A MAGYAR TACSKÓSOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
ALAPSZABÁLYA

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.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet alapszabályát:
I.
Az egyesület adatai
1. Az egyesület neve: Magyar Tacskósok Országos Egyesülete
2. Az egyesület székhelye: 3532 Miskolc Győri kapu 117.
3. Az egyesület tagjainak adatait jelen alapszabály - nem nyilvános részeként, elkülönítetten
kezelt – 1. mellékletét képező tagjegyzék tartalmazza.
4. Az egyesület honlapjának címe: www.tacskosok.hu
II.
Az egyesület célja, tevékenysége
1. Az egyesület célja:
-

-

-

-

az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin,
Belgikue, továbbiakban FCI) előírásai és a mindenkori, Magyarországon elismert
(továbbiakban elismert) normál rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó, törpe rövid-, szálkáshosszúszőrű tacskó, kaninchen rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó fajtájú kutyákat
(továbbiakban összefoglalóan: fajta) tartó jogi és természetes személyek tömörítése
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény és a 98/2013. (X.24.) VM rendelet,
vagy ezek helyébe lépő szabályozás alapján tenyésztő szervezeti elismerés megtartása
normál rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó, törpe rövid-, szálkás- hosszúszőrű tacskó,
kaninchen rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó fajtájú ebfajták (továbbiakban együttesen
fajta) vonatkozásában, az ebből eredő feladatok és hatáskörök ellátása
a fajta minőségének megőrzése, javítása, az FCI vagy az elismert fajta mindenkor
érvényben lévő standardja alapján
a fajta népszerűsítése
az Egyesület tagjainak – az Egyesület céljai szerinti körben – érdekvédelme és érdekeik
képviselete
a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése
az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív
segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra
a fajta tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása elismert tenyésztőszervezeti
minősülés esetén
a fajtával kapcsolatos kynológiai tudományos kutatás végzése és ilyen támogatása, a
tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a fajtával
kapcsolatos ismeretterjesztés
a kynológia mint szakmai tevékenység és a kynológia, mint hobby, szabadidős és
sporttevékenység iránt érdeklődő vagy azt gyakorló személyek közösségébe és azon
keresztül hazai és nemzetközi szervezetekbe integrálása, tevékenységük támogatása, a
tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése.

Az egyesület feladatai és tevékenysége a fenti célok megvalósításának érdekében:
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2. Az egyesület cél szerinti tevékenysége:
-

-

a fajta FCI és államilag elismert tenyésztési alapelveinek kidolgozása, tenyésztési
programjának elkészítése, végrehajtása
a fajta egyedeinek FCI és a Magyar Állam által elismert törzskönyveinek vezetése,
származási igazolásainak kiállítása, tenyészminősítés végzése, ezek során egyes technikai
feladatok vonatkozásában annak megbízással való megvalósítása
együttműködés hazai és külföldi, az egyesületéhez hasonló vagy annak célja megvalósítását
elősegítő együttműködést biztosító szervezetekkel
a fajta tenyésztésének támogatása
kynológiai tudományos tevékenység és kutatás, illetve annak támogatása
kynológiai jellegű nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kynológiai kulturális tevékenység
kynológia kulturális örökség megóvása
természet- és állatvédelem
környezetvédelem
kynológiai jellegű rendezvények szervezése és tartása, mások szervezete rendezvényeken
való részvétel
a fajta küllemének, munka- és sportteljesítményének elbírálását és megítélését szolgáló
rendezvények tartása
az egyesület egyéb tevékenységét támogató továbbá kynológiai jellegű tanfolyamok és
előadások szervezése
az egyéb tevékenységet támogató vagy kynológiai tárgyú folyóiratok, könyvek, egyéb
kiadványok megjelentetése
az egyesületi tagok érdekvédelme és képviselete az egyesület tevékenységébe tartozó
területen
állategészségügyi tevékenység
állatvédő szervezetek támogatása
a kynológia, mint hobby, szabadidős- és sporttevékenység iránt érdeklődő, vagy azt
gyakorló személyek közösségbe integrálása
együttműködés más hazai és nemzetközi szervezetekkel a kynológia minden területén
kynológia iránt érdeklődők és azt gyakorló személyek tevékenységének támogatása, a
tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése
a tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vezetése (melyek között a tagnyilvántartás
tartalmazza a tag nevét, címét, születésének dátumát és anyja nevét. A tag belépési
nyilatkozat kitöltésével ezen adatainak az egyesület általi, a mindenkori adatvédelmi
szabályok szerinti kezeléséhez hozzájárul).

Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak
céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez kiegészítő jelleggel, gazdálkodása
során elért eredményét nem osztja fel, azt csak a fent meghatározott célokra fordítja. Az egyesület felett
az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint gyakorol törvényességi ellenőrzést, kivéve azon ügyeket,
amelyekben egyébként bírósági, vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.

