HNJE Alapszabály

ALAPSZABÁLY
Melyet a „Hunnia-Rex” Németjuhászkutya Egyesület 2014. október 15-én összehívott Közgyűlése a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénnyel (továbbiakban: Ptk.), az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvénnyel (továbbiakban Civil tv.), továbbá az állattenyésztésre vonatkozó jogszabályokkal
összhangban módosított és fogadott el.

I.
Az Egyesület adatai
1. Az Egyesület neve: Hunnia-Rex Német Juhászkutya Egyesület, rövidítése: HNJE
1.1 Az Egyesület neve németül: „Hunnia-Rex” Verein für Deutsche Schäferhunde
1.2 Az Egyesület neve angolul: „Hunnia-Rex” German Shepherd Dog Association
1.3 Az Egyesület neve franciául: „Hunnia-Rex” Confederation des Berger Allemagnes
1.4 Az Egyesület neve oroszul: „Hunnia-Rex”Obesztvo Nyemeckih Ovcsarok
2. Az Egyesület székhelye: H-1116 Budapest, Tétényi út 128/b-130.
3. Az Egyesület működési területe: Magyarország.
4. Az Egyesület emblémája: álló ellipszis, vízszintesen, a nemzeti színek szerint /piros-fehér-zöld/
három részre osztva. Középen egy német juhászkutya portré, mely fölött „HNJE”, alatta az
alapítás dátuma, „2000” felirat szerepel. Az embléma körül „ „Hunnia-Rex” Német Juhászkutya
Egyesület (HNJE) – mint a MEOE, az FCI, és a WUSV tagja – ” olvasható.
5. Az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult, nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, vagyonát céljának megfelelően
használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem
juttathat.
6. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
7. Az Egyesület polgári jogi szerződés alapján jogi személy tagja a Magyar Ebtenyésztők Országos
Egyesülete Szövetségének (a továbbiakban: MEOESZ).

II.
Általános rendelkezések
8. Az Egyesület elfogadja a Federation Cynologique International (a továbbiakban: FCI) által
elismert mindenkori magyarországi csúcsszervet; az FCI alap- és működési szabályzata
előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és külföldi kynológiai szervezetekhez; valamint
elismeri minden igazolt FCI szervezetben, FCI bírók által elért eredményt és jogosítványt,
kitüntetést, díjat, címet, stb.

