A Hungária Komondor Klub EGYESÜLET
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 Hungária Komondor Klub Egyesület alapszabályát:
I. Az egyesület adatai
1.

Az egyesület neve: Hungária Komondor Klub Egyesület

2.

Az egyesület rövidített elnevezése: Hungária Komondor Klub

3.

Az egyesület székhelye: 2364 Ócsa, Kiss János utca 44.

4.
Az egyesületet tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagnévsor az alapszabály 1.
számú mellékletét képezi.
5.

Az egyesület honlapjának címe: www.komondorklub.hu

6.
Az Egyesület bélyegzője: Körbélyegző, középen egész alakos komondor, körben
„Hungária Komondor Klub” felirat.
7.

Az egyesület logója:

II. Az egyesület célja, tevékenysége
Az egyesület célja:
- A komondor állományának optimális szintre emelése, annak fenntartása, népszerűsítése,
szakszerű tenyésztésének irányítása.
-A komondorra vonatkozó populáció, genetikára alapozott törzskönyvének megvalósítása, a
Magyar Eb Törzskönyv (MET) tisztaságának biztosítása, a fajta tisztaságának papíron és
vérben történő megőrzése.
-Az Egyesület közhasznú tevékenységként állatvédelemmel – különös tekintettel a komondor
védelmére – foglalkozik, s nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú
tevékenységének eredményeiből. Az Egyesület közhasznú tevékenysége az állatvédelemhez,
mint közfeladathoz kapcsolódik, mely közfeladat ellátását többek között az állatok védelméről
és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv 43/A és 43/B § rendelkezései írják elő.
Az egyesület tevékenysége:
-A komondor fajtaleírás (standard) megismertetése és az ezzel összefüggő kinológiai

ismeretek bővítése, a fajta külső és belső értékmérő tulajdonságainak ősi típusban való
megőrzése.
- A komondort tenyésztők és tartók valamint a fajta iránt érdeklődők számára a komondor
természeti és kulturális értékeinek közvetítése, bemutatása; közösségi rendezvények
szervezése, melyen az egyesület céljai megvalósíthatók.
-Az Egyesület tagjainak a komondor tartásával illetőleg tenyésztésével összefüggő
érdekvédelme.
-A komondor fajta fenntartása és népszerűsítése valamint az Egyesület tagjai érdekeinek
védelme érdekében kapcsolattartás illetőleg együttműködés állami, helyi önkormányzati,
társadalmi szervezetekkel.
- A komondor fajta külföldi tenyésztőszervezeteivel való kapcsolattartás, fajtagazdaként
működve iránymutatás az aktuális tenyésztési célok eléréséhez.
Az egyesület céljának megfelelően az alábbi (konkrét) közhasznú tevékenységet fejti ki:
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a) pont]

1.

Közhasznú tevékenység

Közfeladat

Jogszabályhely

Állatvédelem

oktatás,
ismeretterjesztés

1998. évi XVIII.
Tv. 43./A és 43/B
§

2.
3.
III. Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok
1.
Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesüljön az egyesület
közhasznú szolgáltatásaiból. [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont]
2.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]
3.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen
alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]
4.
Az egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen
alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés
c.) pont]
5.
Az egyesület a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának
nyilvánosságát a www.komondorklub.hu internetes honlapján, az egyesület székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.komondorklub.hu internetes
honlapján és az egyesület székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3)
bekezdés d.) pontja]

6.
Az egyesület közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezett iratok – a törvény
alapján nem nyilvános adatok kivételével – nyilvánosak, azokba bárki betekinthet, és a saját
költségére másolatot készíthet. Az iratbetekintésre és iratmásolásra vonatkozó igényeket
írásban, az egyesület elnökségéhez címzetten kell előterjeszteni. Az elnökség az
iratbetekintést és az iratmásolat kiadását az egyesület székhelyén, az igény bejelentésétől
számított 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező számára. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.)
pont]
IV. Tagdíj
1.
Az egyesület rendes tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj éves
összege 9.000- Ft, amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés
jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31.
napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára
történő átutalás útján megfizetni. A tagdíj mértékének meghatározását, illetve módosítását
jelen Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utalja, melyről a Közgyűlés egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő rendes tag a tagsági jogviszonya
keletkezésének évében a tagdíj éves összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év január 31. napjáig köteles az egyesület
házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.
V. A tagság
1.
Az egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az
alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja, és aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztő
szervezethez azaz egyesülethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel.
2.