Az egyesület az elnökség határozata alapján tagja lehet más szervezeteknek, egyesületeknek, hazai és
külföldi civil szervezeteknek.
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III.
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1. Az egyesület a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Az egyesület az
egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére
jogosult. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. Az egyesület közvetlen politikai
tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
IV.
Tagdíj
1. Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés
határozza meg, minden naptári évre vonatkozóan évente egy alkalommal, legkésőbb minden
naptári év május hó 31. napjáig, szabályszerűen összehívott és megtartott, határozatképes
közgyűlésen a szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozott határozattal. A
tagdíjat az arról rendelkező határozat meghozatalától számított 30 napon belül kell egy
összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
megfizetni.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon
belül köteles az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján
teljesíteni.
A tagok –a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

V.
A tagság

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban
foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az egyesület minden tagja köteles az egyesület alapszabályát,
határozatit betartani, a tagdíjat, illetve a vállalt támogatást megfizetni. Ezen kívül köteles olyan
magatartást tanúsítani, mely az egyesület céljainak megvalósítását nem akadályozza.
2. Az egyesületi tagság formái:
a, rendes tag
b, pártoló tag
3. Az egyesület rendes tagja lehet, aki tulajdonosként rendelkezik legalább 1 db vagylagosan
normál rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó, törpe rövid-, szálkás- hosszúszőrű tacskó,
kaninchen rövid-, szálkás-, hosszúszőrű tacskó fajtájú at fCI által elismert törzskönyvben vagy
elismert tenyésztő szervezet által vezetett törzskönyvben regisztrált vagy abba bejegyezhető
ebbel. Amennyiben az egyesület elismert tenyésztő szervezeti elismerést szerez más fajtában,
úgy az egyesület rendes tagja lehet az, aki rendelkezik az egyesület elismerésébe tartozó fajtában
legalább 1 db FCI által elismert törzskönyvben vagy elismert tenyésztő szervezet által vezetett
törzskönyvben regisztrált, vagy abba bejegyezhető ebbel.
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Pártoló tag lehet, aki az egyesület alapszabályát elfogadja,, erkölcsileg és anyagilag támogatja az
egyesület működését és nem kíván az egyesület rendes tagjává válni.

VI.
A tagsági jogviszony keletkezése

1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A
belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről.
Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
jogorvoslatnak helye nincs. Amennyiben a belépő tag rendes tagságot kíván létesíteni, úgy a
belépési nyilatkozat, illetve az azonos tartalmú írásbeli nyilatkozathoz csatolnia kell legalább
egy eb származási igazolást másolatba, mely a V.3. pont szerinti feltétel meglétét igazolja.

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

1. A tagsági jogviszony megszűnik:
a, A tag kilépésével.
b, A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c, A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
d, A tag kizárásával.
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3. Az egyesület a rendes tag tagsági jogviszonyát felmondhatja, ha a rendes tag a jelen alapszabály
V.3. pontban foglalt feltételeknek nem felel meg. Amennyiben az egyesület tudomására jut,
hogy a rendes tag nem rendelkezik a fenti feltételekkel, az egyesület elnöke írásban felhívja a
tagot a felmondás jogkövetkezményeire történő figyelmeztetéssel, hogy a felhívás
kézhezvételétől számított 30 napon belül igazolja a feltételek fennállását vagy nyilatkozzon,
hogy a továbbiakban pártoló tagként kíván-e az egyesület tevékenységében részt venni.
Amennyiben a fenti határidő eredménytelenül telik el, az elnök 15 napon belül a rendes tag
tagsági jogviszonyát írásban felmondhatja. A felmondást meg kell indokolni, és a taggal a postai
úton kell közölni.
4. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt
a tagot, aki jogszabályt, jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan
vagy ismételten sértő, illetve az egyesület céljával összeegyeztethetetlen magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 6 hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a
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jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra való figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
Kizárható a tag továbbá, abban az esetben,ha
- vét az állatvédelmi törvény rendelkezései ellen
- kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát ilyen céllal értékesít
illetve tart,
- kutyát pet shopban (hobby állat üzlet) vagy kereskedésben való értékesítésre tart vagy ad
el, vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy kereskedésben,
- kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy annak gondozását
elhanyagolja, elmulasztja,
- a kutya tartása, használata, gondozása vagy kiképzése során a szükséges és szakmailag
elfogadott mértéket és módszert meghaladó módon a kutyát fizikailag és pszichikailag
bántalmazta, annak bármilyen módon sérülést okoz.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, 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
indoklással kell ellátni; az indoklásnak 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