1

HNJE Alapszabály
9. Az Egyesület célja:
a) A német juhászkutya (a továbbiakban: a fajta) fajtatiszta tenyésztésének fenntartása és
szakszerű irányítása, a magyarországi állomány gondozása, nyilvántartása, minőségének és
használati alkalmasságának ellenőrzése és folyamatos emelése, a fajta népszerűsítése.
b) Az állattenyésztési törvény és az ebtenyésztésre vonatkozó jogszabályok alapján az FCI által
elismert Verein für Deutsche Schäferhunde (a továbbiakban: SV) szakmai szabályzatainak,
valamint az FCI előírásainak megfelelő törzskönyvezés, tenyésztési, kiképzési, és mindennemű
értékelési, ellenőrzési tevékenység megvalósítása.
c) A fajtával foglalkozó személyek részére biztosítani a szakszerű és magas színvonalú
kutyakiképzés feltételeit, hazai és nemzetközi rendezvények (kiállítások, vizsgák, versenyek
stb.) szervezése.
d) A fajtával kapcsolatban kynológiai tudományos kutatás végzése, támogatása, kiképzéssel
foglalkozó személyek képzése és továbbképzése, a fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés.
10. Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és
gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület
eredményes működését és céljainak megvalósítását.
11. Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a
jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot
és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.
12. Az Egyesület feladata:
a) A hatályos jogszabályokra való tekintettel a működéshez szükséges:
- ügyrendi, ügyviteli, szervezeti és működési szabály,
- pénz- és vagyonkezelésre vonatkozó szabályok,
- iratkezelési és leltározási normák,
- tenyésztési, törzskönyvezési szabályzatok,
- kiállítási, tenyészszemle, vizsga- és versenyszabályzatok elkészítése.
b) A tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése, a tenyésztési célnak megfelelő
törzskönyvezési rendszer kialakítása.
c) A fajtaleírás (standard) klubtagokkal való megismertetése, az ezzel összefüggő kynológiai
ismeretek bővítése, a klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység szervezése, irányítása,
sajtótermék megjelentetése és gondozása.
d) A kultúrált ebtartással, és az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának
emelése, a szakmai oktatás és továbbképzés biztosítása, ennek érdekében rendezvények
szervezése, és együttműködés más kynológiai szervezetekkel.
e) A tagok érdekvédelme és képviselete, az Egyesület képviselete harmadik személyek előtt.
13. Az Egyesület szolgáltatásaiból tagjain kívül mások is részesülhetnek.
14. Az Egyesület keretein belül megalakuló helyi szervezetek jogi személyek. A jogi személy helyi
szervezetek felsorolását az Alapszabály 1. számú melléklete tartalmazza.
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III.
A tagsági jogviszony
15. Az Egyesület rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy, az
egyesülethez, mint tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel akkor is, ha az
egyed nem kizárólagos tulajdonában van, valamint elfogadja az Alapszabályt és az Egyesület
egyéb szabályait, eleget tesz kötelezettségeinek, továbbá felvételi kérelmét a Közgyűlés elfogadja.
A társtulajdonosokat a kizárólagos tulajdonosokkal azonos jogok és kötelezettségek illetik meg.
Az Egyesület biztosítja a korlátozástól és késleltetéstől mentes tagfelvételt.
16. Az alapító tagok tekintetében a tagsági viszony az Egyesület létrehozásának az időpontja, az
alakuló ülés napja.
17. A belépni szándékozó személyek az Egyesület által rendszeresített belépési nyilatkozatot töltenek
ki, és egyben megnevezik, mely Helyi Szervezetnek kívánnak tagjává válni. A nyilatkozatot a
tagsági díj befizetését igazoló csekk, vagy bizonylat másolatával küldik meg az Egyesület
Vezetőségének.
18. A kérelmező a belépési nyilatkozatban elfogadja:
a) az Egyesület céljait,
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyesület Alapszabályát,
c) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület
tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására
irányuló folyamatos közreműködés kötelezettségét, és a meghatározott tagdíj fizetését.
19. Amennyiben a tag nem nyilatkozik, mely helyi szervezetnek kíván tagja lenni, úgy azt a
Vezetőség jelöli ki, figyelemmel a helyi szervezetek területi elhelyezkedésére.
20. A tag belépési kérelmének elutasításáról a Vezetőség írásban értesíti a kérelmezőt a befizetett
tagdíj egyidejű visszautalásával.
21. A Közgyűlés tagfelvételt megállapító döntése alapján a tagsági viszony a belépési nyilatkozat
kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre.
22. A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi, adatait a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezeli. A tagok adatai nem nyilvánosak.
23. A Vezetőség minden év március 31-éig továbbítja a Helyi Szervezetek felé az egyes
szervezetekhez tartozó aktuális taglistát. Az évközben belépő új tagokról a Helyi Szervezetek
részére értesítést küld.
24. Az Egyesületnek pártoló tagjai lehetnek. A pártoló tagok azok a korábban rendes tagok, akik
valamely oknál fogva ideiglenesen nem rendelkeznek a fajtához tartozó kutyával, azonban
tagságukat fenn kívánják tartani. A pártoló tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
25. Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz.
Tiszteletbeli taggá az a természetes személy választható, aki az Egyesület részére folyamatos
segítséget nyújt. A tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tisztség
fenntartásáról a Vezetőség minden év december 31-éig határoz.
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26. Az Egyesületnek örökös tagjai lehetnek, akik megválasztásáról a Vezetőség határoz. Örökös
taggá az a természetes személy választható, aki társadalmi, tudományos, vagy művészeti területen
az Egyesület céljaival összhangban, a fajta érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki. Az
örökös tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli.
27. A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával, vagy jogutód nélküli megszűnésével
e) az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.
27.1 A tag tagsági jogviszonyát a Vezetőséghez intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony megszűnése nem mentesíti a tagot a
tagsága idején keletkezett és a tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése
alól.
27.2 Az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos felmondási idővel írásban felmondhatja, ha a
tag nem felel meg a tagság feltételeinek. A felmondásról a Vezetőség előterjesztésére a
Közgyűlés dönt. A döntést a taggal a Vezetőség írásban közli.
27.3 A tag kizárásáról a Vezetőség jogerős fegyelmi határozat alapján dönt, ha az érintett az
Egyesület célját szándékos magatartásával veszélyezteti, azzal ellentétes magatartást tanúsít,
továbbá ha az általa tanúsított cselekmény alapján nem méltó az egyesületi tagságra. A
kizárásra vonatkozó indokolt írásbeli határozatot az Egyesület postai úton kézbesíti az
érintett részére, mellyel szemben az érintett 15 napon belül fellebbezéssel élhet az Egyesület
Közgyűlésénél. A fellebbezés halasztó hatályú, de a Vezetőség a határozat jogerőre
emelkedéséig jogosult a tag tagsági jogait felfüggeszteni.
27.4 Az Egyesületből kizárt személy újbóli felvételére vonatkozó kérelmet a kizárást megállapító
határozat közlésétől számított 2 év elteltével terjesztheti elő.
A tagok jogai
28. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik.
29. Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat kizárólag személyesen gyakorolhatják. A jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján
gyakorolják.
30. A tag a tisztségre jelölhető és választható a távollétében is, amennyiben előzetesen, két tanú
jelenlétében tett írásos nyilatkozatában a jelölést elfogadja, és a választáshoz hozzájárul.
31. A tag személyesen részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein, a Közgyűlés
határozatainak meghozatalában, észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat az
Egyesület működésével kapcsolatban, ajánlásokat tehet az Egyesületet érintő kérdések
megtárgyalására.
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32. A tag felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Egyesület 30 napon belül
köteles választ adni. Betekinthet az Egyesület irataiba és nyilvántartásába, melyet az Egyesület
elnöke előzetesen egyeztetett időpontban biztosít.
33. Indítványt tehet a Közgyűlés és a Vezetőség napirendi pontjaira.
34. A tagok egyharmada írásban, az ok és cél megjelölésével rendkívüli Közgyűlés és rendkívüli
vezetőségi ülés összehívását kezdeményezheti.
35. Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja kérheti a bíróságtól az
egyesület szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő
vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az egyesület ellen, amikor a jogosult a
határozatról tudomást szerzett vagy arról tudomást szerezhetett volna. A határozat
meghozatalától számított egy éves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult
per indítására az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés,
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
36. A tag használhatja az Egyesület létesítményeit, sportszereit és felszereléseit, igényelheti az
Egyesület szakembereinek segítségét, részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.
37. A tiszteletbeli és az örökös tagokat a tagokkal azonos jogosultságok illetik meg.
A tagok kötelezettségei
38. Az Egyesület tagjai kötelesek aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.
39. A tag köteles az Egyesület szabályainak és határozatainak betartására. A tag köteles az
alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, továbbá nem veszélyeztetheti az
egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
40. A tag köteles az egyesület Vezetősége által meghatározott díjakat megfizetni, melyeket a
mindenkori aktuális Díjszabás tartalmazza.
40.1 Éves tagsági díj: fizetésére minden tag köteles, mely egy teljes naptári évre szól és melyet
minden év december 31-éig kell teljesíteni a következő évre előre. Az éves tagdíj magában
foglalja az Egyesület újságjának előfizetési díját is.
40.2 Regisztrációs díj: minden, újonnan belépő tag fizeti, valamint azon tagok, akik a megelőző
évben nem fizették meg éves tagsági díjukat.
40.3 Adminisztrációs díj: a Helyi Szervezetek által, a saját rendezvényeiken szereplő kutyák
után befizetett díj, mely fedezi az Egyesület további adatkezelő tevékenységét.
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IV.
Az Egyesület szervezeti rendje
41. Az Egyesület szervezeti rendje:
a) legfőbb szerve a Közgyűlés
b) Vezetőség
c) Felügyelőbizottság
d) Fegyelmi Bizottság
e) Kiképzési Főfelügyelő
f) Tenyésztési Főfelügyelő
g) Bírói Testület (a továbbiakban: BT)
h) Helyi Szervezetek

