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ALAPSZABÁLY
egységes szerkezetbe foglalva
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §.
1. Szervezet neve: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete (továbbiakban: Egyesület)
2. Székhelye: 7400 Kaposvár, Zárda u. 12. I/3.
3. Az Egyesület bélyegzője: Magyar Fajtatiszta Sertést Tenyésztők Egyesülete
2. §.
1.
2.

Az Egyesület önálló jogi személy.
Működési területe: Magyarország és az Európai Unió területe.
3. §.

Az Egyesület tevékenységének szakmai felügyeletét az illetékes minisztérium, törvényességi
felügyeletét pedig a székhelye szerinti illetékes ügyészség látja el.
II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
4. §.
Az Egyesület célja, a Magyarországon gazdasági céllal tenyésztett szabad besorolású fajtatiszta
sertésfajták tenyész-értékének megőrzése, a fajták nemesítése, genetikai képességének folyamatos
javítása, a fajták és a fajtákra alapozott keresztezések hasznosításának megszervezése a
törzstenyészetekben és árutermelő telepeken, a versenyképesség fokozása és a fajták védelme.
Az Egyesület közreműködik a fajtatiszta tenyésztés nemzetközileg elfogadott normáinak érvényre
juttatásában és igyekszik bekapcsolódni a nemzetközi szervezetek együttműködésébe.
III.
EGYESÜLET FELADATAI
5. §.
Az Egyesület feladatait alapvetően a civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, az állattenyésztésről
szóló törvény és végrehajtási rendeletének rendelkezési alapján határozza meg:

1. a fajtatiszta sertéstenyésztés szakmai tekintélyének erősítése, a tagok érdekeinek védelme, a
fajtatiszta sertéstenyésztés teljes jogú képviseletének ellátása a Tenyésztési program szerint,

2. elősegíti, hogy a tevékenység végzése a hatályos jogszabályok és a szakmai irányelvek alapján
történjen, véleményezi az illetékességi körébe tartozó jogszabályalkotást,

3. az Egyesület, mint az illetékes tenyésztési hatóság által elismert tenyésztő szervezet, biztosítja
az elismerés szerinti fajták fenntartását, a törzskönyvezésre vonatkozó szabályok, előírások
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betartását, a tenyésztési programok megvalósítását, az ehhez kapcsolódó szakmai és területi
tevékenység területén,
4. a tenyésztéssel kapcsolatos tudományos eredmények elterjesztése, adaptálása,
5. az állami támogatások és pályázati lehetőségek eredményes és hatékony felhasználása az
Egyesület céljainak érdekében,
6. a tagok tenyésztéssel kapcsolatos érdekképviselete,
7. bemutatók, kiállítások, aukciók szervezése,
8. fajtavédelem, fajtapropaganda,
9. szakmai képzés, továbbképzés, információ, szaktanácsadás,
10. közreműködés az árutermelő telepek tenyésztési tevékenysége hatékony működésének
szervezésében
11. együttműködés más tenyésztő szervezetekkel, a Magyar Sertéstenyésztők Szövetségével és a
Magyar Állattenyésztők Szövetségével,
12. nemzetközi kapcsolatok kiépítése, részvétel a nemzetközi szervezetekben és integrációkban.
IV.
EGYESÜLET TAGJAI
6. §.
Az Egyesület rendes, teljes jogú tagja lehet minden természetes, jogi és jogi személyiség nélküli
személy és szervezet, aki/amely elfogadja az Egyesület célját és Alapszabályát, annak szellemében
tevékenykedik és fizeti a tagdíjat.
1. Tag lehet minden olyan természetes, jogi és jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a
fentieknek megfelel, tevékenysége közvetlenül vagy közvetve a sertéstenyésztéshez kapcsolódik, a
belépési nyilatkozatot aláírja és a tagfelvételhez az Elnökség hozzájárult.