Az Egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, akit/amelyet

a Taggyűlés az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért tiszteletbeli
taggá választ, és a választott személy a tiszteletbeli tagságot elfogadja.
3.
Az Egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely
az Egyesület pártoló tagja kíván lenni, és
az Egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja, és
az Elnökség a pártoló taggá választásáról határozatot hoz.
VI. Az egyesületi rendes tagsági jogviszony keletkezése
1.
Az egyesületi rendes tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével
keletkezik. Az egyesület megalakulását követően a rendes 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.
VII. Az egyesületi rendes, valamint a pártoló és tiszteletbeli tagsági jogviszony
megszűnése
1.

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

2.
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.
3.
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület rendes
és pártoló tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés
határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Az Közgyűlés nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tiszteletbeli tagjai közül azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a rendes tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a rendes tag csak akkor zárható
ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő
tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította
a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely rendes tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség
folytatja le, kivéve a tiszteletbeli tag kizárásának esetét, melyre vonatkozó előterjesztést az
Elnökség tesz, és a Közgyűlés hoz döntést. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére
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 indokolással
kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és
bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a
kizárásról szóló határozatot, illetőleg tiszteletbeli tag esetén az előterjesztést, 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 betekintetni
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 rendes tag egyenlő szavazattal rendelkezik.
2.

A tiszteletbeli tag, és a pártoló tag jogai:

a./ a tiszteletbeli és a pártoló tag az Egyesület szerveibe nem választható,
b./ a tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesületi szervek döntéshozatalában csak tanácskozási
joggal vehet részt,
IX. A tagok kötelezettségei
1.

Az egyesület tagja:

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá
vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.
d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez
bejelenteni.
2.

Az egyesület rendes tagja:

a./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.
3.

A tiszteletbeli tag, és a pártoló tag kötelezettségei:

a./ a tiszteletbeli és pártoló tag köteles betartani az Egyesület alapszabályát (továbbiakban:
Alapszabály), végrehajtani a Taggyűlés és az Elnökség határozatait.

X. Az egyesület szervei
1.
Az egyesület szervei:
a./ Közgyűlés

b./ Elnökség
c./ Felügyelő Bizottság
d./ Tenyésztési Tanács
e./ Fegyelmi és Etikai Bizottság
A Közgyűlés
2.

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve.

3.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása;
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének – elfogadása;
f) közhasznúsági melléklet elfogadása;
g) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
h) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt;
i) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;
j) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.
4.
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. A közgyűlés ülései
nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben korlátozható. [Ectv.
37. § (1) bekezdés]
5.
A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött
meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon.
Amennyiben az egyesület székhelye nem alkalmas a teljes tagság befogadására, úgy a
közgyűlés a székhelyen kívül más alkalmas helyszínre is összehívható. Írásbeli igazolható
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá
a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). [Ectv. 37. § (2) a) pont]
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét
és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat
kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a

tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az
elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését,
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. A
közlés a rövid határidőre való tekintettel történhet az egyesület honlapján történő közzététel
útján is.
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 napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárulnak.
6.
Az 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.
7.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni
kell.
8.
A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a
jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős
szavazatszámláló bizottságot.
9.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges, személyét). [Ectv. 37. § (3) a) pont]
10.
A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett
szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a)
akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
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.

