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BEVEZETŐ RÉSZ ÉS CÉL 

 
A Magyarországon tartott és egyesületbe nem tömörült tejelő fajtákat tartó szarvasmarha 
tulajdonosok Debrecenben, 2001. április 05. napján megtartott alakuló közgyűlésen a jersey, 
ayrshire és a brown swiss (2015. május 28-i közgyűlésen a svéd vörös) fajta hazai 
elterjesztésének, nemesítésének, esetleg e fajtákkal történő keresztezés lehetőségének 
feltárására és módszerének kidolgozására, egységes tenyésztési, bírálati elvek kialakítására, 
alkalmazható tartástechnológiai feltételek kidolgozására, a tudomány és a gyakorlat 
összhangjának megteremtésére és a nemzetközi kapcsolatok ápolására az alapítók a hatályos 
jogszabályi előírások – 1959. évi IV. törvény 61-65 §, 1989. évi II. tv. – betartásával 
 

E GY E S Ü L E T E T 
 
hoztak létre. 
 
Az egyesület önkormányzati elven működő, önkéntesen létrehozott szervezet, amely az 
alapszabályában meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és a 
tagjainak az alapszabályban meghatározott tartós, közös céljai folyamatos megvalósítása 
érdekében tevékenykedik. 
 
Az egyesület jogi személy, amely nyilvántartásba vételével jött létre és a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény - a továbbiakban: Ptk. - , és  az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény- a továbbiakban: Civil. tv.-  rendelkezései szerint működik 
tovább. Az egyesület működése során figyelemmel van Magyarország Alaptörvényének, és 
működésére vonatkozó egyéb jogszabályi előírásokra és ezen rendelkezésekkel 
összhangban fejti ki tevékenységét. 

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól függetlenül, azoktól 
támogatást nem kap, azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 
A Ptk. 3:4.§ (2) bekezdésében biztosított lehetőséggel élve az egyesület tagjai, illetve alapítói 
az egymás közötti és a jogi személyhez fűződő viszonyuk, valamint a jogi személy 
szervezetének és működésének szabályozása során a létesítő okiratban (alapszabályukban) 
- a Ptk. 3:4. § (3) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – a létesítés szabadságának 
lehetőségével élve, egyes esetekben eltérnek a törvénynek a jogi személyekre vonatkozó 
szabályaitól. 
 
 

I. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. Az egyesület neve: KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 
 
2. Az egyesület székhelye: 4032 Debrecen, Böszörményi út 138.  
 
3. Az egyesület működési területe: Az egész ország területe 
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4. Az egyesület működésének kezdete: A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság – Debreceni 

Törvényszék -  által nyilvántartásba vétel napja, azaz  2001. szeptember 24. 
      
     Az egyesület nyilvántartási száma: 62354/2001/4. 
 
5. Az egyesület törvényességi felügyelete:  
 
 
/1/ Az ügyészség törvényességi felügyelete:  
 
Az egyesület működése felett az ügyészség – a Civil törvényben, valamint a Ptk-ban 
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint 
törvényességi ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan 
ügyekre, amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

(2) A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy az egyesület 
a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a 

jogszabályoknak és a létesítő okiratnak, 
b) működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a 

jogszabályoknak, a létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) 
szabályzatoknak. 

 
/2/ Az ügyész kezdeményezésére a bíróság a következő intézkedéseket teheti: 
 
Ha az egyesület, mint a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem 
biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz 
fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén 

a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség 
szerint új határozat meghozatalát rendeli el, 

b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet, 
vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó 
szervet, és minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is, 

c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő 
eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti. 

 
A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy 
tevékenysége a Civil törvény 3. § (3) bekezdésébe ütközik. 
 
 A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja 

a) az egyesület megszűnését, ha 
aa) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) 

bekezdés a) pont], 
ab) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel 

bekövetkezett [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés b) pont], 
ac) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg [Ptk. 3:84. § a) pont], 
ad) tagjainak száma hat hónapon keresztül a Ptk.-ban meghatározott legkisebb létszám 

alá csökken [Ptk. 3:84. § b) pont], feltéve, hogy az aa)-ac) pont szerinti esetekben 
az abban foglaltakra figyelemmel az egyesület nem határozott a megszűnéséről. 
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A civil szervezet - feloszlatása, megszüntetése vagy megszűnésének megállapítása esetén - a 
nyilvántartásból való törlésről rendelkező bírósági határozat jogerőre emelkedésének 
napjával szűnik meg. 
 