2. Tiszteletbeli tag lehet olyan köztiszteletben álló, az Egyesület érdekében kiemelkedő
tevékenységet végző személy, akit a Közgyűlés tiszteletbeli taggá választ.
3. Pártoló tag lehet az a természetes, jogi és jogi személyiség nélküli személy, szervezet, aki /amely
az Alapszabályt elfogadta és az Egyesület működését támogatja.
7. §.
A tagok nyilvántartását a tagnyilvántartó könyvben kell vezetni.
8. §.
A tagsági viszony keletkezése:
1. A rendes tagsági viszony a feltételeknek megfelelő személy belépési szándékának írásban történő
kinyilvánítása alapján, az Elnökség egyszerű többséggel hozott hozzájárulásával jöhet létre.
2. Tiszteletbeli tagot az Egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a Közgyűlés nyílt
szavazással, 2/3-os többséggel választ.
3. Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület részére felajánlással létesíthető.
A felajánlás mértéke tetszés szerinti, de legalább az éves tagdíj kétszerese.
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9. §.
A tagsági viszony megszűnése:
1. Kilépéssel.
A tag kilépésének írásban való közlésével az Egyesület felé.
2. Törléssel.
- A tag halála esetén.
- Jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében a szervezet jogutód
nélküli megszűnése esetén.
- A sertéstenyésztéshez kapcsolódó tevékenységének végleges megszűnése esetén.
A tag törlését az Elnök köteles határozattal elrendelni. A tagsági viszony a törlésre okot adó
esemény bekövetkezésének napjával szűnik meg.
3. A tag az Egyesületből bármikor, indokolás nélkül kiléphet. Feltételtől függő vagy halasztott
hatályú kilépésnek nincs helye. A kilépést írásbeli úton, teljes bizonyító erejű magánokirat
alakjában kell az Egyesület Elnökéhez intézni és az Egyesülethez megküldeni. A tagsági
jogviszony akkor szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az Egyesület átveszi. A kilépési
nyilatkozat alapján az Elnök határozattal köteles törölni a tagot a tagjegyzékből.
4. Kizárással.
Az Egyesület célkitűzéseivel ellentétes, vagy azok megvalósítását szándékosan akadályozó
magatartást tanúsít, vagy a tagságra más okból méltatlanná vált, különösen ha:
- nem tartja be a Tenyésztési programot és az Egyesület határozatait,
- tudatosan hamis adatot közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat,
- súlyosan vét az Alapszabály ellen,
- tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak
tudatosan kárt okoz.
- sérti a tenyésztés érdekeit, ezzel kárt okoz az Egyesületnek,
A tag kizárását indítványozhatja írásban, indokolással ellátva a rendes tagság legalább 20%a vagy az Elnök. A rendes tagságtól származó kizárási indítványt az Egyesület székhelyére
küldve, az Elnöknek címezve kell megtenni.
A kizárási indítványt az Elnöknek az átvételtől számított 8 napon belül meg kell küldenie a
kizárni indítványozott taghoz, egyben 15 napos időközt a védekezésre fenntartva 30 napon
belüli időpontra elnökségi ülést kell összehívnia a kizárási indítvány megtárgyalása végett,
melyre meg kell hívni a kizárni indítványozott tagot.
A tag kizárásáról az elnökség dönt. A kizárási indítvány megtárgyalása a tag távollétében is
megtartható, a döntés a tag távollétében is meghozható.
A kizárási indítvány tárgyalásán és az előtt is a tagnak joga van jogi képviselőt (ügyvédet
vagy jogtanácsost) igénybe venni a védekezéshez, aki a tárgyaláson jelen lehet; joga van
továbbá nyilatkozattételre, bizonyítás felvételére stb.
A tagsági jogviszony a határozat meghozatalával megszűnik. A kizáró határozatot írásban,
megindokolva kell közölni a kizárt taggal a kizárást kimondó határozat meghozatalától
számított 30 napon belül. A határozatban fel kell tüntetni a jogorvoslati lehetőséget,
feltüntetve, hogy mely bírósághoz fordulhat a tag a határozat ellen és mennyi idő alatt.
