A Magyarországi Uszkárbarátok Társasága
egységes szerkezetbe foglalt

ALAPSZABÁLYA

I. fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület adatai
1. § (1) Az Egyesület neve: Magyarországi Uszkárbarátok Társasága.
(2) Az Egyesület nevének hivatalos rövidítése: MUT
(3) Az Egyesület székhelye: 1181 Budapest Szélmalom u. 82/b
(4) Az Egyesület alapítási éve: 2013
(5) Az Egyesület honlap címe: www.poodleclub.hu
2. § Az Egyesület önálló jogi személy, mely, mint társadalmi szervezet a tagok által
önkéntesen létrehozott önkormányzattal rendelkezik és a továbbiakban meghatározott
célra alakul. Nyilvántartott tagsága van és tevékenységét céljai elérésére szervezi.
Az Egyesület célja
3. § (1) Az Egyesület célja az uszkár fajtájú kutyát tartók és tenyésztők, a fajta iránt
érdeklődők tömörítése, ismereteik bővítése.
(2) Az Egyesület célja továbbá az uszkár fajtatiszta tenyésztésének fenntartása és szakszerű
irányítása, a magyarországi állomány gondozása, minőségének fenntartása, emelése.
(3) A fajta széles körben történő népszerűsítése, a fajtával kapcsolatos ismeretek
terjesztése, az azokhoz való hozzáférés lehetőségének biztosítása.
Az Egyesület tevékenysége
4. § (1) Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében
a) a tagok részére klubnapokat, szakmai előadásokat és továbbképzéseket szervez,
ahol az uszkárral összefüggő kynológiai ismeretek bővítésére ad lehetőséget,
b) a fajtával kapcsolatban tudományos kynológiai kutatásokat végez és támogat,
c) nyilvántartást vezet a regisztrált magyarországi állományról,
d) részt vesz a kulturált kutyatartással és állatvédelemmel kapcsolatos
ismeretterjesztésben, együttműködik más kynológiai és állatvédő
szervezetekkel, támogatja munkájukat,
e) a fajtával foglalkozó és a fajta iránt érdeklődő személyek részére szakszerű és
magas színvonalú kiállításokat, sportrendezvényeket szervez.
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(2) Az egyesületi célok megvalósítása érdekében egyéb tevékenységeket is végezhet,
úgy mint
a) papír és elektronikus kiadványok megjelentetése, terjesztése,
b) információfeldolgozás és -szolgáltatás,
c) szakmai előadásokon, konferenciákon való részvétel.
(3) Az Egyesület szükség szerint ellátja tagjai érdekvédelmét és képviseletét.
5. § Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi.
6. § Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7. § (1) Az Egyesület elfogadja a Fédération Cynologique Internationale (a továbbiakban:
FCI) mindenkor hatályos alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint az FCI által
elismert mindenkori magyarországi csúcsszervet.
(2) Az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és
külföldi kynológiai szervezetekhez, valamint elismer minden igazolt FCI szervezetben,
FCI bírók által adott eredményt és jogosítványt, kitüntetést, díjat, címet, stb.