A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv.
38. § (1) és (2) bekezdés]
11.
A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában
– egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. [Ectv. 37. § (2) a) pont] A Taggyűlés
döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza, kivéve az
Egyesület megszűntetésével kapcsolatos, valamint a vezető tisztségviselők megválasztásáról,
visszahívásáról, illetőleg a tag Egyesületből való kizárásáról szóló döntéseket. Az Egyesület
megszűntetésével kapcsolatos, illetve a vezető tisztségviselők megválasztásáról,
visszahívásáról, vagy a tag Egyesületből való kizárásáról szóló döntések meghozatalára titkos,
írásbeli szavazással kerül sor. A titkos, írásbeli szavazás az alábbiak szerint történik. Minden
szavazó tag kap egy, az egyesület által lebélyegzett szavazólapot, melyen a szavazásra
bocsátott vezető tisztségviselő jelölt(ek) neve(i) szerepel(nek), illetőleg a szavazásra bocsátott
egyéb kérdésben hozandó döntés „igen” illetőleg „nem” válasza szerepel. A szavazás oly
módon történik, hogy a kiosztott szavazólapokon, a szavazásban részt vevő személyek az
általuk választott döntésnek megfelelően „X” jellel, illetőleg az „igen” vagy „nem” döntés
valamelyikének aláhúzásával jelölik döntésüket, majd pedig a kitöltött szavazólapot
félbehajtva a szavazatszedő bizottság tagjai által biztosított lezárt dobozba teszik. Az összes
szavazat összegyűjtését követően a szavazatszedő bizottság tagjai összesítik a leadott
szavazatokat, s a szavazatszedő bizottság elnöke közli a taggyűlés titkos szavazással
meghozott döntését. A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok
szerint dönt.[Ectv. 37. § (2) d) pont] Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
12.
A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3)
b) pont]
.
Elnökség
13.
Az elnökség az egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt
mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe.
14.

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás 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. Ha 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.
15.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi
személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető
tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 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.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a./
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./
amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]
16.

Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Udvardiné Lukács Ilona, 2364 Ócsa, Kiss János u.44.

Az elnökség tagjai: Kapranczai Erzsébet titkár, 2364 Ócsa, Őrház u.2/A
Kórozs 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.
17.
Az elnökség hatáskörébe tartozik:
a./
az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b./
a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c./
az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d./ az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e./
a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f./
az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
g./
részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./
a tagság nyilvántartása;
i./
az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek 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; és
l./
a tag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal
18.
Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. 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 részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok
álláspontjukat kialakíthassák.
Az elnökségi ülésre szóló meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell
hozni.

Az elnökség ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható. [Ectv. 37. § (1) bekezdés]
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. Két elnökségi
tag jelenléte esetén kizárólag egyhangúlag hozható határozat.

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.
Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a./
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás. [Ectv. 38. § (1) és (2) bekezdés]
20.
Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő elnökségi tagok
írnak alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét). A határozatokat az elnök köteles a Határozatok Könyvébe bevezetni. [Ectv. 37. §
(3) a) pont]
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. [Ectv. 37. § (3) b)
pont]
A Felügyelő Bizottság
21.
A Felügyelő Bizottság három tagból áll, akiket a Közgyűlés választ meg tagjai sorából
egyszerű szótöbbséggel 5 évre.
22. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
23. A Felügyelő Bizottság megvizsgálja az Egyesület közhasznúsági jelentését, költségvetését,
s dönt arról, hogy javasolja-e azt elfogadásra a Taggyűlésnek.
24. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából Elnököt választ, aki vezeti a testület üléseit. A