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5. A tagsági jogviszony megszűnik a tagsági díj nem fizetésével, ha a rendes tag a tagdíjat a
határidőig nem fizeti be, és az erről szóló felszólító levél kézhezvételétől számított 30 napon
belül sem pótolja mulasztását. A felszólító levél tartalmazza a tagdíj befizetés elmaradására
való emlékeztetést, a mulasztás pótlására való felszólítást, valamint azt a figyelmeztetést, hogy
a 30 napos határidő elmulasztásának következményeként a rendes tagsági jogviszony
megszűnik.
10. §.
A tagok jogai
A tagok jogai:
1. A rendes tag jogosult: élni az Egyesület elismerésével járó fajtahasználati és egyéb jogokkal,
valamint az Egyesület által biztosított kedvezményekkel és lehetőségekkel, a Közgyűlés
határozatinak megfelelően jogosult részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein.
2. Törvénysértő határozatot bármely tag a tudomására jutást követő 30 napon belül a bíróság előtt
megtámadhatja.
3. A jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén az Egyesület rendes tagja választhat és bármely
tisztségre megválasztható, illetve bármely feladattal megbízható.
4. A tagok jogosultak az Egyesület rendes és rendkívüli Közgyűlésén részt venni, a napirendhez
hozzászólni, indítványozni, előterjeszteni és – a tagokat megillető rend szerint – szavazati jogukat
gyakorolni.
5. A tagok jogosultak az Egyesület könyveibe, egyéb irataiba betekinteni és felvilágosítást kérni.
6. Tiszteletbeli és pártoló tagok tanácskozási joggal és a rendezvények díjtalan látogatási jogával
rendelkeznek.
11. §.
A tagok kötelezettségei
A tag köteles:
1. Az Egyesület munkájában részt venni és annak eredményessége érdekében a meghatározott
szakmai előírásokat betartani.
2. A Tenyésztési Programot betartani.
3. A tagok kötelesek a jogszabályokat, az Alapszabályt betartani és a Közgyűlés határozatait
végrehajtani.
4. A Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat határidőre befizetni, az Egyesület vagyonát
gyarapítani és megóvni.
A tagdíj nagyságrendjéről a Közgyűlés évente határozhat. A tagsági díjat a közgyűlési
jegyzőkönyv tartalmazza.
A tagsági díjat a tagok teljes összegben, minden év június 30-ig kötelesek befizetni.
Június 30-a utáni belépés esetén a tagdíj mértékének 50 %-át kell befizetni december 31-ig.

V.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
Az Egyesület országos ügyintéző és képviseleti szervei:
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12. §.
A Közgyűlés
1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a rendes tagok összességéből áll, és dönthet
minden az Egyesületet érintő hatáskörébe tartozó minden kérdésben. A Közgyűlés nyilvános,
jogszabályban meghatározott esetekben a nyilvánosság korlátozható. A Közgyűlés helyszíne az
Egyesület székhelye, azonban bármely más helyszínre is összehívható.
2. A Közgyűlés személyes részvétellel elektronikus úton (videókonferencia, videóval ellátott
mobiltelefon, skype) is lefolytatható, ha a legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe
vett elektronikus úton megfelelően igazolható, dokumentálható. A személyazonosítást a
Közgyűlés levezető elnöke végzi, jegyzőkönyvben rögzítetten.
3. A Közgyűlés összehívásáról az Elnök írásban (e-mail kapcsolattartást kért tagok esetén emailben), a tervezett napirendi pontok sorrend szerinti közlésével, legalább 8 nappal a kitűzött
időpont előtt értesíti a tagságot az általuk megadott elérhetőségen.
Kötelező előzetesen megküldeni a meghívóval együtt az éves gazdasági és tevékenységi
beszámolót, alapszabály módosítási javaslatot.
4. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a rendes tagok és az egyesület
szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
5. A meghívóban fel kell tüntetni a közgyűlés pontos időpontját, helyét, a napirendi pontokat,
valamint a határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét, és az arra
vonatkozó figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes.
6. Az Elnök akkor is köteles összehívni a Közgyűlést, ha azt a rendes tagok 1/10-e az okok és a cél
megjelölésével írásban kéri. Amennyiben ennek a kötelezettségének az Elnök 15 napon belül nem
tesz eleget, a Közgyűlést a rendes tagság 1/10-e által írásban kijelölt személynek kötelessége
összehívnia. Amennyiben ez a személy e kötelezettségének nem tesz eleget, a rendes tagság 1/10-e
újabb személyt jelölhet ki összehívó személynek. Az új kijelöléssel a korábban kijelölt személy
hatásköre a Közgyűlés összehívására elveszik. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a
bíróság elrendeli. A közgyűlést a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén
a közgyűlés összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.
7. Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok 50 %-a + 1 fő jelen van. A Közgyűlés
kezdetén az Elnök megállapítja a határozatképességet, majd a Közgyűlés elsődlegesen dönt a
napirend elfogadásáról, s a már meghirdetett napirendi pontok közül azokról, amelyekről
tárgyalást nem kíván tartani. A meghirdetett napirendi pontoktól eltérő új napirendi pontokat a
Közgyűlés nem vehet fel napirendre. A jegyzőkönyvet a Közgyűlés által erre a célra kijelölt 1
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személy vezeti, 2 rendes tag hitelesíti. A közgyűlésen 1 szavazatszámláló tagot kell választani, aki
minden szavazás előtt megállapítja a határozatképességet és összeszámolja a szavazatokat.
9. A Közgyűlés a határozatait, ha az Alapszabály másként nem rendelkezik, a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg, kivéve az alapszabály módosítást, amelynek
elfogadásához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
¾-es szótöbbsége szükséges.
Titkos szavazást kell tartani, amennyiben a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozott határozat
erről rendelkezik.
A titkos szavazás rendje: A titkos szavazás rendjét ismerteti az erre nyíltan megválasztott számláló
rendes tag. Ez után a kiosztott üres szavazólapokra fel kell írni a szavazatokat. A szavazás
befejezése után a megválasztott számláló rendes tag összeszedi a szavazólapokat és összesíti. Az
összesítés után a szavazatszámláló kihirdeti a választás eredményét és a leadott szavazatok számát.
10. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
11. Természetes személy tagot meghatalmazott is képviselhet. Minden egyes jogi személy tagot a
bejegyzett képviselő, vagy annak írásban igazolt meghatalmazottja képviselhet. Egy
meghatalmazott több meghatalmazót is képviselhet.
12. A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, akit a határozat kötelezettség,
vagy felelősség alól mentesít, vagy az egyesület terhére másfajta előnyben részesít; akivel a
határozat szerint szerződést kell kötni; aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; akinek olyan
hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja, vagy alapítója; aki a
döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; aki egyébként
személyesen érdekelt a döntésben.
13. A Közgyűlés határozatait az Elnök küldi meg a tagoknak és a határozatok által érintetteknek a
határozat meghozatalától számított 30 napon belül az általuk megadott elérhetőségeken. A 30 nap
a határozatok elküldésének az időpontját jelenti.
14. Az Egyesület működésével kapcsolatos Közgyűlési iratokba való betekintés és abból jegyzet, vagy
másolat készítése bárki számára (nem tagok számára is) lehetséges. A betekintést az Elnöknél kell
kérvényezni, aki 30 napon belül köteles biztosítani az Egyesület székhelyén a betekintési jogot.
Amennyiben a betekintő fél az iratból másolat elkészítését igényli, azt az Elnök további 30 napon
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belül köteles számára átadni fejében. A másolat készítését digitális úton is engedélyezni kell (pl.
fényképezőgép vagy mobiltelefon). A tagok személyes adataira nézve azonban a betekintése nem
engedélyezett, kivéve, ha ehhez a tag hozzájárult.