6. Szakmai felügyelet: Az egyesület működésének szakmai felügyeletét a mezőgazdasági 

szakirányítást végző minisztérium látja el. 
 
 
 

II. 
 

AZ EGYESÜLET  TEVÉKENYSÉGE 
 
 
7. Az egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 
 
8. A tenyésztésszervezés területén: 
 
a) A Minisztérium felé a hazai, valamint a nemzetközi tudományos eredményeket és a 

gyakorlatot megismerve és felhasználva javaslatot tesz tenyésztéspolitikai koncepciók 
kialakítására. 
Tény- és igény - felmérései alapján összegzi és jelzi a tenyészanyag és árutermelés 
lehetőségeit. 
Javasolja a fajtatiszta és keresztezésre történő felhasználás feltételeinek meghatározását. 
 

b) Részt vesz nemzetközi tenyésztési integrációkban, szervezi és irányítja a szakemberek 
továbbképzését, tapasztalat cseréjét, a tagok fajtákkal kapcsolatos szakmai ismereteinek 
növelését. 

 
c) Tagjai részére a szakszerű takarmányozás feltételeit is tartalmazó tartástechnológiai 

javaslatokat dolgoz ki. 
 
d) A fajták tenyészértékének folyamatos javítása és minél szélesebb körű hasznosítása 

érdekében tenyésztési programot készít. 
Meghatározza a nemesítés irányát, a tenyészcélt, módszereket és szelekciós eljárásokat, a 
fajták paramétereit, működteti a hivatalos küllemi bírálatot. 
 

e) Tagjain keresztül gondoskodik a törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat 
közhitelességének megvalósításáról. 

 
f) Tenyészállat bemutatókat, kiállításokat, aukciókat szervez, a szakmai munka 

elismeréseként díjak odaítéléséről gondoskodik. 
 
g) Szervezi és irányítja a minőségileg megfelelő tenyész- és apaállat, valamint spermaellátást 

és felhasználást. Export és belföldi értékesítési lehetőségeket keres. 
 
h) Képviseli a tagságot a különböző hazai és nemzetközi tenyésztési szervezetekben. 
 
i) Ellát minden olyan feladatot, mely a cél és tagság érdekeinek megfelel. 
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9. Saját szervezetének működtetése terén: 
 
a) Gondoskodik az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapok megteremtéséről. 
 
b) Biztosítja a szervezet jog- és alapszabályszerű működési feltételeit, a rendelkezésre álló 

anyagi eszközök célnak megfelelő szabályszerű felhasználását. 
 
 
10. Érdekképviselet terén: 
 
a) Igény szerint, tagjai jogi, gazdasági és egzisztenciális érdekét képviseli a fajtát és tartás 

körülményeit érintő jogszabályok kidolgozásánál, az igényelt szolgáltatások és 
értékesítések feltételeinek meghatározásánál, a minősítési rendszerek kidolgozásánál, 
betartásánál és változtatásánál. 

 
b) Érdekképviseleti feladatai során a tagok és a fajta érdekében észrevételeket, javaslatokat 

terjeszt elő a döntési jogkörrel felruházott hatóságok és szervezetek részére. 
Szükség szerint a médiákhoz észrevételeit, javaslatait továbbítja. 
 

c) A tenyésztői munka társadalmi és gazdasági hatásának elismertetésére a kiemelkedő 
szakmai munkát végző tagok erkölcsi elismerésére javaslatokat terjeszt elő, díjakat alapít 
és díjaz. 

 
d) Az értékesítési árak kialakításához javaslatokat tesz. 
 
 

III. 
 

TAGSÁGI VISZONY 
 
11. A tagsági viszony 
 
11.1. Az egyesület rendes, teljes jogú tagja lehet az Alapszabályt elfogadó bármely 
természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet, aki jersey, 
ayrshire, brown swiss, vagy svéd vörös fajtát tart vagy kíván tartani, az egyesület céljával 
egyetért, és az  alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja.  
 
11.2. Az egyesület különleges jogállású tagjai:  
 
Az egyesületnek tanácskozási joggal rendelkező pártoló tagjai lehetnek az egyesület célját 
elfogadó és támogató természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiség nélküli 
szervezetek, akik tudományos munkát végeznek, illetve a tartás, takarmányozás és szaporítás 
területén szolgáltatnak és az egyesület céljai elérése érdekében az egyesület munkájában 
személyes közreműködést vállalnak, vagy vagyoni jellegű támogatást nyújtanak. 
 