1. Az egyesület rendes tagja jogosult:
a, az egyesület tevékenységében részt venni
b, az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c, a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d, az egyesület irataiba betekinteni
e, arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban
meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
A rendes tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja.
A képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba
kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
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A pártoló tag a rendes taggal hasonló módon veheti igénybe az egyesület szolgáltatásait, részt
vehet az egyesület rendezvényein, a közgyűlésen azonban csak tanácskozási joggal vehet részt,
nem választhat. illetve nem választható, szavazati joga nincs.
IX.
A tagok kötelezettségei
1. Az egyesület tagja:
a./ nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét
b./ köteles a tagdíjat, vállalt támogatást annak esedékességéig megfizetni, teljesíteni
c./ köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait,
rendelkezéseit betartani
d./ köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkező változást a változás bekövetkezésétől számított 8
napon belül az elnökséghez bejelenteni
e./ köteles kutyáját, más állatait annak szükségleteihez mérten igényes körülmények között tartani
f./ tag kutyát üzletszerűen nem szaporíthat, azokkal üzletszerű kereskedést nem folytathat,
kereskedőnek, viszonteladóknak állatot nem értékesíthet, nem lehet tagja állatkereskedelemmel
foglalkozó szervezetnek.
X.
Az egyesület szervei
Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés
b./ Elnökség
c./ Felügyelő bizottság
d./ Fegyelmi bizottság
A Közgyűlés

1.
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
az alapszabály módosítása;
az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
az éves költségvetés, pénzügyi terv elfogadása, a tagdíj megállapítása;
számviteli törvény szerinti és egyéb éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az
egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
felügyelő és fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása
elnök, elnökség, bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadása
kizárás, fegyelmi határozat elleni jogorvoslat elbírálása
döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal, kizárás.
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3. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
4. a közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes
küldeményként, továbbá a tagnak a bejelentett elektronikus levelezési címére történő kézbesítés
azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletességgel 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 indoklásával. 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, vagy a kérelmet elutasítja, úgy
a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
naprend 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.
5. Az elnökség 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
c./ 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.
6. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra
jogosult részt vesz. Határozatképtelenség esetén az eredeti időpontot követő 30 perccel
követően a meghívóban szereplő helyszínen megismételt közgyűlés a meghívóban feltüntetett
napirenddel, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A határozatképességet
minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