13. §.
1. A Közgyűlés választja meg az Egyesület alábbi tisztségviselőit, az Egyesület tagjai közül:
- Elnök,
- az Elnökség tagjai,
- Felügyelő Bizottság tagjai.
2. A tisztségviselők választásának módja:
a. Az 1./ pontban felsorolt tisztségviselőit az Egyesület Közgyűlése nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel választja, szavazategyenlőség esetén a Közgyűlést levezető elnök szavazata
dönt.
b. A tisztségviselők választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a feladataikat nem
megfelelően látják el, bármikor visszahívhatók. Visszahívásra a választó testület jogosult.
c. A visszahívás kérdésében a választó testület köteles ülést összehívni, ha a visszahívást a tagok
20 %-a kezdeményezi.
3. A választott tisztségviselők megbízatása 3 évre szól, a tisztségviselők újra választhatók
14. §.
Elnökség
1. Az Elnökség a Közgyűlés ügyvezető szerve, mely biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát,
gondoskodik a közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Az Elnökséget a Közgyűlés választja 3
évre tagjai közül.
2. Az Elnökséget az Egyesület Elnöke vezeti, aki az Elnökség tagja. Az Elnökség 10 tagból áll.
3.

Üléseit szükség szerint, de legalább félévente tartja, ülését az Elnök hívja össze. Az Elnökség
akkor határozatképes, ha a tagjainak legalább 50% + 1 fő jelen van. Rendkívüli Elnökségi gyűlést
kell összehívni, ha azt az Elnökségi tagok több mint egyharmada a cél megjelölésével írásban kéri.
A kérelmet az Elnökhöz kell benyújtani.

4. Az Elnökség feladata és hatásköre:
a) megbízza az ügyvezető igazgatót,
b) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
c) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
e) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
f) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
g) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
h) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
i) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
j) a tagság nyilvántartása;
k) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
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l) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
m) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
n) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés
o) beszámoltatja az ügyvezető igazgatót,
p) szükség szerint bizottságokat hozhat létre,
q) javaslatot tesz az ügyvezető igazgatónak a tenyésztésvezető személyére.
r) dönt a tagsági viszony létesítéséről és megszüntetéséről.
5. Az Elnökségi ülés állandó meghívottja a Felügyelő Bizottság Elnöke.
6. Az Elnökség döntéseit szakmai kérdésekben nyílt szavazás útján, 50% +1 fő egyszerű
szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
7. Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
8. Az elnökségi üléseken történteket jegyzőkönyvben kell rögzíteni, amelyet az Elnökség tagjainak
meg kell küldeni a hitelesítést követően.
9. Az Elnökségi tagság megszűnik, ha az elnökségi tag:
a) meghal,
b) lemond tisztségéről,
c) a Közgyűlés visszahívja tisztségéből,
d) amennyiben az elnökségi tag jogi személyt képvisel, s a jogi személlyel a képviselői
jogviszonya megszűnik, avagy az elnökségi tag által képviselt tag tagsági viszonya az
Egyesületben megszűnik,
e) méltatlanná válik az elnökségi tagi tisztség betöltésére,
- ha saját maga, vagy közeli hozzátartozója a tisztséggel össze nem egyeztethető
tevékenységet folytat, magatartást tanúsít, így különösen: ha az Egyesület érdekeit
sértő egyoldalú előnyt szerez, avagy tisztségét saját céljaira használja fel,
- ha indokolatlanul nem vesz részt az elnökségi üléseken.
10. Az elnökségi tag mandátuma igazodik az Elnökség mandátumához, időközbeni elnökségi tagsági
viszony megszűnése esetén az új elnökségi tag mandátuma az eredeti mandátumig tart.
11. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) 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.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
e) 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.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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15. §.