V.
A Közgyűlés
42. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés határozathozó
és tanácskozó testület, mely a szavazatképes tagok összességén alapul. A hatáskörébe utalt
kérdésekben önálló döntési jogkörrel rendelkezik.
43. Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása és módosítása;
b) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének, szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az Elnök és egyéb szervek éves beszámolójának 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;
k) végelszámoló kijelölése;
l) a tagdíj mértékének megállapítása;
m) döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály, vagy az Alapszabály a Közgyűlés
hatáskörébe utal.
n) országos tisztségviselők megválasztása, visszahívása, valamint az időközben megüresedő
tisztségek betöltésére vonatkozó választás;
o) más szervezettel való egyesülése, szétválása, valamint az Egyesület feloszlása;
p) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály, vagy alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe
utal, valamint amely nem tartozik más személy vagy szerv kizárólagos hatáskörébe.
44. A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Amennyiben valamely tag
előzetesen írásban jelzi, hogy nem vesz részt a közgyűlésen, úgy a szavazásra jogosultak létszáma
csökken.
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45. A közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés megkezdésekor regisztrált
résztvevők száma az 50 %-a alá nem csökken. Ezt követően a fennmaradt napirendi pontok
érdemben nem tárgyalhatók és szavaztathatók meg, ezek vonatkozásában újabb határnapot kell
kijelölni a Közgyűlésnek.
46. A Közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével és nyílt szavazással hozza.
Szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni, és a következő alkalommal ismét
szavazásra kell bocsátani.
47. Bármelyik tag kérelmére a közgyűlés határozhat úgy, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban
titkos szavazással határoz. Személyi kérdésekben minden esetben titkos szavazással kell dönteni.
A titkos szavazást a Közgyűlés által megválasztott Szavazatszámláló bizottság bonyolítja le.
48. Az Egyesület alapszabályának módosítása esetében a jelenlévők háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges, az Egyesület megszűnéséhez vagy céljainak módosításához
szükséges döntés esetében a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
49. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a
határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
50. A határozat meghozatalakor nem szavazhat,
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 hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
51. A közgyűlésen minden tag részt vehet. Minden tag egy szavazattal rendelkezik. A szavazati jog
csak személyesen gyakorolható.
52. A közgyűlés ülése nem nyilvános. A tagokon kívül kizárólag az összehívásra jogosult által
meghívottak vehetnek részt tanácskozási joggal.
53. A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést
kell összehívni 30 napon belül, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével azt írásban
kezdeményezi, valamint ha a felügyeleti szerv elrendeli annak összehívását.
54. Az összehívásra az Egyesület Elnöke, vagy az általa írásban megbízott vezetőségi tag, valamint a
Felügyelőbizottság elnöke jogosult.
55. Kötelező a közgyűlést 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;
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
56. Az 55. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek a körülmény megszüntetése
érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
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57. A közgyűlés összehívásáról a tagokat postai úton (ajánlott küldeményként), vagy elektronikus
formában, vagy távközlési eszköz útján (fax) kell értesíteni. Az értesítést legkésőbb az időpontot
megelőzően 10 nappal kell kézbesíteni.
Az 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
címadatainak helyességéért, valamint köteles gondoskodni a visszaigazolás elküldéséről.
Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton is kézbesíteni kell a tag részére. Ebben az esetben az
értesítés 10 napon belül is történhet.
Rövid úton történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a kézbesítés
időpontjának tekinteni.
A Közgyűlés időpontjára és helyére vonatkozó adatok tájékoztatásként az „a Kutya” nevű
országos, havonta megjelenő lapban, és az Egyesület hivatalos weboldalán is közzétehetők.
58. A meghívónak tartalmaznia kell:
a) az Egyesület nevét és székhelyét;
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c) az ülés napirendjét;
d) a közgyűlés összehívására irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja
is.
59. A meghiúsult és a megismételt közgyűlés között legalább 2 napnak kell eltelnie.
60. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörben álláspontjukat kialakíthassák. A beszámolókat, megszavazni kívánt
javaslatokat a meghívó mellékleteként kézbesíteni kell.
61. Az éves beszámolót megvitató közgyűlés összehívása esetén a meghívóhoz mellékelni kell a
beszámolót és annak mellékleteit is.
62. Amennyiben a közgyűlés napirendjéhez kapcsolódó melléklet túlságosan nagy terjedelmű, és a
tagok részére történő kézbesítése aránytalanul nagy költséget róna az Egyesületre, úgy az Elnök a
mellékletet a Helyi Szervezetek elnökeinek küldi meg, illetve közzéteszi a mellékleteket az
Egyesület hivatalos honlapján.
63. A közgyűlés üléseit az Egyesület Elnöke, vagy az általa megbízott személy vezeti le. A
közgyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyben fel kell tüntetni a javasolt és
elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A
jegyzőkönyvet a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés által
kiválasztott két hitelesítő aláírásával hitelesíti.
64. Ha az ülést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha azon valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A közgyűlésen
szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához
egyhangúlag hozzájárul.
65. A közgyűlésen a hozzászólások időtartama korlátozható.
66. A közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles
haladéktalanul válaszolni. Ha nem tud azonnal választ adni, a kérdezett tisztségviselőnek 30
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napon belül írásban kell benyújtani válaszát a Vezetőség felé. A választ az Egyesület honlapján
kell közzétenni.
Határozathozatal közgyűlés összehívása nélkül
67. Az alapszabály a határozathozatalt ülés tartása nélkül is lehetővé teszi. Az ilyen határozathozatalt
a Vezetőség a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A
tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell biztosítani
arra, hogy szavazatukat megküldjék a Vezetőség részére.
68. Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességére és szavazásra
vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás
akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek a Vezetőség részére, amennyi
szavazati jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén.
69. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a közgyűlést a Vezetőségnek össze kell hívni.
70. A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül – ha valamennyi tag
szavazat ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 3
napon belül – a Vezetőség megállapítja a szavazás eredményét, és azt további 3 napon belül közli
a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja. Ha valamennyi szavazat
korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja.
Tisztségviselők megválasztása
71. A tagok a közgyűlésen, illetve azt megelőzően tesznek javaslatot az Elnök és az egyéb
tisztségviselők személyére.
72. A tisztségviselők választása esetén megválasztottnak kell tekinteni azt a személyt, aki az érvényes
szavazatok több mint felét (50% plusz egy szavazat) megszerezte. Több jelölt esetén, ha az első
fordulóban egyik jelölt sem szerezte meg a szükséges szavazat mennyiséget, a második választási
fordulóba a két legtöbb szavazatot kapott jelölt jut tovább. A második fordulóban új személy nem
jelölhető a tisztségre. A második választási fordulót, és így a választást az a jelölt nyeri, aki a
több szavazatot kapta. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Az Egyesület
tisztségviselői tisztségükben újraválaszthatók.
73. A megválasztott tisztségviselők külön nyilatkozatban rögzítik, hogy nem állnak a jogszabályok
alapján megjelölt összeférhetetlenségi okok hatálya alatt.
74. Bármely tisztségviselő visszahívható a Közgyűlés által, amennyiben munkája elvégzésére
huzamosabb időn keresztül képtelen, vagy ha munkáját nem a meghatározott céloknak
megfelelően vagy nem a szabályok betartásával látja el. Kötelező a tisztségviselő visszahívása,
amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn, kivéve, ha annak megszüntetésére a felhívást
követően 30 napon belül eleget tesz. A visszahívás tekintetében a választásra vonatkozó szabályok
irányadók.
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VI.
A Vezetőség és az ügyvezetés
75. A vezetőség az Egyesület általános végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. Az Egyesület
ügyvezetését a Vezetőség látja el, a vezető tisztségviselők a Vezetőség tagjai. Felelősséggel a
Közgyűlésnek tartozik.
76. A vezetőség létszáma 7 fő, tagjai az elnök, alelnök, a Kiképzési- és a Tenyésztési Főfelügyelő,
valamint a vezetőségi tagok. Tagjai csak természetes személyek lehetnek, akiket a Közgyűlés az
Egyesület tagjai közül választ 4 évi időtartamra.
77. A vezetőségnek csak az egyesületi tagsággal rendelkező olyan nagykorú személy lehet a tagja,
akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem
lehet a Vezetőség tagja, akit szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, akit valamely foglalkozástól jogerős bírói
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt a tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet
vezető tisztségviselő, akit eltiltottak a vezetői tisztségviselői tevékenységtől.
78. A vezető tisztségviselők megbízása a megválasztott elfogadásával jön létre. A Vezetőség tagjai
megválasztásukat követően kötelesek igazolni a Felügyelőbizottság felé, hogy a választásukra
vonatkozó feltételeknek megfeleltek, közügyektől eltiltás hatálya, büntetőeljárás alatt nem állnak.
79. A vezetőség tagjai feladataikat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A munkájukkal
kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségek részükre téríthetők.
80. A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen:
a) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés 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) az egyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztásának előkészítése, a belső szabályzatok elfogadása, módosítása;
f) a Közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezése esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) a tagdíjak és egyéb díjak megállapítása;
n) munkaprogramok készítése, képzések, rendezvények szervezése, előkészítése;
o) az alelnök, a tenyésztési és a kiképzési főfelügyelő feladatkörének és jogosítványainak
meghatározása;
p) a helyi szervezetek feloszlatása;
q) egyes feladatok ellátására tisztségviselők megválasztása.
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81. A Vezetőség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak, azonban más szerv
vagy személy hatáskörét nem vonhatják el.
82. Az elnökség tagjai kötelesek részt venni a közgyűlésen, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
A Vezetőség működése
83. A Vezetőség üléseit az elnök szükség szerint, de legalább 3 havonta hívja össze, a napirend
egyidejű közlése mellett. Az összehívásra vonatkozóan a közgyűlés összehívására
meghatározottak az irányadók. Az elnök indokolt esetben rendkívüli vezetőségi ülés összehívását
is kezdeményezheti, melyről a Vezetőség tagjait 3 nappal az ülés előtt értesítenie kell. A
Vezetőség legalább négy Vezetőségi tag írásbeli kérelmére – az ok és cél megjelölésével – is
összehívható.
84. A Vezetőség ülése határozatképes, ha azon a Vezetőségi tagok több mint fele jelen van. A tagok
személyes részvétele kötelező, képviseletnek helye nincs.
85. Az üléseken a Felügyelő Bizottság elnöke, valamint az a személy vagy szervezet képviselője, akit
az ülés valamely napirendi pontja érint - tanácskozási joggal - jelen lehet. Az ülés időpontjáról
ezeket a személyeket is értesíteni kell.
86. A Vezetőség üléseit az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén az alelnök, vagy az Elnök által
írásban megjelölt más Vezetőségi tag.
87. A Vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az ülésen hozott
határozatok 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. A vezetőség a határozatait közzéteszi a tagok és érdekelt
személyek részére.
88. Vezetőségi tag tagsága megszűnik:
a) a megbízatás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a tag halálával, vagy cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges mértékben
történő korlátozásával;
e) a taggal szemben fennálló kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
f) a vezetőség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 3 fő alá csökken.
88.1. Az elnökség tagja a megbízatásáról az elnökséghez intézett nyilatkozatával bármikor
lemondhat. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60.
napon válik hatályossá.
Az Egyesület képviselete
89. Az Egyesület törvényes képviseletét az elnök önállóan látja el.
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90. Az elnököt távolléte vagy akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. Az alelnök az
utalványozási jogkört minden összeg tekintetében és a bankszámla feletti rendelkezési jogot is
egy másik Vezetőségi taggal együttesen gyakorolhatja.
Az elnök
91. Az elnököt a Közgyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra.
Ezzel egyidejűleg alelnököt is választ a Közgyűlés szintén 4 évi időtartamra.
92. Az elnök és az alelnök a megbízatását társadalmi munkában látja el, díjazás nélkül. A
munkájukkal kapcsolatosan felmerült szükséges és igazolt költségei téríthetők.
93. Az elnök egy személyben felelős az Egyesület jogszerű és szabályszerű működéséért, képviseli az
Egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt. Képviseli az Egyesületet a
MEOE közgyűlésén, a MEOE Alapszabályának megfelelően.
94. Az elnök vezeti a Vezetőség üléseit, valamint a Közgyűlés üléseit. Ez utóbbi levezetésével más
személyt megbízhat.
95. Az elnök gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtásáról, koordinálja a
Vezetőség tevékenységét, úgy, hogy annak intézkedései a határozatokkal összhangban legyenek.
96. Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden szerv vonatkozásában.
97. Utalványozási jogkörrel rendelkezik a házipénztár tekintetében, melyet 500.000 Ft összeghatárig
önállóan, ezt meghaladó értékben a Vezetőség hozzájárulásával jogosult rendelkezni. Az
Egyesület bankszámlája felett az Elnök önállóan rendelkezik.
98. Jogosult a működése során tanácsadót igénybe venni, és a Vezetőség, valamint a közgyűlés
üléseire bárkit tanácskozási joggal meghívni.
99. A fegyelmi szabályzat alapján jogosult bármely tag ellen fegyelmi eljárást kezdeményezni.
100. Intézkedik minden olyan egyesületi kérdésben, mely nem tartozik más személy, vagy szerv
hatáskörébe.