 
12. A tagsági viszony keletkezése 
 
A tagsági viszony alapítással, azt követően belépéssel jön létre. 
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A belépési kérelmet az elnökséghez címezve írásban, az Alapszabály elfogadásáról szóló 
nyilatkozattal együtt lehet beadni. A kérelemhez  cég esetében mellékelni kell a Cégkivonatot 
és az Aláírási címpéldányt, más szervezet esetében az alapításról szóló okiratot és a szervezet 
nyilvántartásba vételét tartalmazó határozatot. 
 
A kérelemben meg kell jelölni az egyesületi tagság létesítésének személyes okait, 
állatlétszám esetén azok korát, nemét, darabszámát és tartási helyét, vagy a felajánlott 
szolgáltatás jellegét és mértékét. 
 
A tagfelvételi kérelemről az elnökség javaslatára a közgyűlés soron következő ülésén dönt. 
A tagsági viszony létrejöttének időpontját a közgyűlés a közgyűlést követő év január 01-ei 
vagy a tárgyév július 01-ei hatályával állapíthatja meg. 
A kérelmezőt a közgyűlés döntése szerinti időponttól illetik meg a tagsági jogok, illetve 
terhelik az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek.  
 
A tagfelvételi kérelem elbírálásának előzőekben megjelölt szabályait kell alkalmazni az 
egyesület rendes tagjának, illetve pártoló tagjának a felvétele esetében is. 
 
 
13. A tagsági jogok és kötelezettségek 
 
/1/ A tagok jogai: 
 
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja 
képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok 
forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 
 
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
 
A tag – úgy a rendes, mint a pártoló tag - jogosult az egyesület céljának érdekében folytatott 
gazdálkodási tevékenységéhez, tudományos munkájához, az egyesület által szervezett 
szolgáltatások, szakmai tanácskozások, továbbképzések, érdekvédelem igénybe vételére, 
szolgáltatások teljesítésének vállalására. 
 
Jogosult az egyesület könyveibe és irataiba - előzetes időpont egyeztetéssel - betekinteni, a 
tisztségviselőktől és az egyesületi iroda alkalmazottaitól tájékoztatást kérni. 
 
Jogosult és egyben köteles az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek a munkájában 
részt venni. A rendes tag a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal 
rendelkezik; a különleges jogállású tagot tanácskozási és javaslattételi jog illeti meg, 
szavazati joggal nem rendelkezik. 
 
 
Kizáró körülmények hiányában a rendes tag az ügyintéző és képviseleti szervekben 
megválasztása esetén tisztséget viselni. 
 
Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát 

- a tudomására jutástól számított harminc napon belül - a bíróság előtt 
megtámadhatja a Ptk. 3:35-3:36 §§ rendelkezései szerint.   
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A rendes tag kezdeményezheti közgyűlés összehívását, illetve javaslatot tehet a közgyűlés 
napirendjére. 
 
Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem 
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint 
nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. 
 
 
/2/ A tagok kötelezettségei: 
 
Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 
tevékenységét. 
 
A rendes tag köteles a közgyűlés által évenként meghatározott tagsági díjat legfeljebb két 
részletben, június 30. és december 20. napjáig megfizetni.  
 
A pártoló tag köteles az általa önként vállalt személyes közreműködést teljesíteni, illetve 
vagyoni támogatást az egyesület részére megegyezés szerinti határidőben szolgáltatni. 
 
Az egyesületi céllal egyező szakmai ismereteit a tag köteles az egyesületnek átadni, illetve az 
egyesület által meghatározott és vele közölt szakmai előírásokat betartani. 
 
 
14. A tagsági viszony megszűnése 
 
Megszűnik az egyesület rendes tagjának tagsági viszonya: 
 

a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 
Megszűnik az egyesületi tagság az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén is. 
 
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. 
Az egyesület a kilépést feltételhez nem kötheti, a tagsági jogviszony megszűnésének 
időpontját a bejelentéshez képest nem változtathatja meg. 
A kilépés a tagot hátralékos tagdíjának megfizetési kötelezettsége alól nem mentesíti. 
 