II. fejezet
AZ EGYESÜLETI TAGSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
Tagsági viszony
8. § (1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az Egyesület jelen
alapszabályban foglalt céljait elfogadja.
(2) Az Egyesületnek csak rendes tagja lehet.
(3) az Egyesületbe felvételt nyerhet – állampolgárságra való tekintet nélkül – az a
természetes személy, aki az alapszabályt és az Egyesület egyéb szabályzatait elfogadja
és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A jelöltnek a felvételi kérelemben
nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy megismerte, elfogadja és betartja az Egyesület
alapszabályát és egyéb szabályzatait, valamint vállalja a tagsággal járó kötelezettségek
teljesítését.
(4) A tag felvételéről az Elnökség a tagfelvételi kérelem benyújtásától számított 15
napon belül határozattal dönt.
(5) A tagsági viszony a felvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával, az
elfogadás napjával jön létre. A tagdíj a felvételről hozott határozat kézbesítésétől
számított 8 napon belül esedékes. A felvételt nyert tag részére az Egyesület
sorszámozott tagsági igazolványt állít ki.
(6) A felvételi kérelem elutasítására csak kivételesen súlyos esetben kerülhet sor. A
felvételi kérelem elutasítását – a esetlegesen befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával –
indokolt határozatban kell az érintettel közölni. Kivételesen súlyos eset különösképpen
a közismert büntetett előélet, illetve más Egyesületből fegyelmi vétség miatt való
kizárás.
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(7) Az alapító tagok tekintetében a tagsági viszony kezdete az Egyesület
létrehozásának az időpontja, az alakuló ülés napja.
(8) A tagokat az elnökség nyilvántartásba veszi, adataikat a vonatkozó adatvédelmi
szabályoknak megfelelően kezeli.
9. § (1) A tagsági viszony megszűnik
a) a tag kilépésével,
b) a tag jogerős fegyelmi határozattal való kizárásával,
c) a tagok sorából való törlésével,
d) a tag halálával,
e) az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
(2) A tag kilépési szándékát írásban köteles jelezni az Egyesület Elnöksége részére.
Ebben az esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének
időpontjában szűnik meg. A tárgyévre már befizetett tagdíjat visszakövetelni nem lehet.
(3) A tag kizárásáról a fegyelmi eljárás eredményeképpen meghozott, jogerős fegyelmi
határozat alapján az Elnökség dönt. A fegyelmi eljárás alá vont tagot értesíteni kell az
eljárás megindításáról és lehetőséget kell biztosítani a védelmében felhozható tények és
bizonyítékok előadására. A kizárásra vonatkozó indokolt írásbeli határozatot az
Egyesület – a mulasztás jogkövetkezményire is kiterjedő – írásban, igazolható módon,
postai úton kézbesíti az érintett részére, mely ellen az érintett 15 napon belül az
Egyesület címére és az Elnök részére megküldött levélben az Egyesület Közgyűlésénél
fellebbezéssel élhet. A közgyűlés összehívásáról az Elnök köteles haladéktalanul
gondoskodni. A fellebbezés halasztó hatályú.
(4) Az Egyesületből kizárt személy újbóli felvételére csak a Közgyűlés jogosult. Az
erre vonatkozó kérelmet leghamarabb a kizárásra vonatkozó határozat közlésétől
számított 2 év elteltével terjesztheti elő.
(5) A tagok sorából való törlésre az Elnök jogosult, amennyiben a tag a tagdíjfizetési
határidő lejártát követően kézbesített – a mulasztás jogkövetkezményire is kiterjedő –
írásban, igazolható módon megküldött felszólítást követő 30 napon belül sem tesz eleget
fizetési kötelezettségének.
A tagok jogai és kötelességei
10. § (1) Az Egyesület valamennyi tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel
rendelkezik. A tagok jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
(2) Az Egyesület tagja bármely tisztségre megválasztható, amennyiben megfelel az
1959. évi IV. törvény 62. § (5) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(3) A tag távollétében akkor jelölhető és választható, ha előzetesen, két tanú
jelenlétében tett írásos nyilatkozatában a jelölést elfogadja, és a megválasztásához
hozzájárul.
11. § Az Egyesület tagja jogosult
a) a Közgyűlés határozatainak meghozatalában részt venni, javaslatot tenni és
szavazati jogát gyakorolni,
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b) egyes kérdések megvitatását kezdeményezni, és az ezt tárgyaló elnökségi
ülésen tanácskozási joggal jelen lenni,
c) az Egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni,
d) az Elnökség határozatait megismerni, az Elnökségtől tájékoztatást kérni,
e) az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, a tagsággal járó kedvezményekben
részesülni.
12. § Az Egyesület tagja köteles
a) az Egyesület alapszabályát és egyéb szabályzatait betartani,
b) az Egyesület céljainak megvalósítását a tőle elvárható módon elősegíteni,
önként vállalt feladatait teljesíteni,
c) az éves tagdíjat késedelem nélkül megfizetni.
Tagdíj
13. § (1) Éves tagsági díj fizetésére minden tag köteles.
(2) A tagsági díj egy naptári évre szól és minden év január 1-jén egy összegben
esedékes, illetve belépéskor fizetendő. Amennyiben a tag a tagdíjfizetés esedékességétől
számított 60 napon belül nem rendezi a kötelezettségét, az erre való – a mulasztás
jogkövetkezményire is kiterjedő – írásban, igazolható módon megküldött felhívást
követő 30 nap elteltével meghozott határozat alapján törölni kell a tagok névsorából.
(3) Évközi belépés esetén a tagsági díj a mindenkori szövetségi tagsági díj feletti
összeg belépéstől a naptári év végéig számított időtartam egész hónapokra felkerekített
időarányos része.