VII.
Felügyelőbizottság
101. A Felügyelőbizottság az Egyesület ellenőrző szerve, mely az egyesület teljes egésze
tekintetében jogosult ellenőrzésre. Ez alól kivételt képez a Közgyűlés.
102. A Bizottság 3 főből (egy elnökből, és két tagból), valamint két póttagból áll, akiket a Közgyűlés
választ egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra.
103. 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 vezetőség tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy
akinek a hozzátartozója az Egyesület vezetőségének tagja.
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104. A felügyelőbizottsági jogviszony annak elfogadásával jön lére. A megszűnésére a Vezetőség
megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
105. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A póttag behívható, ha
valamely tag a bizottsági munkájában tartósan akadályoztatva van. A tagjai az Egyesület
elnökségétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatók.
106. A Felügyelőbizottság tagjai feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A
munkájukkal kapcsolatban felmerült és igazolt költségek részükre megtéríthetők.
107. A Felügyelőbizottság feladata különösen:
a) a közgyűlés elé kerülő előterjesztések vizsgálata, és az ezekkel kapcsolatos álláspontjának
ismertetése a közgyűlésen;
b) az Egyesület pénz- és vagyonkezelésének vizsgálata;
c) a társadalmi szervek gazdálkodására vonatkozó jogi szabályok és pénzügyi előírások
betartásának ellenőrzése;
d) az éves mérleg felülvizsgálata és véleményezése;
e) a gazdálkodás szabályszerűségének, az előirányzott bevételek és kiadások teljesítésének
évenkénti vizsgálata;
f) a bizonylati fegyelem betartásának ellenőrzése;
g) az Egyesület vagyonának megóvása érdekében szükséges intézkedések megtételének
ellenőrzése.
108. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést. Működésére
a vezetőség működésének szabályait kell alkalmazni. Az ülések nyilvánosak, az ott
elhangzottakról jegyzőkönyv készül.
109. Határozatképes, ha minden tagja jelen van. Határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők
egyszerű szótöbbségével hozza.
110. Működésére egyebekben a Vezetőség működésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
111. A Felügyelőbizottság az Egyesület minden iratába, nyilvántartásába, könyvébe betekinthet,
minden személytől és szervtől felvilágosítást kérhet. Jogosult az Egyesület működésével
összefüggő bármely ügyet vizsgálni, szakértővel megvizsgáltatni, az Egyesület testületeinek
ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
112. Köteles éves beszámolót tartani a Közgyűlés előtt, mely annak elfogadásáról határoz. A
beszámolót írásban is be kell nyújtani.
113. A törvényes működést veszélyeztető tevékenység észlelését haladéktalanul köteles írásban
jelezni az Egyesület Elnöke részére, és egyúttal javaslatot tesz a törvényes működés
helyreállítására. Amennyiben az Elnök a felhívást követő 60 napon belül nem teszi meg a
szükséges intézkedést, valamint ha a Vezetőség tekintetében észlel a törvényes működést sértő
tevékenységet, gondoskodik a Közgyűlés 30 napon belüli összehívásáról.
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VIII.
Fegyelmi Bizottság
114. A Fegyelmi Bizottság 3 főből (egy elnök és két tag), valamint további két póttagból áll, akiket a
Közgyűlés választ, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4 évi időtartamra.
115. A Fegyelmi Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Fegyelmi Bizottság
tagja, akivel szemben a vezetőség tagjaira vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá, aki, vagy
akinek a hozzátartozója az Egyesület vezetőségének tagja.
116. Tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A póttag behívható, ha
valamely tag a bizottsági munkájában tartósan akadályoztatva van.
117. A fegyelmi bizottsági jogviszony annak elfogadásával jön lére. A megszűnésére a Vezetőség
megbízatásának megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
118. A tagjai feladatukat társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el. A munkájukkal kapcsolatban
felmerült és igazolt költségek részükre megtéríthetők.
119. A bizottságnál bármely tag kezdeményezhet eljárást, melyet a bizottság elnöke rendel el.
120. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Éves tevékenységéről
a Vezetőség és a Közgyűlés részére is köteles beszámolni. A beszámolót írásban kell
benyújtani.
121. A fegyelmi eljárás szabályai az Egyesület fegyelmi szabályzata állapítja meg.