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a 
feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. 
A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. A felmondást tartalmazó közgyűlési 
határozatot tartalmára és az érintett taggal való közlésére a tag kizárására vonatkozó 
szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni. A felmondást tartalmazó közgyűlési határozat 
elleni jogorvoslat lehetőségét és annak előterjesztésére jogosultak körét, továbbá az eljárás 
szabályait a Ptk. 3:35-3:36. §-inak rendelkezései tartalmazzák. 
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A rendes tag kizárása: 
 
A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja az egyesület rendes tagjai közül 
azt a tagot, aki a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan 
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül 
elmaradt a tagdíj megfizetésével. 
A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha legalább hat 
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a 
tagdíjhátralék teljesítésére, és felszólításra a tag teljesítése a póthatáridőn belül továbbra is 
elmaradt. 
 
A kizárási eljárást bármely tag vagy az egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés 
folytatja le. A kérelmet – amennyiben azt nem az elnökség kezdeményezi - az elnökséghez kell 
címezni, aki a kizárás kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli 
időpontra köteles a közgyűlést összehívni.   A kizárási eljárásban az érintett tagot a közgyűlés 
ülésére meg kell hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy szabályszerű meghívása ellenére 
történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az 
ülésen biztosítani kell az érintett tag részére a védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag 
képviselővel is képviseltetheti magát. A képviseletre a Ptk-nak a meghatalmazásra vonatkozó 
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 
 
A tag kizárásáról lehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott első közgyűlésen 
határozni kell. Az ülést indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal lehet 
elhalasztani.  
 
A tag kizárása tárgyában az indítvány beérkezésétől számított három hónapon belül a 
közgyűlésnek határozatot kell hoznia. 
 
A kizárást 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. 
 
A kizárás tárgyában hozott határozatot az érintett taggal és az indítványt tevővel közölni kell. 
A közlésre postai úton, tértivevényes ajánlott levélben, a határozat meghozatalát követő 15 
napon belül kell, hogy sor kerüljön. A határozat elleni jogorvoslat előterjesztésére, azaz a 
hatályon kívül helyezési per bíróság előtt keresettel történő megindítására és a kérelem  
elbírálására a Ptk. 3:35-3:36 §-aiban szabályozott rendelkezések vonatkoznak.  
 
A kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől, illetve a mulasztástól számított 
egy év eltelte urán kizárási eljárás a taggal szemben nem folytatható le. 
 
A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik a következő esetekben: 
 
- a természetes személy pártoló tag halálával, 
- nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,  
- kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül az elnökséghez előterjesztett írásbeli nyilatkozat 

alapján, 
- kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A pártoló tag kizárásával kapcsolatos 
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eljárásra az egyesület rendes tagja kizárásával kapcsolatos eljárás szabályait kell értelem- 
szerűen alkalmazni. 

- a pártoló tag tagsági jogviszonyának felmondásával, amennyiben a pártoló taggá válás 
alapszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg. A felmondásról az egyesület 
közgyűlése határoz. A felmondással kapcsolatos eljárásra a pártoló tag kizárására irányuló 
eljárás szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.  

 
A felmondást tartalmazó közgyűlési határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és annak 
előterjesztésére jogosultak körét, továbbá az eljárás szabályait a Ptk. 3:35-3:36. §-inak 
rendelkezései tartalmazzák. 
 
 
15. Tagsági viták rendezése 
 
Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozata ellen a tag, ha a határozathozatalban 
elfogadó szavazatával nem vett részt, a tudomására jutástól számított 30 napon belül a 
Debreceni Törvényszék előtt előterjeszthető keresettel támadhatja meg. A bíróság a 
határozat előzetes végrehajthatóságát törvénysértés, vagy az alapszabályba való ütközés 
bizonyítása esetén határozathozataláig felfüggesztheti. 
 
A határozatról való tudomásszerzésnek minősül, amennyiben az indokolt határozatot a 
közgyűlésen kihirdetik és azt a közgyűlésen jelen lévő valamelyik tag támadja meg, illetve a 
jelen nem lévő tag más módon szerez tudomást a határozatról. 
 
A bíróság a törvénysértő határozatot megsemmisíti. Törvénysértőnek kell tekinteni azt a 
határozatot is, amely az egyesület alapszabályába, vagy más belső szabályába ütközik. 
 
 

IV. 
 