III. fejezet
AZ EGYESÜLET SZERVEZETI RENDJE
Az Egyesület szervei és vezető tisztségviselői
14. § (1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés.
(2) Az Egyesület ügyvivő és képviseleti szerve az Elnökség.
(3) Az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve a Felügyelőbizottság.
15. § Az Egyesület vezető tisztségviselői: az Elnök, az Elnökségi tagok, valamint a Felügyelő
bizottság elnöke és tagjai.
A Közgyűlés
16. § (1) Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés
határozathozó és tanácskozó testület, mely a szavazatképes tagok összességén alapul. A
közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik.
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(2) A közgyűlés nyilvános, azonban az Elnök a nyilvánosságot kizárhatja, ha a
közgyűlés témája adatvédelmi, vagy személyiségi jogot érint.
(3) A közgyűlésen – a tagokon kívül – az Elnök, vagy az elnökségi tagok által
meghívottak is részt vehetnek tanácskozási joggal.
(4) A közgyűlést évente legalább kétszer – a költségvetés, illetve az éves beszámoló
elfogadása céljából – össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni 30 napon
belül, amennyiben azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok 1/3-a – az ok és cél
megjelölésével – írásban kezdeményezi.
17. § (1) A közgyűlést az Elnök vagy az általa írásban megbízott elnökségi tag hívhatja
össze. Az Elnök akadályoztatása esetén, általa megbízott személy hiányában, a
közgyűlés a Felügyelő Bizottság elnöke által is összehívható.
(2) A közgyűlés összehívásáról a tagokat postai úton (ajánlott küldeményként),
elektronikus formában, vagy távközlési eszköz (fax) útján kell értesíteni. A közgyűlés email, illetve fax útján akkor hívható össze, ha minden tag rendelkezik e-mail címmel,
illetve fax számmal. Az értesítéseket a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal kell
megküldeni a hely és az időpont, a napirend, valamint a határozatképtelenség esetén
megtartandó új közgyűlés helyének és idejének megjelölésével.
(3) Elektronikus formában történő írásbeli értesítés esetén a közlés időpontja az a nap,
amikor a dokumentumot a címzett részére kézbesítették. A tag felelős az elektronikus
elérhetőség adatainak helyességéért, a feladó pedig köteles gondoskodni az elektronikus
levél olyan megküldéséről, melyben a címzett egyértelműen azonosítható. Hibaüzenet
esetén az értesítést postai úton kell kézbesíteni a tag részére.
(4) Rövid úton történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a
kézbesítés időpontjának tekinteni.
(5) Az éves beszámolót, illetve a költségvetést megvitató közgyűlés összehívása esetén a
meghívóhoz mellékelni kell a beszámolót és annak mellékleteit, illetve a költségvetési tervet.
18. § (1) A közgyűlést az Elnök, vagy az általa megbízott személy vezeti le.
(2) A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 50%-a + 1 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a meghatározott időpontot követő fél órával később,
ismételten megnyitott gyűlés a megjelentek létszámától függetlenül határozatképes,
amennyiben ez az előzetes értesítésben közlésre került.
(3) A közgyűlés a hatáskörébe utalt kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik.
(4) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály elfogadása és módosítása,
b) az éves költségvetés elfogadása,
c) az éves beszámoló elfogadása,
d) az Elnök és a bizottságok éves beszámolóinak elfogadása,
e) az egyesületi tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása,
f) a vezető tisztségviselők megválasztása,
g) a vezető tisztségviselők visszahívása,
h) az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének, valamint az
Egyesület feloszlásának kimondása,
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i) az Elnökség ajánlása alapján döntéshozatal más szervezetekbe való belépésről,
j) a tisztségviselők díjazásának és költségtérítésének megállapítása,
k) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, vagy az alapszabály a
közgyűlés hatáskörébe utal.
(5) A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással hozza, de a vezető
tisztségviselők választása és egyéb személyi kérdés eldöntése titkos szavazással
történik. A jelenlévők 1/3-ának kérelmére bármilyen kérdésben titkos szavazás
rendelhető el.
(6) Szavazategyenlőség esetén
a) nyílt szavazáskor a közgyűlés levezető elnökének szava dönt,
b) titkos szavazáskor a szavazás egy alkalommal megismételhető, ismételt
szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
(7) A közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés
megkezdésekor regisztrált résztvevők száma az 50 % +1 fő alá nem csökken. Ezt
követően a fennmaradt napirendi pontok érdemben nem tárgyalhatók és szavazhatók
meg, ezek vonatkozásában újabb határnapot kell kijelölni a közgyűlésnek.
(8) A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel (a jelenlévők 50%-a +1 fő) és