IX.
A Tenyésztési Főfelügyelő
122. A Tenyésztési főfelügyelőt a Közgyűlés választja, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4
évi időtartamra. Egy személyben felelős az Egyesület tenyésztési célkitűzéseinek a lehetőségek
szerinti legteljesebb megvalósításáért.
123. Az Egyesület vezetésében képviseli a tenyésztés-szervezés egészét, a vezetőségi üléseken
folyamatosan beszámol a végzett munkáról és a tervezett lépések szükségszerűségéről.
124. Indokolt esetben – de évente legalább egy alkalommal – összehívja a Tenyésztési Tanács (a
továbbiakban: TT) üléseit.
125. A TT előtt beszámol a két ülés között végzett munkáról, itt képviseli a HNJE vezetésének
célkitűzéseit. A 2. és a 3. pontban vázolt tevékenységével biztosítja az Egyesület szervezeti és
szakmai vezetése közötti, a tenyésztési munkára vonatkozó kiegyensúlyozott kapcsolat
megvalósítását.
126. Feladatainak végrehajtása érdekében szűkebb létszámú operatív szakmai bizottságot,
úgynevezett Tenyésztési Bizottságot hozhat létre.
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127. Segítő munkatársaival folyamatosan felügyeli az Egyesület tenyésztésszervezési a
rendezvényeinek szakmai munkáját, különösen a tetoválást, diszpláziaszűrést, a kiállításokon és
körungokon folyó tevékenységet.
128. Ellátja a tenyészbírók és a körungmesterek, illetve a tetoválók szakmai felügyeletét.
Folyamatosan biztosítja a Tenyésztési Tanács és a Bírói Testület közötti kapcsolatot.
129. Az éves program bírókijelölésére, illetve az év közbeni esetleges és szükséges
bíróváltoztatásokra javaslattételi joga van.
130. Segíti az Egyesület törzskönyvezéssel kapcsolatos munkáját, biztosítja a tenyésztésszervezés
ügyeinek megfelelő közzétételét.
131. A beérkező kérelmek ellenőrzése után javaslatot tesz a mestertenyésztői vagy a kiállítási címek
és jelvények adományozására.
132. A tevékenységi körébe tartozó ügyekben fegyelmi és etikai felelősségre vonást kezdeményez.

X.
Kiképzési Főfelügyelő
133. A Kiképzési Főfelügyelőt a Közgyűlés választja, egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, 4
évi időtartamra. Egy személyben felelős az Egyesület oktatással és továbbképzéssel kapcsolatos
célkitűzéseinek a lehetőségek szerinti legteljesebb megvalósításáért.
134. Az Egyesület vezetésében képviseli a képzés-szervezés egészét, a vezetőségi üléseken
folyamatosan beszámol a végzett munkáról és a tervezett lépések szükségszerűségéről.
135. Indokolt esetben – de évente legalább egy alkalommal – összehívja a Kiképzési Tanács (a
továbbiakban: KT) üléseit.
136. A KT előtt beszámol a két ülés között végzett munkáról, itt képviseli a HNJE vezetésének
célkitűzéseit. A 2. és a 3. pontban vázolt tevékenységével biztosítja az Egyesület szervezeti és
szakmai vezetése közötti, a képzésekkel kapcsolatos munkára vonatkozó kiegyensúlyozott
kapcsolat megvalósítását.
137. Feladatainak végrehajtása érdekében szűkebb létszámú operatív szakmai bizottságot,
úgynevezett Kiképzési Bizottságot hozhat létre.
138. Segítő munkatársaival folyamatosan felügyeli az Egyesület képzésszervezési rendezvényeinek
szakmai munkáját, különösen a vizsgákon, versenyeken és körungokon folyó tevékenységet.
139. Ellátja a segédek és kiképzésvezetők szakmai felügyeletét. Folyamatosan biztosítja a Kiképzési
Tanács és a Bírói Testület közötti kapcsolatot.
140. Az éves programban bíró kijelölésére, illetve az év közbeni esetleges és szükséges
bíróváltoztatásokra javaslattételi joga van.
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141. Segíti az Egyesület törzskönyvezéssel kapcsolatos munkáját, biztosítja a képzésszervezés
ügyeinek megfelelő közzétételét.
142. A beérkező kérelmek ellenőrzése után javaslatot tesz a kiképzői címek különböző fokozatainak
adományozására.
143. A tevékenységi körébe tartozó ügyekben fegyelmi és etikai felelősségre vonást kezdeményez.

XI.
A Bírói Testület
144. A BT tagja lehet minden személy, aki az FCI által elismert bírói vizsgával rendelkezik.
145. A BT élén az elnök áll. Az elnököt és helyettesét a BT tagjai választják saját soraikból négy
éves időtartamra, egyszerű szótöbbséggel és titkos szavazással.
146. A BT feladata:
a) az Egyesület rendezvényein a bírói tevékenység ellátása,
b) a bírók képzése és továbbképzése,
c) szakmai állásfoglalások készítése.
147. A testület létszáma nincs korlátozva. A tagság írásbeli kérelem kitöltésével igényelhető, melyet
a BT elnökének kell megküldeni. A BT elnöke a felvételi igényről értesíti a Vezetőséget, aki
dönt a Tanácsba való felvételről. A BT elnöke a tagokról nyilvántartást vezet.