S Z E R V E ZE T I    F E L É P Í T É S 
 
 
 
A/.  A  K Ö Z G Y Ű L É S 
 
16. A közgyűlés egyesületi jogok gyakorlásának legfőbb szerve, amely az egyesület rendes 
tagjainak összességéből áll. 
 
A tagok a közgyűlésen jogaikat személyesen gyakorolják. A jogi személyeket, illetve jogi 
személyiség nélküli szervezeteket a közgyűlésen törvényes képviselőjük, vagy az általa 
meghatalmazott személy képviseli. A közgyűlésen képviseletnek más esetben nincs helye. 
 
 
16.1. Összehívás 
 
A közgyűlést évente legalább egyszer a társadalmi elnök köteles összehívni. 
A közgyűlés helye a társaság székhelye, vagy az elnökség által megjelölt, a tagok és 
meghívottak korlátozás nélküli megjelenését biztosító más hely. 
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Össze kell hívni a közgyűlést harminc napon belüli időpontra akkor is, ha azt a bíróság 
elrendeli, vagy az ok és cél megjelölésével a rendes tagok egyharmada, illetőleg a felügyelő 
bizottság azt írásban kezdeményezte.  
 
Az egyesület elnöksége köteles 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; 

vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 
A közgyűlésen az egyesület tagjai kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 

Amennyiben a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kötelezettségének az 
elnökség, illetve az elnök határidőben nem tesz eleget, úgy az egyesület elnökségének 
bármely tagja, illetve a felügyelő bizottság elnöke is jogosult a közgyűlést összehívni. 
 
 
16.2. Meghívó 
 
A közgyűlés összehívása a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal korábban elküldött 
meghívóval történik. A meghívóban a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés 
időpontját is közölni kell. 
 
A meghívót ajánlott küldeményben, vagy faxon írásban kell elküldeni és azon fel kell tüntetni 
a közgyűlés, illetve a megismételt közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét. 
 
Az egyesület tagjai egyharmada, illetve a felügyelő bizottság is kezdeményezheti bármely  
kérdésnek a közgyűlés napirendjére való felvételét. A napirend kiegészítésére szóló 
kérelmeket a közgyűlés napja előtti 8. napig írásban az ok megjelölésével lehet az 
elnökséghez előterjeszteni. A közgyűlés napirendjére az egyesület társadalmi elnöke köteles 
felvenni a szabályosan előterjesztett kezdeményezéseket és erről a tagokat a kiegészített 
meghívó elküldésével még a közgyűlést megelőzően írásban tájékoztatni kell. 

 
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem 
dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
A közgyűlés kizárólag a napirenden szereplő kérdéseket tárgyalhatja meg, kivéve, ha a 
közgyűlésen az egyesület minden tagja jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalását valamennyien támogatják. 
 
Egyebekben a meghívó tartalmára és a közgyűlés előkészítésére a Ptk. 3:17. § (2) és (3) 
bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.   
 
 A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés 
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
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16.3. Határozatképesség 
 
A közgyűlést az egyesület elnöke, mint levezető elnök vezeti. A levezető elnök nyitja meg a 
közgyűlést, ő állapítja meg a határozatképességet, ő ismerteti a közgyűlés napirendjét, a 
határozati javaslatokat, ő ad lehetőséget a hozzászólásra, - ha az alapszabály eltérően nem 
rendelkezik – ő összesíti a szavazatokat, ő hirdeti ki a közgyűlés határozatait. 
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele - 50 % + egy fő - 
jelen van. 
 
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a 
határozatképességhez szükséges számban, ugyanazzal a tárgysorozattal újabb közgyűlést 
kell összehívni 30 napon belüli későbbi időpontra. 
 
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erről a 
tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. A határozat meghozatalához azonban - 
amennyiben a tagok fele ebben az esetben sem jelenik meg - , a jelen lévő tagok kétharmad 
részének igenlő szavazata szükséges. Egyebekben a megismételt közgyűlésre a közgyűlésre 
vonatkozó rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.  
 
 
16.4. Kizárólagos hatáskör 
 
A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik a Ptk.3:71. § (1) bekezdése alapján: 
 

a) az alapszabály módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 
döntés; 

i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk 
megállapítása; 

j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és 
k) a végelszámoló kijelölése. 

 
A közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá: 

 
l) az éves tagdíj összegének meghatározása, 
m) tag felvétele, kizárása,  
n) elnökből és két tagból álló három fős jelölő bizottság megválasztása,  
o) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy Alapszabály a közgyűlés 

hatáskörébe utal. 
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16. 5. Határozathozatal 
 
A közgyűlés határozatait – a törvény, vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik -  
nyíltan, kézfeltartással érvényesen leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza.  
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat nem emelkedik határozattá.  
 