7. 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 levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.
8. A közgyűlésiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntések
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tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha
lehetséges, személyét).
9. 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
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
10. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 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.
11. 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.
Elnökség
12. Az elnökség az egyesület 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
13. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja, 5 év határozott időtartamra. Az elnökség tagjai
feladatukat díjazás nélkül látják el, de igényt tarthatnak a feladat ellátásával kapcsolatos
indokolt költségeik megtérítésére.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a./ a magbízás időtartamának lejártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. H a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
14. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
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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. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 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 aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i)
pont). 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 nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
15. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Mogyorósi István (3532 Miskolc Győri kapu 117.)
Az elnökség tagjai: Ducs Nikoletta (3521 Miskolc, Fáskert u. 7.)
Vaszkó Elek (6782 Mórahalom, VI. körzet tanya 117.)
Bencsik Zsolt (2463 Tordas, Öreghegy 13581 Hrsz)
Bodó Barbara 83793 Sajóecseg, Jókai u. 24.)
Vértes Luca (1202 Budapest, Marót u. 57.)
Korózs Gábor (3243 Bodony, Virág u. 17.)
Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
Az elnököt a közgyűlés közvetlenül, az elnökség tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozott határozattal választja.
16. Az elnök hatáskörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, operatív irányítása;
b) a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala;
c) a beszámolók, éves költségvetés előkészítése;
d) elnökség üléseinek összehívása, vezetése;
e) munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület alkalmazottai felett;
f) irányítja az elnökség munkáját;
g) gyakorolja a kiadói, szerkesztői jogokat az egyesület sajtótermékei vonatkozásában;
h) folyamatosan felügyeli az egyesület rendezvényeinek szakmai munkáját
i) legalább évente felülvizsgálja a rendes tagsági jogviszony feltételeinek fennállását a rendes
tagok vonatkozásában,
j) gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot;
k) eljár minden olyan ügyben, melyet jogszabály, alapszabály, vagy szabályzat nem utal más
szerv hatáskörébe.
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a) beszámolók, szabályzatok, éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése;
b) egyéb díjak (szolgáltatási díjak stb.) megállapítása;
c) képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, elkészítése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, a gazdálkodás
irányítása;
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
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g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h) a tagság nyilvántartása;
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek, nyilvántartásainak
vezetése;
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
l) a tag felvételéről való döntés;
m) közgyűlési határozatok végrehajtásáról való gondoskodás;
n) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
18. Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább 3 havonta egy alakalommal tartja. Az elnökségi
ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az
egyesület székhelyére 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).
Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletességgel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.
19. Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a
szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.
Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.
Felügyelő Bizottság
A felügyelő bizottság az egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve. A bizottság tagjait a közgyűlés
választja. A bizottság a közgyűlés kivételével az egyesület egésze, annak minden szerve és
tisztségviselője vonatkozásában jogosult az ellenőrzésre.
A bizottság 3 főből áll, akik magul közül első ülésükön elnököt választanak. A bizottság tagja az a
nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozzák. Nem lehet a felügyelő bizottság tagja, akivel szemben a vezető
tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület
vezető tisztségviselője, fegyelmi bizottsági tagja. A felügyelő bizottság tagjai választására,
újraválasztására, visszahívására az elnökség választására vonatkozó szabályok irányadóak, tagjait 5 évre
választják.
A bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el.
A bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.
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A bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de indokolt költségeiket az egyesület
megtérítheti.
A bizottság hatáskörébe tartozik az egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének vizsgálata, az
ügyvezetés egyesület érdekeinek megóvása céljából történő ellenőrzése. A bizottság feladata az
egyesületei szervek, valamint a jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok
végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. A bizottság az egyesület irataiba, számviteli
nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól
felvilágosítást kérhet, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, szerződéseit megvizsgálhatja,
gazdálkodását bármikor ellenőrizheti.
A bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.
Az ülés összehívásának rendjére a közgyűlés összehívásának szabályai az irányadóak.
A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. A bizottság határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Fegyelmi Bizottság
A fegyelmi bizottság az egyesület általános első fokú fegyelmi szerve. A bizottság tagjait a közgyűlés
választja. A bizottság a jelen alapszabály és a fegyelmi szabályzat alapján kivizsgálja, lefolytatja és
határozatával első fokon lezárja az egyesületben előforduló fegyelmi eljárásokat.
A bizottság 3 főből áll, akik magul közül első ülésükön elnököt választanak. A bizottság tagja az a
nagykorú természetes személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozzák. Nem lehet a fegyelmi bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető
tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja. A bizottság tagjai nagykorú természetes személyek lehetnek,
választásukra, újraválasztásukra, visszahívásukra az elnökség választására vonatkozó szabályok
irányadóak, tagjait 5 évre választják.
A bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el.
A bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik.
A bizottság tagjai tevékenységüket díjazás nélkül végzik, de indokolt költségeiket az egyesület
megtérítheti.
A bizottság hatáskörébe tartozik az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlása. Határozatával szemben az
Elnöknél benyújtott, de a közgyűléshez címzett fellebbezésnek van helye.
A bizottság szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök hívja össze.
Az ülés összehívásának rendjére a közgyűlés összehívásának szabályai az irányadóak.
A bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mindhárom tag jelen van. A bizottság határozatait
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, minden tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
Összeférhetetlenség
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a 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.
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A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatit személyesen köteles ellátni.
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 nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői
tevékenységtől.
Az egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg. Az elnökség tagjai nem lehetnek
egymás közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)).
Az összeférhetetlenségi szabályok vonatkozásában tisztségviselőnek minősül az elnök, elnökségi tagok
és az alapszabály szerinti bizottságok elnökei, tagjai.
Az egyesület vagyona, gazdálkodása
Az egyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében – csak és kizárólag
másodlagosan, kiegészítő jelleggel - gazdasági-vállalkozói tevékenységet folytathat. Ez a gazdaságivállalkozói tevékenység nem lehet az egyesület főtevékenysége. Az egyesület a gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt jelen alapszabály szerinti tevékenységére fordítja.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az egyesület önálló vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb befizetéseikből,
illetve a külső támogatók juttatásaiból, az egyesület rendezvény szervezési, kiadói stb. tevékenységéből,
illetve vissza nem térítendő támogatásokból, pályázati juttatásokból képződhet. Az egyesület
gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési jogszabályok előírásainak
megfelelő rend szerint működik.
Az egyesület éves pénzügyi tervét és a beszámolót a közgyűlés az elnökség előterjesztése alapján hagyja
jóvá.
Minden tag a közgyűlésen az egyesület vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, és betekinthet
az egyesület irataiba.
Az egyesület megszűnése
1. Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesület és csak
egyesületekre válthat szét.
2. Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha:
-

határozott időre jött létre és a meghatározott idő eltelt;
megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
a tagok kimondják megszűnését;
az arra jogosult szerv megszünteti;
az egyesület megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt
nem határoztak meg;
az egyesület tagjainak száma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt
és az egyesületet a bíróság a nyilvántartásból törli.
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3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont kizárólag kynológiai célra létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni.
XI.
Záró rendelkezések
Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 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.
Jelen alapszabály tartalmazza a 2017. február hó 24. napján megtartott közgyűlésen hozott
határozatokban foglalt változásokat vastagon szedett betűtípussal.
Mogyorósi István, mint az Egyesület elnöke igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.
Kelt: Miskolc, 2017. március hó 14. napján
Mogyorósi István
elnök
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