XII.
A Helyi Szervezetek
148. Az Egyesület Helyi Szervezetei az Alapszabály által létrehozott jogi személyek, melyek
önállóan gazdálkodnak, és ennek érdekében saját adószámmal rendelkeznek.
149. A Helyi Szervezetek legalább 10 érvényes HNJE tagsággal rendelkező tag által hozhatók létre.
150. A Helyi Szervezetek önálló költségvetéssel rendelkeznek, melyek a tagok által fizetett díjból, a
rendezvények bevételeiből és egyéb felajánlásokból, hozzájárulásokból keletkezhetnek.
151. A Helyi Szervezetek éves elszámolással tartoznak az Egyesület felé, melyet minden évben a
saját költségvetésük, és adóbevallásuk másolati példányának megküldésével tesznek meg.
152. A Helyi Szervezetek vezetői kötelesek az Egyesület Vezetőségének munkáját a kért adatok és
információk megadásával segíteni, az irataikat betekintés végett rendelkezésre bocsátani.
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XIII.
Az Egyesület tagjainak névjegyzéke
153. Az Egyesület elnöksége tagjegyzékben tartja nyilván az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét.
154. Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek az adatait, akinek a
tagsági jogviszonya megszűnt.
155. Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek az adatait,
akinek a tagsági jogviszonya létrejött.
156. A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni.
157. A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok
megfelelő megóvásáról.

XIV.
Az Egyesület vagyona és gazdálkodása
158. Az Egyesület vagyona lehet készpénz (bankbetét, folyószámlán lévő összeg), valamint ingatlan
és ingó vagyon.
159. Az Egyesület a vagyonával önállóan, a Civil tv. 17-23. § és a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. XII.30.) Kormányrendelet
előírásai szerint, és a Közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik.
160. Az Egyesület gazdálkodásáról az Elnökség minden évben jelentést készít, amelyet elfogadás
céljából a Közgyűlés elé terjeszt.
161. Az Egyesület kizárólag céljai elérése érdekében végez gazdálkodó tevékenységet. A
gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapszabályban meghatározott
célra fordítja. Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely
nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységek ellátást és működésének fenntartását.
162. Az Egyesület esetleges tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl –
a saját vagyonukkal nem felelnek.
163. Az Egyesület gazdálkodása során alapcél szerinti bevételei különösen:
a) tagsági díjak;
b) magán és jogi személyek támogatásai (az adománygyűjtés szabályait a 350/2011. (XII.30.)
Kormányrendelet 5-11. §-ai és a Civil tv. 24-26. §-ai szabályozzák)
c) költségvetési támogatás:
ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás;
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a
költségvetésből juttatott támogatás;
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó
támogatás;
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege.
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164. Az Egyesület gazdálkodása során gazdasági-vállalkozási bevételnek minősülő bevételei
különösen:
a) befektetési tevékenységből származó bevétel;
b) az Egyesület gazdasági, vállalkozási tevékenységéből származó bevétel;
c) egyéb bevételek.
165. Az Egyesület költségei különösen:
a) az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó
költségek;
c) az Egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztrációs
költségeket és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez
használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása;
d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség.
166. Az Egyesület működéséről, és az adományok felhasználásáról a Honlapján folyamatosan
tájékoztatja a nyilvánosságot. Az Egyesület köteles az előző üzleti éves lezáró beszámolóját a
következő év május 31. napjáig az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezni, valamint a
Honlapján közzétenni.
167. Az Egyesület pénzeszközeit számlán kezeli.
168. Az Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve
más személyek zavarásával, személyhez fűződő jogok és emberi méltóság sérelmével. Az
Egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Egyesület Elnöke,
akadályoztatása esetén az alelnök által aláírt meghatalmazás alapján végezhető.

XIV.
Összeférhetetlenségi szabályok
169. Az Egyesületben egy személy csak egy tisztségre választható meg.
170. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
elítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült.
171. Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, aki közügyektől eltiltás hatálya alatt áll, amíg ez alól
nem mentesül.

XV.
Az Egyesület megszűnése
172. Az Egyesület megszűnik, ha
a) a tagok kimondják megszűnését;
b) az arra jogosult szerv megszünteti;
c) az egyesület megvalósította célját, vagy a cél megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem
határoztak meg;
d) a tagok létszáma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
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173. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik, felszámolóként az
Egyesület volt ügyintéző szerve az Elnökség jár el.
174. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy
éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az
érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni,
vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. Jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők
kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető
tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint,
ha a vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés a végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.

XVI.
Záró rendelkezések
175. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Civil törvény, valamint a
mindenkor hatályos egyéb jogszabályok irányadóak.

Kelt: Budapest, 2014. október 15.

………………………………………….
Bíró Zsolt
Elnök
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1. számú melléklet
A jogi személyiséggel rendelkező Helyi Szervezetek
1. HNJE Bajai Helyi Szervezet, képviselő: Juhász Gábor, Cím: 6522 Gara, Petőfi utca 67.
2. HNJE Budai Helyi Szervezet, képviselő: Farkas Endre, Cím: 1047 Budapest, Ambrus Zoltán utca
26/a.
3. HNJE Dél-Pesti Helyi Szervezet, képviselő: Bíró Zsolt, Cím: 1204 Budapest, Frangepán utca
118.
4. HNJE Debreceni Helyi Szervezet, képviselő: Dr. Sutka Sándor, 4034 Debrecen, Lakatos utca 30.
5. HNJE Dorogi Helyi Szervezet, képviselő: Láng Zoltán, Cím: 2509 Esztergom-Kertváros, Szalézi
utca 9/a.
6. HJNE Érdi Helyi Szervezet, képviselő: Kollárik Péter, Cím: 1106 Budapest, Dorogi utca 20/b.
7. HNJE Füzesabony-Kerecsendi Helyi Szervezet, képviselő: Bíró József, Cím: 3390 Füzesabony,
Kertész utca 27.
8. HNJE Hajdúbagosi Helyi Szervezet, képviselő: Szántó Imre, Cím: 4273 Hajdúbagos, Nagy utca
71.
9. HNJE Komáromi Helyi Szervezet, képviselő: Bartus Gyula, Cím: 2931 Almásfüzitő, Béke utca 7.
10. HNJE Mátészalkai Helyi Szervezet, képviselő: Márton János, Cím: 4700 Mátészalka, Irinyi utca
10.
11. HJNE Pécsi Helyi Szervezet, képviselő: Jazbinsek János, Cím: 7691 Pécs, Őrmezei utca 12.
12. HNJE Pécs II. Helyi Szervezet, képviselő: Takács Ferenc, Cím: 7630 Pécs, Buzsáki utca 29.
13. HNJE Sándorfalvai Helyi Szervezet, képviselő: Szabó Tamásné, Cím: 6792 Zsombó, Juhász
Gyula utca 30.
14. HNJE Sopron-Ágfalva Helyi Szervezet, képviselő: Mayer Csaba, Cím: 9423 Ágfalva, Fő út 32.
15. HNJE Lövői Helyi Szervezet, képviselő: Kiss Csaba, Cím: 9462 Völcsej, Fő utca 121.
16. HNJE Szolnoki Helyi Szervezet, képviselő: Barta Sándor, Cím: 5091 Tószeg, Alkotmány utca 12.
17. HNJE Szombathelyi Helyi Szervezet, képviselő: Rónafalvi Róbert, Cím: 9771 Balogunyom, Váci
Mihály utca 5.
18. HNJE Úrkúti Helyi Szervezet, képviselő: Oszkó István, Cím: 8460 Devecser, Ifjúság utca 85.
19. Hajdúszoboszló Helyi Szervezet, képviselő: Chlebik József, Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Szik
utca 82.
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2. számú melléklet
Helyi Szervezetek Alapszabálya - MINTA