Felügyelő Bizottság saját munkaterve szerint ülésezik. Az üléseken a napirendi pontokat a
Felügyelő Bizottság elnöke terjeszti elő, de a bizottság bármely tagja javasolhatja új napirendi
pont felvételét és megtárgyalását.
25. A Felügyelő Bizottság működését a saját maga által megállapított, s a jogszabályoknak
megfelelő ügyrendnek megfelelően látja el.
26. A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. A
Felügyelő Bizottság üléseit az elnöke hívja össze. A meghívót – a napirend közlésével –
legalább 8 nappal a Felügyelő Bizottság tervezett ülése előtt kell kiküldeni. Sürgős esetben a
meghívó rövid úton – faxon, e-mailen – is elküldhető, melyet legalább az ülés napja előtt egy
nappal meg kell kapnia a tagoknak.
27. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, kivéve, ha jogszabályi rendelkezés alapján
egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával zárt tárgyalást rendel el.
28. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A Felügyelő
Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza nyílt kézfelemeléses szavazás útján,
kivéve, ha határozatával titkos szavazást rendel el, melyre vonatkozóan a Taggyűlés titkos
szavazására vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.
A Tenyésztési Tanács
29.
Az Egyesület Tenyésztési Tanácsot hoz létre a komondor tenyésztése tekintetében
hozandó állásfoglalások kialakítására, a standardok meghatározására és egyéb fontos
tenyésztési kérdések megválaszolására, melyeket a tenyésztés tekintetében követendő
szabályrendszerként, illetőleg ajánlásként az Egyesület honlapján közzétesznek.
30. A Tenyésztési Tanács 5 tagját a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos
szavazással 5 évre oly módon, hogy a mind a tagok, mind pedig a Tenyésztési Tanács
Elnökének a személyére pályázatot ír ki az Elnökség. Ennek megfelelően az Elnökség a
pályázat nyerteseit jelöli a Tenyésztési Tanács tagjainak és elnökének, akinek személyéről
szavaz a Közgyűlés.
31. A közgyűlésen megválasztott Tenyésztési Tanács tagjain és elnökén kívül a Tenyésztési
Tanács tagja az Egyesület elnöke.
32. A Tenyésztési Tanács saját belső ügyrendje szerinti eljárást folytatva jár el. Amennyiben a
Tenyésztési Tanács valamely kérdésben úgy dönt, hogy a Közgyűlés összehívása szükséges, a
napirend megjelölésével kérheti az Elnököt a Közgyűlés összehívására, aki ennek köteles
eleget tenni.
A Fegyelmi és Etikai Bizottság
33. Az Egyesület Fegyelmi és Etikai Bizottságot hoz létre annak érdekében, hogy működése
során a tagok által elkövetett szabályszegések illetőleg az azok kapcsán felmerülő gyanú
megfelelő keretek között legyen kivizsgálva, továbbá azért is, hogy az Egyesület és tagjai

számára olyan etikai normák nyerjenek rögzítést, melyek a törvényi és jelen alapszabályi
rendelkezéseken felül magasabb elvárásokat is megfogalmazhatnak az egyesülettel, illetve a
tagokkal szemben.
34. A Fegyelmi és Etikai Bizottság 3 tagból áll. A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjai maguk
közül elnököt választanak. Az elnök feladata, hogy beszámoljon évente legalább egyszer a
közgyűlés előtt a bizottság munkájáról.
34. A Fegyelmi és Etikai Bizottság az Elnökség, a Felügyelő Bizottság illetőleg a Tenyésztési
Tanács felhívására köteles kivizsgálni bármely tag jogszabályellenes, vagy alapszabályellenes
magatartását, majd pedig a vizsgálatot követően jelentést készít az Elnökség részére, mely
tartalmazza a megállapított tényállást, a szabályszegés megállapíthatóságára irányuló közlést,
és a bizottság javaslatát az esetlegesen alkalmazható jogkövetkezményekre.
36. A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjait 5 évre választja a Közgyűlés.
37. A Fegyelmi és Etikai Bizottság működését a saját maga által megállapított, s a
jogszabályoknak megfelelő ügyrendnek megfelelően látja el.
38. A Fegyelmi és Etikai Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal
ülésezik. A Fegyelmi és Etikai Bizottság üléseit az elnöke hívja össze
39. A Fegyelmi és Etikai Bizottság határozatképes, ha tagjainak legalább fele jelen van. A
Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza nyílt kézfelemeléses szavazás
útján, kivéve, ha határozatával titkos szavazást rendel el, melyre vonatkozóan a Taggyűlés
titkos szavazására vonatkozó szabályok megfelelően irányadók.