Felügyelő Bizottság
1. Az Egyesület gazdálkodását a Közgyűlés által választott 3 tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi,
amely a Közgyűlésnek számol be a tevékenységéről. A Felügyelő Bizottság ülése határozatképes,
ha azon legalább 2 tag jelen van.
2. A Felügyelő Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg 3 évre tagjai köréből. Nem választható a
Bizottságba olyan személy, aki az Egyesület más testületében tisztséget tölt be, vagy az Egyesület
alkalmazottja.
3. A Bizottság tevékenységének irányítására és szervezésére egyszerű szótöbbséggel Elnököt választ
tagjai sorából. Munkarendjét maga állapítja meg.
4. A Bizottság feladata és hatásköre:
- Ellenőrzi az Egyesület jogszabály és Alapszabály szerinti működését, az Egyesület gazdasági,
pénzügyi és számviteli tevékenységét, figyelemmel kíséri, összehangolja és segíti a munkáját.
- Ellenőrzési tevékenységéről és megállapításairól szükség szerint, de legalább évente egyszer
írásban beszámol a Közgyűlésnek.
- Előzetesen megvizsgálja az éves mérleget, javaslatát a Közgyűlés elé terjeszti.
- Ellenőrzi az Egyesület határozatainak végrehajtását, a tagdíjak befizetését.
- A Bizottság tagjai jogosultak az Egyesület könyveinek, iratainak ellenőrzésére, a
tisztségviselőktől, tagoktól felvilágosítást kérhetnek.
5. A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja,
akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a
hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.
6. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem
utasíthatóak.
7. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre.
8. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatkozatát az Elnökhöz intézi.
16. §.
Az Egyesület Elnöke
Az Elnököt a Közgyűlés választja az Elnökség tagjai sorából 3 éves időtartamra.
Az Elnök feladata és hatásköre:
1. Képviseli az Egyesületet. A képviseleti jogkörét esetenként az Elnökség más tagjára illetve az
ügyvezető igazgatóra átruházhatja.
2. Összehívja és vezeti az Elnökséget, valamint az Elnökség határozata alapján a Közgyűlést.
3. Eljár mindazokban az ügyekben, amelyekre az Alapszabály vagy az Elnökség felhatalmazza.
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4. Dönt az Elnökség ülései közötti időben a testület hatáskörébe tartozó sürgős ügyekben. Döntéséről
a következő ülésen beszámol az Elnökségnek és annak jóváhagyását kéri.
5. Elnököl az Egyesület Közgyűlésein.
6. Eljár az ügyvezető igazgató ellen kezdeményezett fegyelmi ügyekben.
7. Ellátja a munkáltatói jogkört az ügyvezető igazgató felett.
8. Az elnöki tisztség megszűnik, ha az Elnök:
a) meghal,
b) lemond tisztségéről,
c) a Közgyűlés saját döntése, vagy az Elnökség javaslata alapján visszahívja tisztségéből,
d) amennyiben az elnök jogi személyt képvisel, s a jogi személlyel a képviselői
jogviszonya megszűnik, avagy az Elnök által képviselt tag tagsági viszonya az
Egyesületben megszűnik,
e) méltatlanná válik az elnöki tisztség betöltésére, ha saját maga, vagy közeli
hozzátartozója a tisztséggel össze nem egyeztethető tevékenységet folytat, magatartást
tanúsít, így különösen: ha az Egyesület érdekeit sértő egyoldalú előnyt szerez, avagy
tisztségét saját céljaira használja fel.
Az Elnök bármikor lemondhat tisztségéről. Amennyiben a lemondás alkalmatlan időre esik, az Elnök
lemondását a Közgyűlés maximum 6 hónapos határidővel fogadja el. A Közgyűlés által meghatározott
időtartamig az Elnök köteles tisztségét ellátni. Lemondás esetén a Közgyűlés új Elnököt választ.
17. §.
Ügyvezető igazgató
1. Az ügyvezető igazgató nem választott tisztségviselő, feladatát munkaviszony alapján látja el,
felette az Egyesület Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogkört.