Helyi Szervezetek Alapszabálya
1. Általános rendelkezések
1.1

1.2
1.3

1.4

A helyi szervezet adatai /név, székhely, gazdasági év/
A helyi szervezet neve: „Hunnia-Rex” Német Juhászkutya Egyesület, b.e., székhely
Budapest…….. megnevezés …………. Helyi szervezete, székhelye: ………….
A helyi szervezet gazdasági éve megegyezik a naptári évvel.
A helyi szervezet a „Hunnia-Rex” Német Juhászkutya Egyesület (továbbiakban HNJE) b.e.
regionális szervezete.
A helyi szervezetek a HNJE Alapszabály 146. pontja alapján jogi személyek.

2. Célok és feladatok
2.1 A helyi szervezet célja a HNJE célkitűzéseinek és feladatainak megvalósítása regionális
hatáskörében, különös tekintettel a következőkre:
a) A német juhászkutya, mint használati kutya fajtatiszta tenyésztésének és kiképzésének
fenntartása, irányítása, felügyelete és támogatása regionális szinten.
b) A tenyésztés- és öröklődés kutatásának, a tudományos kérdések kezelésének, a
táplálkozás- és tartástan, a betegségek leküzdésével kapcsolatos ismeretek terjesztése és
propagálása.
c) Az egyesületi tagok sporttevékenységének támogatása a német juhászkutya tervszerű
kiképzésén keresztül, az alkalmazási céloknak megfelelően.
d) Ismeretterjesztő munka és reklámtevékenység a fajta érdekében.
e) A lakosság széles körének érdeklődését felkelteni a német juhászkutya, valamint annak
tartása, tenyésztése és kiképzése iránt.
f) A tagok támogatása és oktatása tenyésztési, nevelési és tartási kérdésekben.
g) Az ifjúsági munka támogatása.
h) Az állatvédelem érdekeinek támogatása.
2.2 A HNJE helyi szervezete feladatait az állatvédelmi törvény figyelembe vételével végzi.

3. A helyi szervezet feladatai
3.1 A helyi szervezet az alapszabályban rögzített feladatait kiemelten az alább felsorolt
tevékenységeken keresztül valósítja meg:
a) támogatás és oktatás a tenyésztési, kiképzési és tartási kérdésekben;
b) gyakorlópályák és sporttelepek létesítése;
c) rendszeres tréningnapok és gyakorlati órák megtartása;
d) rendezvények megtartása;
e) ifjúság tevékenységének előmozdítása.
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4. Gazdálkodó tevékenység
4.1 A helyi szervezet a HNJE Alapszabálya által létrejött jogi személy, ezáltal önálló adószámmal
rendelkezik. Kizárólag az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult, nem alapítható gazdasági tevékenység céljára, vagyonát céljának
megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel a tagjai között, és a tagok részére
nyereséget nem juttathat.
4.2 Az alapszabály céljait gyakorló pályák és sporttelepek létesítésén, valamint sporttevékenység és
teljesítmények támogatásán keresztül a kutyával együtt valósítják meg.
4.3 A helyi szervezet elsősorban nem önálló gazdálkodási célokat követ.
4.4 A helyi szervezet eszközeit csak az alapszabályban rögzített célokra lehet használni.
4.5 Senkit nem lehet a helyi szervezet alapszabálya révén idegen célú kiadásokon, vagy aránytalanul
magas díjazáson keresztül előnyben részesíteni.

5. Tagok
5.1 A helyi szervezet tagja lehet bárki, amennyiben érvényes HNJE tagsággal rendelkezik, és
megfelel a HNJE Alapszabályában megfelelt tagsági jogviszonyt létesítését lehetővé tevő
körülményeknek (HNJE Alapszabály III. Fejezet).
5.2 A helyi szervezetbe való felvétel előfeltétele a belépési nyilatkozat és a díj befizetését igazoló
bizonylat másolatának megküldése a HNJE Vezetősége részére.
5.3 Kiskorú személy esetén a belépési nyilatkozaton szerepelnie kell a törvényes képviselő
hozzájáruló nyilatkozatának és aláírásának is.
5.3 A tag felvételéről a HNJE közgyűlése dönt, mely alapján a tagsági jogviszony a belépési
nyilatkozat kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre.
5.4 A tagot a HNJE Vezetősége nyilvántartásba veszi. A helyi szervezetek részére az érvényes
taglistát a HNJE Vezetősége minden év január 31-éig megküldi, az évközben belépő új tagokról
pedig értesítést küld a helyi szervezet elnökének.
5.4 A tagok jogait és kötelezettségeit az Egyesület Alapszabálya határozza meg.
5.5 A helyi szervezetbeli tagság megszűnik:
a) a tag halálával, jogutós nélküli megszűnésével;
b) a tag kilépésével;
c) a tag másik helyi szervezetbe történő átlépésével;
d) a tag kizárásával;
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
f) a helyi szervezet megszűnése következtében;
g) a HNJE jogutód nélküli megszűnésével.
5.5.1 A tag kilépési szándékát írásban köteles jelezni az Egyesület Vezetősége felé. Kiskorú
tag esetében a nyilatkozaton szerepelni kell a törvényes képviselő hozzájáruló nyilatkozatának
és aláírásának is.
5.5.2 A főegyesületből (HNJE) való kilépés a helyi szervezeti tagság megszűnését egyidejűleg
magával vonja.
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5.5.3 A tag másik helyi szervezetbe történő átlépését szintén írásbeli nyilatkozatban kell, hogy
jelezze az Egyesület Vezetősége részére.
5.5.4 A tagsági viszony felmondására az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület
Alapszabályának 26.2 pontja alapján. Az Egyesület Elnöke a törlésről tájékoztatja a Helyi
Szervezet Elnökét.