XI. Az Egyesület vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége
1. A Közgyűlés, az Elnökség, Felügyelő Bizottság, illetve a Tenyésztési Tanács, valamint a
Fegyelmi és Etikai Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve az Egyesület könyvvizsgálója az
a személy, aki
- az Elnökség vagy a Tenyésztési Tanács, illetőleg a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagja,
- az Egyesülettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

- az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony
alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve az
előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
XII. Az Egyesület képviselete
1. Az Egyesület képviseletét az Elnök látja el, egyedüli aláírási jogosultsággal. Az Elnök
akadályoztatása esetén meghatalmazással az Egyesületet a Titkár képviseli.
2. Az Egyesület képviseletében az Egyesület tagja, alkalmazottja, vagy az Elnök által
megbízott személy is eljárhat a képviseletre vonatkozó meghatalmazás birtokában, és az
abban foglalt terjedelemben.
3. Az Elnök a Hungária Komondor Klubot akként jegyzi, hogy az előírott vagy nyomtatott
„Hungária Komondor Klub” szöveg fölé saját nevét írja.
XIII. Az Egyesület gazdálkodása
1.Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
2. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

fejlesztéséhez

közhasznú

3. Az Egyesület évente köteles a közhasznúsági jelentést letétbe helyezni és közzétenni. Az
Egyesület közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, és abból saját költségére másolatot
készíthet
XIV. Egyéb rendelkezések
1. Az Egyesület Elnöke a Titkáron keresztül gondoskodik olyan nyilvántartás vezetéséről,

amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.
2. Az Egyesület Elnöke a Titkáron keresztül gondoskodik a döntéseknek az érintettekkel való
közléséről, illetve a nyilvánosságra hozatal módjáról.
3. Az Egyesület Elnöke a Titkáron keresztül gondoskodik az Egyesület működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendjének belső szabályzatban történő
rögzítéséről.
4. Az Egyesület belső szabályzata rendelkezik az Egyesület működésének, szolgáltatása
igénybevételi módjának, a közhasznúsági jelentés közlésének nyilvánosságáról.
5. Az Egyesület elfogadja a Federation Cynologique International (Nemzetközi Kinológiai
Szövetség, továbbiakban: FCI) által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervezetet az
ebtenyésztés területén, s az FCI szabályzatai előírásainak megfelelően csatlakozni kíván belés külföldi kinológiai szervezetekhez.
6. Az Egyesület az FCI által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervezet szabályzatai
alapján végzi tenyésztési, tenyészelemzési, kiállítási, bírói és egyéb a fajtát népszerűsítő
tevékenységét. Az Egyesület az FCI szabályainak szem előtt tartásával alakítja szabályzatait,
végzi tenyésztési, tenyészelemzési, kiállítási, bírói és egyéb fajtát népszerűsítő tevékenységét.

XVII. Az Egyesület felügyelete
1. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az
államháztartásból származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény
eltérő rendelkezése hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati
költségvetésből, illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának
ellenőrzését a külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, az Egyesület működése,
illetőleg a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá irányadó
szabályok szerint az ügyészség látja el.
2. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú
jogállásának törlését, ha a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
3. Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja
a közhasznú jogállás megszüntetését, ha a közhasznú szervezet működése és
vagyonfelhasználása az e törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített
belső szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi
felhívás ellenére sem változtat.
4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet közhasznú jogállását az ügyészség indítványa
alapján a bíróság megszünteti, ha a szervezet a megszabott határidőn belül nem, vagy nem az
előírásoknak megfelelő tartalommal teljesíti
- a számviteli beszámolójának törvényben szabályozott letétbe helyezési, közzétételi

kötelezettségét, illetve
- a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg a
törvény szerinti feltételeknek.
XVIII. Vegyes és záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az
irányadóak.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2016. szeptember 10-i taggyűlésén fogadták el.

Vecsés, 2016. szeptember 10.
……………………………………………………….
Udvardiné Lukács Ilona
Hungária Komondor Klub
Elnök
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