nyílt szavazással hozza, kivéve a (4) bekezdés a), c), g) és h) pontjait, melyek esetében a
közgyűlés minősített szótöbbsége, vagyis a jelenlévő tagok legalább 2/3-ának támogató
szavazata szükséges.
(9) Az Elnök és más vezető tisztségviselő megválasztásához a közgyűlés egyszerű
szótöbbsége szükséges, választásuk titkos szavazással történik. Amennyiben egyetlen
jelölt sem éri el a szükséges szavazatszámot, vagy szavazategyenlőség esetén második
fordulót kell hirdetni. Második forduló esetén a jelöltek közül a sorrendben
legmagasabb szavazatot elért személy(eke)t kell megválasztottnak tekinteni. A második
fordulóban új személy nem jelölhető az adott tisztségre, de az első forduló bármely
jelöltje – a szavazás kimenetelének sikere érdekében – lemondhat a jelölésről jelölt társa
javára.
(10) A közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra
köteles haladéktalanul válaszolni. Amennyiben a tisztségviselő nem tud azonnal választ
adni, 30 napon belül köteles válaszát az Elnökségnek írásban benyújtani. A választ az
Elnökség elektronikus levél formájában, vagy postai úton közvetíti a tagság felé.
(11) A hozzászólások időtartama korlátozható.
(12) A közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a
jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés levezető elnöke és a közgyűlés által választott két tag
aláírásával hitelesít.
Az Elnökség
19. § (1) Az elnökség az Egyesület ügyvivő és képviseleti szerve, melynek tagjait a
Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 2 éves időtartamra.
Felelősséggel a Közgyűlésnek tartozik. Ügyrendjét maga határozza meg.
(2) Az elnökség létszáma 5 fő. Tagjai az Egyesület Elnöke, és négy elnökségi tag.
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(3) Az elnökség tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A
munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségek a közgyűlés
hozzájárulását követően részükre téríthetők.
(4) Az elnökség tagjai megválasztásukat követően kötelesek nyilatkozni, hogy a
választásukra vonatkozó törvényi feltételeknek megfelelnek.
20. § (1) Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente két
alkalommal tartja. Az ülések időpontját az Elnök az Egyesület honlapján közzéteszi.
(2) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze a napirend egyidejű közlése mellett. Az
elnökségi ülésről szóló értesítést legalább 8 nappal a tervezett időpont előtt ki kell küldeni.
(3) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha az elnökség bármely két tagja
írásban kezdeményezi. Az értesítést – az ok és cél megjelölésével – az elnökség
tagjainak legalább 3 nappal a tervezet időpont előtt meg kell kapniuk. Rendkívüli
elnökségi ülést indokolt esetben az Elnök egyedül is kezdeményezhet.
(4) Az elnökség üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az Elnök által írásban
megjelölt más elnökségi tag. Az elnökség ülésein minden elnökségi tagnak egy
szavazata van. A tagok személyes részvétele kötelező, képviseletnek helye nincs. Az
elnökség akkor határozatképes, ha legalább három tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén – legkésőbb 15 napon belül – az elnökséget ismételten össze kell hívni. Azonban
az ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes, ha az elnökség legalább
három tagja jelen van.
(5) Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza,
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az ülésen hozott határozatokat az
Elnök a Határozatok Könyvébe bevezeti oly módon, hogy utólag a határozathozatal
dátuma és a döntés tartalma alapján visszakereshetővé váljon. A határozatokat
elektronikus úton is nyilván kell tartani.
(6) Az elnökség ülésein a Felügyelő bizottság tagjai, valamint az a személy, akit az
ülés valamely napirendi pontja érint – tanácskozási joggal – jelen lehet. Az ülés
időpontjáról ezeket a személyeket is értesíteni kell.
21. § (1) Az elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak, azonban
más szerv vagy személy hatáskörét nem vonhatják el.
(2) Az elnökség hatáskörébe tartozik különösen:
a) az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, a közgyűlés
határozatainak végrehajtása a közgyűlések közötti időszakban,
b) az Egyesületet érintő fontos ügyekben előterjesztés megfogalmazása a
közgyűlés számára,
c) a tagdíjak és egyéb díjak megállapítása, az alakulás évében fizetendő éves
tagdíj kivételével,
d) az Egyesület belső szabályzatainak kidolgozása, módosítása, betartatása,
e) az éves költségvetés elkészítése, annak megfelelő gazdálkodás,
f) az éves beszámoló Közgyűlés elé terjesztése,
g) a tagsági viszonyokat illető döntéshozatal,
h) az éves rendezvénynaptár összeállítása,
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i) képzések, rendezvények előkészítése, szervezése,
j) nyilvántartások vezetése (tagság,
jegyzőkönyvek vonatkozásában),