6. Taggyűlés
6.1 A taggyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, legkésőbb tárgyév december
31-éig össze kell hívni.
6.2 A taggyűlést a szervezet elnöke hívja össze. Rendkívüli esetben a tagok 1/3-ának írásbeli
kezdeményezésére – az ok és cél megjelölésével – is összehívható.
6.3 A tagok értesítése az Egyesület Alapszabályának 56. pontjában meghatározottak szerint történik.
6.4 A taggyűlést az elnök, akadályoztatása esetén a helyettese vezeti. A taggyűlés
határozatképességére az Alapszabály, Közgyűlés határozatképességére vonatkozó szabályok
alkalmazandók. (HNJE Alapszabály V. Fejezet)
6.5 A taggyűlés egyszerű többséggel (a jelenlévők 50%-a plusz egy fő) határoz az egyes kérdésekben.
Személyi kérdésekben titkos szavazást kell tartani.
6.6 A tagok szavazatának 2/3-os többségére van szükség valamely vezetőségi tag visszahívásához.
6.7 A taggyűlésen elhangzottakról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető és két, a
taggyűlés által választott tag hitelesít. A jegyzőkönyv mellé jelenléti ívet kell mellékelni.
6.8 Csak azon tagoknak van szavazati és választási joga, akik a HNJE rendes tagságával
rendelkeznek (HNJE Alapszabály 15. pont). Az ilyen tagsággal nem rendelkező tagok
tanácskozási joggal vehetnek részt a taggyűlésen.
6.9 A taggyűlés hatásköre kiterjed mindazokra a feladatokra, melyek a szervezetet érintik, kivétel, ha
azok az Egyesület más szervének hatáskörébe tartoznak.
6.10 A taggyűlés hatásköre különösen:
a) a helyi szervezet vezetőségi tagjai beszámolójának elfogadása;
b) a számvitel, pénztár, és készlet átvizsgálása;
c) a vezetőségi tagok választása és felmentése;
d) tiszteletbeli tagok választása;
e) döntés a kiemelt jelentőségű vagyoni ügyletekben, különös tekintettel a 100.000 Ft-ot
meghaladó értékű jogügyletekre;
f) tagok javaslatainak megvitatása és azok megszavazása.
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7. Vezetőség
7.1 A Helyi Szervezet vezetőségének tagjai:
a) elnök;
b) tenyésztési felelős;
c) kiképzési felelős;
d) rendezvényfelelős;
e) gazdasági felelős;
f) szükség esetén az egyes ügyek intézésére titkárt lehet a vezetőségbe beválasztani.
7.2 A vezetőség tagjait a taggyűlés választja egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással, négy évi
időtartamra. Egy tag egy időben legfeljebb két vezetői tisztséget tölthet be.
7.3 Amennyiben valamely vezetői tisztség a mandátum lejárta előtt betöltetlenné válik, úgy a
tisztséggel járó feladatokat valamely másik vezetőségi tag veszi át. A vezetőség jogosult a
tisztség betöltésével egy általuk kijelölt személyt megbízni a soron következő taggyűlésig. A
következő taggyűlés alkalmával a tagok választanak a tisztség betöltésére alkalmas személyt.
7.4 A feladatokat a vezetőségi tagok egymás között osztják el. Az elnököt távolléte, vagy
akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott helyettese képviseli.
7.5 A helyi szervezet képviseletét minden esetben két vezetőségi tag együttesen képviseli. Kivétel
ez alól a 100.000 Ft értékhatárt meghaladó jogügyletek, melyhez a taggyűlés hozzájárulása
szükséges.
7.6 A helyi szervezet kötelezettséget csak a saját szervezeti vagyona erejéig vállalhat. Ezt a kitételt
az egyes szerződésekben minden esetben szerepeltetni kell.
7.7 A vezetőség határozatait az elnök vagy az általa megbízott személy által összehívott üléseken
hoz. Az egyes ügyekben egyszerű szótöbbséggel határoz. Határozatképes, ha a vezetőség
tagjainak fele jelen van. Vezetőségi ülésen kívül az elnök írásbeli eljárással is hozhat
határozatot, ha az ellen a többi vezetőségi tag nem emel kifogást.
7.8 A vezetőség hatásköre kiterjed a szervezetet érintő ügymenetek elvégzésére, valamint az
Egyesület Vezetősége által az egyes helyi szervezet vezetőségére delegált feladatok
végrehajtására.
7.9 A vezetőség hatásköre különösen:
a) a taggyűlés előkészítése és összehívása;
b) a tagdíjak és belépési díjak megállapítása;
c) a taggyűlés határozatainak végrehajtása;
d) az éves beszámoló és számviteli beszámoló elkészítése;
e) 100.000 Ft értékhatárt nem meghaladó jogügyletekről határozat hozatala;
f) használati és házirend kidolgozása.

8. Tisztségek és felelősség
8.1 A helyi szervezetben betöltött valamennyi tisztség társadalmi munkában, díjazás nélkül ellátott
tisztség.
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9. A helyi szervezet feloszlatása
9.1 A taggyűlés szavazatának 2/3-os többsége szükséges a helyi szervezet feloszlatásához.
9.2 Amennyiben a helyi szervezet az Egyesület Alapszabályával ellentétesen, vagy az abban
meghatározott célokat veszélyeztetve folytatja tevékenységét, valamint ha a helyi szervezet két
egymást követő évben nem tud helyesen elszámolni a gazdálkodását illetően, a HNJE Vezetősége
írásban indokolt határozatával feloszlathatja.
9.3 Amennyiben a taggyűlés másképp nem határoz, az elnök és helyettese együttes képviseletre
jogosult felszámolók.
9.4 Amennyiben a helyi szervezet által az előírásszerű felszámolás nem történik meg, azt a HNJE
hajtja végre.
9.5 A felszámolás befejezését követően megmaradó vagyon a HNJE-t illeti meg.

10. Záró rendelkezés
A helyi szervezetek alapszabályában nem rendezett viszonyok tekintetében a HNJE Alapszabálya
irányadó.
Kelt: ………………….

………………………………………….
Elnök
Név: ……………. az Egyesület tagja

Név: ……………… az Egyesület tagja

Névaláírása: ……………………………………..

Névaláírása: ……………………………………..

Név: ……………. az Egyesület tagja

Név: ……………… az Egyesület tagja

Névaláírása: ……………………………………..

Névaláírása: ……………………………………..

Név: ……………. az Egyesület tagja

Név: ……………… az Egyesület tagja

Névaláírása: ……………………………………..

Névaláírása: ……………………………………..

Név: ……………. az Egyesület tagja

Név: ……………… az Egyesület tagja

Névaláírása: ……………………………………..

Névaláírása: ……………………………………..

Név: ……………. az Egyesület tagja

Név: ……………… az Egyesület tagja

Névaláírása: ……………………………………..

Névaláírása: ……………………………………..
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3. számú melléklet

Belépési nyilatkozat - minta
Alulírott,

(kérjük nyomtatott nagy betűkkel kitölteni)

Név:
Születési dátum:
Lakcím:
Telefon:
E-mail:

természetes személy, jogi személy (a kívánt aláhúzandó) tagja kívánok lenni a Hunnia - Rex
Német Juhászkutya Egyesületnek.
Az általam választott helyi szervezet: …………………………………………………………
Elfogadom az Egyesület célkitűzéseit és vállalom az Alapszabály, valamint a belső
szabályzatok előírásainak betartását, azok megismerésére kötelezem magam.
-

Tudomásul veszem, köteles vagyok a tagdíjat rendszeresen az előírt határidőig
megfizetni.
Tudomásul veszem, hogy a tagdíjfizetés elmulasztása esetén, tagsági viszonyom az
Alapszabályban meghatározott módon megszűnik.
Lehetőségeim szerint részt veszek az egyesületi életben.

Dátum: ………………………
……………………………………
jelentkező aláírása

26