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 (összes tag) háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 
 
A határozatképességet minden határozathozatalkor vizsgálni kell. 
      
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat 
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
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 a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
Az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját a felügyelő bizottság előzetes írásbeli 
véleménye nélkül tárgyalásra nem lehet bocsátani és e kérdésben határozatot e nélkül nem 
lehet hozni. 
 
A határozati javaslatokat a közgyűlés elnöke - társadalmi elnök, akadályoztatása esetén 
helyettesítésével megbízott vezető tisztségviselő - terjeszti elő. 
 
Minden rendes tagnak egy szavazata van. 
 
 
16.6. Jegyzőkönyv 
 
A közgyűlés jegyzőkönyvét a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető vezeti és két 
közgyűlésen jelen lévő megválasztott tag hitelesíti. 
 
A közgyűlés határozatait emelkedő sorszám szerint az időpont feltüntetésével, a közgyűlés 
határozatai elleni jogorvoslati lehetőségre való kioktatást, továbbá minden olyan lényeges 
kérdést, amelyből a közgyűlés megtartásának törvényességére következtetéseket lehet 
levonni.      
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A jegyzőkönyv tartalmazza: 
 

- a közgyűlés helyét, időpontját, 
- a megjelent rendes tagok, pártoló tagok és más meghívottak nevét, a leadható 
szavazatok számát, a közgyűlés határozatképességére vonatkozó megállapítást, 
- a jegyzőkönyvet vezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő nevét,  
- a napirendet, 
- az elhangzottak lényegét, 
- a hozott határozatokat és az azokhoz leadott szavazatok számát, a tartózkodók és 
ellenzők személyének feltüntetését, 
- a meghozott határozatok pontos szövegét, indokolási kötelezettség esetén a határozat 
indokolását, 
- a határozat elleni jogorvoslat lehetőségére vonatkozó kioktatást. 

 
A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, a közgyűlés elnöke és a két jegyzőkönyv hitelesítő 
írja alá. 
 
 
16.7. A közgyűlés határozatainak nyilvánossága 
 
Az egyesület elnöksége köteles a közgyűlés határozatait az egyesület honlapján közzétenni, 
illetve azokkal, akikre nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, ajánlott küldeményben 
írásban közölni. 
 
 
B./ A Z   E L N Ö K S É G 
 
17. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű ügydöntő, irányító, ügyintéző és végrehajtó 
szerve, amely a Ptk. 3:77. § előírása szerint ügyvezető szervnek minősül. Az egyesület 
elnökségének a hatáskörébe tartozik egyesület legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek ülései 
közötti időszakban minden olyan egyesületi ügyben való döntés, amely nem tartozik a 
legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe. 
 
Az elnökség a közgyűlés által, nyílt szavazással 3 éves időtartamra választott testületi szerv, 
mely szervezi és irányítja az egyesület céljának teljesítését, a munka törvényességét és 
folyamatosságát. 
 
 
17.1. Az elnökség tagjai: 
 
/1/ Az elnökség legfeljebb 3 (három) főből álló testület. Az egyesület elnökségének tagjai az 
egyesület vezető tisztségviselői. 
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen, az egyesület érdekeinek 
megfelelően köteles ellátni. 
 
/2/ Az elnökség összetétele: 
 
Megválasztását követően a tisztség elfogadásával az elnökség tagjává válik 
- az egyesület társadalmi elnöke, 
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- az egyesület ügyvezető igazgatója és 
- az elnökségi tag. 
 
Ezen személyek együttesen alkotják az egyesület elnökségét. 
   
Az elnökség tagjai feladataikat társadalmi megbízásból látják el, a közgyűlés által 
meghatározott tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.  
 
 
17.2. Az elnökség hatásköre és működése 
 
/1/ Az elnökség hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:80. § előírása szerint: 
 

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 az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által 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 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
m) mindazon kérdésekben való intézkedés, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály az 

elnökség hatáskörében utal, illetve amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe. 
 
/2/ Az elnökség működése: 
 
Az elnökség testületként működik és testületként illetik meg a részére az egyesület 
alapszabályában meghatározott jogok, illetve terhelik a kötelezettségek.  
 
Az elnökség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. 
 