Elnökségi

határozatok,

közgyűlési

k) egyes feladatok ellátására tisztségviselők megválasztása,
l) a Közgyűlés által esetenként hatáskörébe utalt feladatok ellátása.
22. § (1) Az elnökségi tag elnökségi tagsága megszűnik:
a) az elnökségi tag halálával,
b) az elnökségi tag lemondásával,
c) a mandátum lejártával,
d) a elnökségi tag visszahívásával,
e) az elnökség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 3 fő alá
csökken.
(2) Az elnökségi tag lemondásával tagsági viszonya nem szűnik meg.
(3) Az elnökség bármely tagja visszahívható, a visszahívás tekintetében a 30. §
rendelkezései az irányadók.
A Felügyelő Bizottság
23. § (1) A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FüB) az Egyesület általános hatáskörű
felügyelő szerve, feladata az Egyesület tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos
ellenőrzése. Működéséért a Közgyűlésnek felel. Munkarendjét maga határozza meg.
(2) A FüB három tagját a Közgyűlés választja meg egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással, 2 éves időtartamra. A FüB elnökét a Közgyűlés által megválasztott
felügyelő bizottsági tagok maguk közül választják meg.
(3) A FüB tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A
munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségek a közgyűlés
hozzájárulását követően részükre téríthetők.
(4) A FüB tagjai megválasztásukat követően kötelesek nyilatkozni, hogy a
választásukra vonatkozó törvényi feltételeknek megfelelnek.
24. § (1) A FüB szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.
(2) A FüB ülését a FüB elnöke hívja össze a napirend egyidejű közlése mellett. Az
FüB ülésről szóló értesítést legalább 8 nappal a tervezett időpont előtt ki kell küldeni.
(3) A FüB határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A FüB tagjai személyesen
kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. Határozatképes, ha minden tagja jelen van.
25. § (1) A FüB tagjai
a) az Egyesület elnökségi ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek,
b) az Egyesület könyveibe, irataiba betekinthetnek, minden személytől és szervtől
felvilágosítást kérhetnek,
c) jogosultak az Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet vizsgálni.
(2) A FüB munkájáról és megállapításairól írásban tartozik a Közgyűlést tájékoztatni.
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(3) a FüB köteles az elnökséget tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha
a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés, vagy az Egyesület
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek
megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
(4) Az elnökséget vagy a közgyűlést a FüB indítványára 30 napon belül össze kell
hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén az elnökség illetve a közgyűlés
összehívására a FüB elnöke is jogosult.
(5) Amennyiben az elnökség nem tesz intézkedéseket a törvényes működés
helyreállítására, a FüB elnöke köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet
haladéktalanul értesíteni.
A vezető tisztségviselők
Az Elnök
26. § (1) Az elnököt a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 2
éves időtartamra.
(2) Az Egyesület elnöke
a) irányítja az Egyesület munkáját és ellátja az Egyesület képviseletét,
b) az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és
képviseletében harmadik személlyel szerződést kötni,
c) összehívja és levezeti az elnökség, valamint a Közgyűlés üléseit,
d) gondoskodik a Közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtásáról, és a
naprakész nyilvántartások vezetéséről,
e) koordinálja az elnökség tevékenységét, úgy, hogy annak intézkedései a
határozatokkal összhangban legyenek,
f) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a pénztárt, gondoskodik a
könyvelés folyamatosságáról,
g) utalványozási jogot
szabályszerűségét,

gyakorol,

kifizetést

teljesít

és

ellenőrzi

azok

h) az Egyesület bankszámlája felett önállóan rendelkezik,
i) rendszeresen tájékoztatja az elnökséget, valamint beszámol a Közgyűlésnek az
Egyesület vagyoni helyzetéről és tevékenységéről,
j) kezdeményező,
vonatkozásában,

