlés által választott tag. 
- Kisbéri Tenyésztő Bizottság, amely 10-15 tagból áll. 
- Gidrán Tenyésztő Bizottság, amely 5 tagból áll. 
- Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság, mely 3 tagból áll. 

A Közgyűlés 

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 

3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
e) a vezető ti sztségviselő megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 
j) közhasznúsági melléklet elfogadása; 
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll ; 
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségvise lőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyű l és ülései nyi lvánosak, amely 
nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ect v. 3 7. § ( 1) bekezdés] 
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5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval 
hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 
minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont] 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és 
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége 
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 
napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, úgy a közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor 
hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő 
kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

6. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 
céljából, ha 
a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
e./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni 

kell. 

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, 
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A 
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással megválasztja a levezetö elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két 
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló 

bizottságot. 
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9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) a) pont] 

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 
többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfaj ta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll ; 

vagy 
j) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő j ogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, 
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 
38. § (1) és (2) bekezdés] 

11. A közgyűlés határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában -
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A közgyűlés az éves 
beszán10ló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint dönt.(Ectv. 37. § (2) d) pont] 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. 

• 12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon 
is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § 
(3) b) pont] 

Elnökség 

(1) Az 5 tagú Elnökség a Tenyésztési Szabályzat és a vonatkozó szabályok e lőírásainak megfelelően 
irányítja az egyesület működését, tenyésztői munkáját. 
(2) Előkészíti az egyesület közgyűlését, éves beszámolóját, a közhasznú mellékletet. i/ 
(3) Szervezi az egyesület rendezvényeit. 1 
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( 4) A költségvetéstő l eltérő pénzügyi felhasználás esetén dönt. 
(S) A 6. § ( 4) bek. alapján eljár első fokon a tag felvétele (kivéve a tiszteletbeli tagot), a tag törlése 
és a tag kizárása ügyében. 
(6) Az Elnökség ülései nyilvánosak 
(7) Az éves költségvetés elkészítése és annak közgyűlés elé terjesztése 
(8) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása 
(9) az egyesületi jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
választásának előkészítése 
(l 0) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület bizottságainak értesítése 
(11 ) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása 
( 12) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
(13) a tagság nyilvántartása 
(14) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése 
( 15) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése 
( 16) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele 
( 17) Az Elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
- 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. 
Az elnökség által a fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 
adó körülmény érdekében az intézkedéseket megtenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni 

A társadalmi elnök: 

( l) Az elnökkel együtt képviseli az egyesületet, személyén keresztül biztosítja az egyesület 
társadalmi tekintélyét. 
(2) Elnököl az egyesület közgyűlésein. 
(3) Eljár az elnök ellen kezdeményezett kizárási ügyekben. 

Az elnök: 

( 1) Képviseli az egyesületet más szervek előtt. 
(2) Összehívja az egyesület közgyűlését. 
(3) A két elnökségi ülés között az elnökség határozatait végrehajtja, intézi az egyesület ügyeit. 
(4) Felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért. 
(5) Alkalmazza a munkavállalókat, ellátja a munkáltatói feladatokat. 
(6) Elvégezteti a bírósági bejegyeztetést. 

Az elnökség üléseit az elnök hívja össze írásbeli meghívóval. A meghívót ezzel egyidejűleg 
megjelenteti az egyesület honlapján. Az elnökség határozatképes, ha legalább 3 tagja az ülésen jelen 
van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyelőség esetén újra szavaznak, ha akkor 
is szavazategyenlőség áll fenn, a kérdést elvetettnek tekintik. 

Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök, egy hitelesítő tag és a 
jegyzőkönyvvezető ír alá. Az elnökségi üléseken hozott határozatokat az "Elnökségi Határozatok 
Tárában" rögzíteni kell, melyben fel kell tüntetni az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját, 
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hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. Név szerinti szavazás esetén a 
támogatókat és az ellenzőket név szerint rögzíteni kell. 

Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli , és honlapján minimum 15 napra közzéteszi. 

Az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az ügyvezető elnökkel való előzetes 
egyeztetés után munkanapon minden tag személyesen, vagy okiratba foglalt meghatalmazottja útján 
betekinthet. 

Tenyésztői Bizottság: 

Az ügyrendjét maga állapítja meg és írásban szabályozza. 

A Tenyésztői Bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással elnököt 
választanak. 

A Tenyésztői Bizottság előkészíti és a Közgyűlés elé terjeszti a Tenyésztési Szabályzat 
módosításait. 

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság: 

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság megválasztása. létszáma, feladatai, tagsági viszony 

megszűnése : 

(1) A közgyűlés Számvizsgáló és Felügyelő Bizottságot választ. A bizottság tagiai egyszerű 
szótöbbséggel választják maguk közül a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság elnökét. 
A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság létszáma 3 fő. 

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottsági tagság az erről való lemondással, a tag halálával, valamint 
a közgyűlés visszahívásával szűnik meg. 

(2) A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg. 

(3) A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság feladata: 

- ellenőrzi az egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során az elnöktől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az egyesület könyvelési 
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság tagjai az elnökségi és a tenyésztő bizottsági üléseken 
tanácskozási joggal részt vehetnek. A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság köteles a társadalmi 
elnököt és az elnököt tájékoztatni és a közgyűlés összehívását az elnöknél kezdeményezni, ha arról 
szerez tudomást, hogy: 
- Az egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekét egyébként súlyosan 
sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
illetve enyhítése a közgyűlés döntését teszi szükségessé. 
- Tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merül fel. f 
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Az intézkedésre jogosultnak a közgyűlést a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság indítványára 
annak megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívnia. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén a közgyűlés összehívására a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság is jogosult. 
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi fe lügyeletet ellátó szervet. 