Az ügyvezető igazgató feladatköre:
a) Irányítja az egyesületi iroda munkáját.
b) A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően alkalmazza az egyesületi
iroda dolgozóit és gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat.
c) Gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról.
d) Biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak kihirdetését és szervezi a határozatok
végrehajtását.
e) Végrehajtja a megállapított éves szakmai feladattervet.
f) A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően gyakorolja a részére
biztosított utalványozási jogkört.
g) Felel az Egyesület vagyoni eszközeinek az Alapszabály, illetve a jóváhagyott költségvetés
szerinti célokra való felhasználásáért.
h) Elősegíti, kezdeményezi és biztosítja az Egyesület vezető szerveinek érvényes és szabályszerű
működését.
i) Vezeti a Határozatok Könyvét és a tagnyilvántartást.
2. Az ügyvezető igazgató az Elnökségnek tartozik felelősséggel.
3. Munkájáról évente beszámol az Elnökségnek.
4. Az ügyvezető önálló képviseleti joggal képviseli az egyesületet.
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VI.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
18. §.
1. Az Egyesület gazdálkodása:
- Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
- Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
- Az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végez.
2. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok tagdíjat és az Egyesület szolgáltatásaiért
külön díjat kötelesek megfizetni az Egyesületnek, annak tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
3. Az Egyesület tisztségviselői feladataik elvégzése során – a Közgyűlés határozatától függően –
tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosultak.
4. Az Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos teendőket az Egyesület által alkalmazott, szakképzett, a
vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelő személy munkaviszony alapján – aki felett a
munkáltatói jogkört az ügyvezető igazgató gyakorolja – vagy megfelelő szakirányú vállalkozás
végzi.
VII.
19. §.
AZ EGYESÜLET VAGYONA
1. Az Egyesület vagyona a következő forrásokból képződik:
- Tagdíjak, amelyeknek összegét a Közgyűlés állapítja meg.
- Adományok, adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló tagoknak, valamint
egyéb szervezeteknek és magánszemélynek, hogy a megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel
hozzájáruljanak az Egyesület tevékenységéhez, nagyobb anyagi lehetőséget biztosító vagyonalap
létrehozásához.
- Pályázatok útján megnyert támogatások.
- Egyéb bevételek.
2. Az Egyesület az éves bevételének a költség felhasználáson felül fennmaradó részét az Egyesület
céljainak megfelelő tevékenységre kell, hogy felhasználja, illetve a tisztségviselők és az Egyesület
munkájában kiemelkedő tevékenységet végző tagok, képviselők jutalmazására lehet fordítani.
3. Az Egyesület vagyona a 19. §. 2. pontjában írtakon kívül csak a III. fejezetben felsorolt
feladatokra használható fel a Közgyűlés határozata szerint.
4. Az Egyesület feloszlatása, vagy megszűnésének megállapítása esetén a vagyon hovafordításáról az
Egyesület Közgyűlése rendelkezik. Ha a Közgyűlés ezen rendelkezést nem teszi meg, az
Egyesület vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell
fordítani.
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VIII.
20. §.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
1. Az Egyesület megszűnése:
Az egyesület megszűnésére a Ptk. és a Civil szervezetre vonatkozó törvény rendelkezései az
irányadóak.
2. Mindazon kérdésekben, melyről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a civil szervezetekről szóló
törvény, a Polgári Törvénykönyv (2013. V. Törvény) vonatkozó rendelkezései, valamint az egyéb
kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
Az Egyesület 1998. december 10-én megtartott alakuló Közgyűlésén elfogadott és a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabályát az Egyesület 2001. február 5-én megtartott
Közgyűlése a 3./2001. (II. 05.) számú határozatával elfogadta.
A jelen Alapszabály módosítást az Egyesület a 2016. április 14. napján tartott Közgyűlésen meghozott
13/2016. (04.14.) számú határozatával fogadta el.
Kaposvár, 2016. április 14.