javaslattevő

jogkörrel

rendelkezik

minden

szerv

k) jogosult a működése során tanácsadót igénybe venni, és az elnökség üléseire
bárkit tanácskozási joggal meghívni,
l) a fegyelmi szabályzat alapján jogosult bármely tag ellen fegyelmi eljárást
kezdeményezni,
m) intézkedik minden olyan egyesületi kérdésben, mely nem tartozik más
személy, vagy szerv hatáskörébe.
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Az Elnökségi tagok
27. § (1) Az elnökségi tagokat a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással, 2 éves időtartamra.
(2) Az elnökségi tagok az elnökség által meghatározott feladatokért felelnek.
A Felügyelő Bizottság Elnöke
28. § (1) A FüB elnökét a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 2
éves időtartamra.
(2) A FüB elnöke
a) irányítja az Egyesület felügyelő bizottságának munkáját,
b) ellátja az Egyesület felügyelő bizottságának képviseletét,
c) összehívja és levezeti a felügyelő bizottsági üléseket.
A Felügyelő Bizottság tagjai
29. § (1) A FüB tagjait a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 2
éves időtartamra.
(2) A FüB tagjai a FüB által meghatározott feladatokért felelnek.
A vezető tisztségviselők visszahívása
30. § (1) Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban
bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben, akkor az
elnök köteles 30 napon belül a közgyűlést összehívni és az ügyet napirendre tűzni.
(2) Bármely vezető tisztségviselő visszahívható, ha
a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,
b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,
c) tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látja el.
(3) Az elnök személyére vonatkozó a bizalmatlansági indítványnak tartalmaznia kell
az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új
elnökjelöltről is dönteni kell.
(4) A vezető tisztségviselő visszahívását napirendre tűző közgyűlésre a visszahívni
kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat
meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető tisztségviselő
védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertethesse.
(5) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen
lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök személyét
nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t
állítani. Az ilyen módon megválasztott vezető tisztségviselők hivatali ideje megegyezik
a leváltott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott vezető
tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő megválasztásáig tart.
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IV. Fejezet
AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
31. § (1) Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet kizárólag céljai megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményt
nem osztja fel, azt az egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre fordítja.
(2) Az Egyesület költségvetési terv alapján gazdálkodik, melyet az elnökség köteles
írásban elkészíteni és az év utolsó Közgyűlésén nyilvánosságra hozni.
(3) Az Egyesület vagyonát a tagok által évenként fizetett tagdíjak, rendezvények
szervezéséből és egyéb cél szerinti tevékenységből származó bevételek, valamint
felajánlások és hozzájárulások képezik.
(4) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

V. Fejezet
HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG
32. § (1) A közgyűlés és az elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni,
az üléseken született döntésekről nyilvántartás vezetendő, melyből a döntések tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya, (nyílt szavazás
esetén) személye megállapítható. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást az Egyesület
iratai között meg kell őrizni.
(2) A közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokat, valamint az Egyesület
beszámolóit, a döntés időpontját, illetve a beszámoló elfogadását követő 15 napon belül
az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni.
(3) A közgyűlés és az elnökség döntéseit a döntés időpontját követő 15 napon belül az
Egyesület honlapján való közzététel mellett az érintettekkel igazolható módon, írásban
is közölni kell.
(4) Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az
Egyesület székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
(5) Az Egyesület működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, az elnökség
az Egyesület honlapján keresztül tájékoztatja a nyilvánosságot.
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VI. Fejezet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
33. § (1) Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen elítéltek, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányok alól nem mentesült.
(2) Nem lehet a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki az elnökség tagja.

VII. Fejezet
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
34. § (1) Az Egyesület megszűnik, ha
a) az egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad),
b) a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti
vagy megállapítja megszűnését,
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszűnteti és az
egyesületet a nyilvántartásból törlik.
(2) Az Egyesület feloszlása esetén az Egyesület vagyonáról a Közgyűlés dönt.

VIII. Fejezet
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
35. § (1) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadók.

12

IX. Fejezet
ZÁRADÉK
Az alapszabályt az Egyesület 2013. március 26-án napján megtartott alakuló Közgyűlése
2/2013 (03.26.) KGY számú határozatával elfogadta.
A módosított alapszabályt az Egyesület 2013. május 11-én megtartott Közgyűlése 1/2013
(05.11.) KGY számú határozatával elfogadta.
Az alapszabály 13.§-át érintő kiegészítését az Egyesület 2013. december 28-ára összehívott
Közgyűlése a 4/2013 (12.28.) KGY számú határozatával elfogadta.

Kelt: Budapest, 2013. december 28.

……………………………………………
Halmi Mónika

Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:

…………………………………………………

Cím:

…………………………………………………

Aláírás: …………………………………………………

Név:

…………………………………………………

Cím:

…………………………………………………

Aláírás: …………………………………………………
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