(4) A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság összehívása, határozatképessége, határozathozatal 
módja: 

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik, melyet 
az elnök az ülés előtt legalább 5 nappal a napirend megjelölésével hívja össze. Abban az esetben, ha 
a számvizsgáló és fe lügyelő bizottság minden tagja jelen van, és az ülés megtartása ellen senki sem 
tiltakozik, akkor a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság ülése megtartható az 5 napos határidő és a 
napirend előzetes közlése nélkül is. 

A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha a szabályszerűen meghívott 
mindhárom tag közül legalább 2 tag jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az üléstől számított 5 napon belül az újabb ülést megtartani nem lehet. 
A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság ülése minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza azzal, 
hogy minden tagnak egy szavazata van. 
Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet minden jelenlévő tag aláír. 

Az egyesület vezető tisztségviselői: 

Az egyesület 
-- társadalmi elnöke: Mátyás István (Bp. 1948.05.29. Németh Mária, 2890 Tata, 
Vértesszőlősi út 54.) 

-- elnöke: Novotni Péter (Debrecen, 1964.08.18. Szikra Klára, 4225 Debrecen, Homokhát u. 
22.) 

-- elnöksége tagjai: Dr. Pataki Balázs (Szombathely, 1952.05.18. Balázs Gizella, 2073 Tök, 
Széchenyi u. 16.) 
-- Dr. Mihók Sándor (Álmosd, 1950.08.1 1. Acsádi Julianna, 4031 Debrecen, Bezerédy u. 9.) 
-- Némedi István (Kurd, 1958. 05.07. Ujváry Márta, 2225 Üllő, Dóra-major) 

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök és társadalmi elnök látja el. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

Összeférhetetlenségi szabályok: az egyesület, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek 
meg kell feleljenek a 201 1. évi CLXXV. Tv. 38 . § 111, 121, 131 és 39. § 111 és 121 bekezdésében 
foglaltaknak, vagyis: 
„38.§ ( 1 )A közgyűlés, valamint az Elnökség és a bizottságok határozathozatalában nem vehet részt 
az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 
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a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, l étesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
(3) Nem lehet a Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az egyesület 
könyvvizsgálója az a személy, aki 
a./ az elnökség tagja, a tenyésztésvezető, illetve más ügyintéző, továbbá az egyesület elnöke, és 
társadalmi elnöke 
b./ a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 
nem rendelkezik. 
c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve 
d./ az a/ és c/ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 
3 9. § (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője 
volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -. 

amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel 
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott vagy 
üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki. 
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfüggesztette vagy törölte. 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

A vezető tisztségviselőkre a Ptk. 3 :22. §-ában illetve a Ptk.3 :26.§ (2) bekezdésében rögzített 
összeférhetetlenségi, illetve kizáró alábbi szabályok az irányadóak: 
A Ptk.3:22.§ alapján: 

-Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

-Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 

alól nem mentesült. 
- Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője szintén nem lehet. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
A Ptk.3:26.§ (2) bekezdése alapján 
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- A Számvizsgáló és Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet 
felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. 

Az egyesület gazdálkodása 

Az egyesület gazdálkodásáról általában: 

Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak saját közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 
A gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel , azt az egyesület céljaira, tevékenységére 
fordítja. 
A szervezet az államháztartás alrendszerétől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 
szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatásról való 
elszámolás feltételét és módját. 

Az egyesület bevételei és költségei: 

( 1) Bevételek: 
- A tagoktól, az államháztartás alrendszerétől , vagy más adományozótól kapott tagdíj , támogatás, 
illetve adomány, 
- A szokásos tevékenység folytatásából származó ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

(2) Költségei : 
- A szokásos tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 
- A vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások), 

Az egyesület könyvvezetése: 

Az egyesület nyilvántartásaira egyebekben az irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
Az egyesület, mint közhasznú szervezetre a kettős könyvvitel-vezetés szabályai az irányadóak. 
Az egyesület éves beszámolójába, közhasznúsági mellékleteibe bárki betekinthet, illetve abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

Az egyesület működésének, szolgáltatásainak igénybevételi módjának, beszámolóinak 
nyilvánosságát biztosítja a honlapon történő megjelentetéssel. 

x. 
Záró rendelkezések 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az 

irányadóak. 
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A módosított alapszabályt az egyesület közgyűlése elfogadta, így az a módosított formában életbe lép. 

Kelt: Debrecen, 2016. év március hó 10. napján 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1~2~_ 
~~v: ':J~~~A~!~ ... -/! ~-~.~~':< 

! 
2./ 

Lakcím: . !:Y.~ . }f. .. . ~?~.~ .J.' ... ~~ .. . ~. -....... . 

/ f7 / ?f~/~~/ ~ 

Novotni Péter 
elnök 

~ 
{ '- -

Név: .. . !r~!:0.-.~. „ . . t;~~!.i ..... . 

Lakcím: .. 1. ~1~ .. ~f .. ... ":.~.~J:.-.. . ~.~ - C 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 
módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Előttünk, mint tanúk e lőtt: 

1.1 
Név: 

1 ~c_----
;}flNP.l~k.. Al\iDIL-tA 

2./ 

Lakcím: ./!'.'.t .lf .... ~~~.~!.' .. . ~~ -·- ~······ 

~~,,,,~/if? 
Novotn i Péter 

elnök 

' 

Név: .. J.~·: 0. ~."f~ ..... ~~ ~:~~ .. 
( 

Lakcím: . . ~1f'.f.~ .. ~ .. ·-~~~~! .... -;.! G 