Az elnökség munkáját a társadalmi elnök irányítja, akit távolléte esetén az ügyvezető 
igazgató teljes jogkörrel helyettesíti. 
 
Az elnökség üléseit a társadalmi elnök hívja össze a napirend írásbeli közlésével.  
Az ülést össze kell hívni, amennyiben az elnökség bármely tagja, vagy a felügyelő bizottság 
elnöke kezdeményezi.  
 
Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak többsége jelen van. 
Az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke, akit az 
ülésről előzetesen tájékoztatni kell. 
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Az elnökség üléseit a társadalmi elnök vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
amelyet a jegyzőkönyvvezető és a társadalmi elnök, vagy az őt helyettesítő ügyvezető 
igazgató ír alá. A jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó 
alapszabályi előírásokat kell értelemszerűen alkalmazni. 
 
Az elnökség határozatai amennyiben két tag van jelen az ülésén, úgy egyhangúan, nyílt 
szavazással hozza meg, illetve, amennyiben mind a három tagja jelen van, úgy döntéseit 
szintén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 
 
Az elnökség határozatairól az ügyvezető igazgató nyilvántartást vezet, amelybe az egyesület 
tagjai betekinthetnek. 
 
Az elnökség kérelmet elbíráló határozatáról a kérelmezőt indokolt írásbeli határozatban a 
határozathozatalt követően tájékoztatni kell.  
 
Az elnökség elvi jellegű határozatait az egyesület honlapján kell közzétenni. 
  
Az elnökség évente köteles beszámolni munkájáról a közgyűlésnek, a beszámolót a 
társadalmi elnök, vagy az ügyvezető igazgató terjeszti elő.  
 
 
18. Az egyesületi iroda 
 
18.1. Az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek munkájával kapcsolatos adminisztrációs 
feladatokat az egyesületi iroda végzi.     
 
18.2. Az egyesületi iroda olyan igazgatási szervezet, amelynek döntési jogosultsága nincs. 
 
18.3. Az egyesületi iroda vezetését, irányítását és ellenőrzését az ügyvezető igazgató látja el. 
 
18.4. Az egyesület alkalmazottjai szervezetileg az egyesületi iroda keretében látják el 
feladataikat, velük kapcsolatosan a munkáltatói jogot az ügyvezető igazgató gyakorolja. 
 
18.5. Az egyesület alkalmazottainak bérköltség-keretét az egyesület költségvetésén belül a 
közgyűlés határozza meg. 
 
18.6. Az ügyvezető igazgató folyamatosan tájékoztatja az egyesület elnökségét az iroda által 
végzett munkáról, a költségvetésben meghatározott bérkeret felhasználásáról.   
 
 
19. Az egyesület tiszteletbeli elnöke: 
 
A jersey, ayrshire, brown swiss és svéd vörös fajta hazai elterjesztésében, nemesítésében, 
illetve e fajtákkal történő keresztezésben kiemelkedő eredményeket elért hazai szakemberek 
közül az egyesület közgyűlése az elnökség javaslatára tiszteletbeli elnököt választhat. 
 
A tiszteletbeli elnök az elnökségnek nem tagja, az egyesület vezetésében nem vesz részt. 
 
Az egyesület tiszteletbeli elnöke tisztség csak indokolt esetben tölthető be. 
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19/A. Az egyesület tisztségviselői: 
 
19/A.1. Az egyesület társadalmi elnöke: 
 
 Az egyesület társadalmi elnöke az elnökség tagja, egyben az egyesület elnöke. 
 
A társadalmi elnök önállóan képviseli és jegyzi az egyesületet, intézkedik a közgyűlés 
összehívásáról, azok napirendjének előkészítéséről, levezeti a közgyűlést, felügyel annak 
rendjére, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, végrehajtja és végrehajtatja a közgyűlés 
határozatait. 
 
További feladata az egyesület elnökségi üléseinek összehívása, napirendjének az elkészítése, 
az ülés levezetése, határozatainak végrehajtása és végrehajtatása. 
 
A közgyűlésnek beszámol az elnökség munkájáról, a közgyűlésen ismerteti az elnökség által 
összeállított közgyűlési határozati javaslatokat, ellenőrzi az egyesület működését, illetve 
megteremti a törvényes működési feltételeit. 
 
 
19/A.2. Az egyesület ügyvezető igazgatója: 
 
Az ügyvezető igazgató az elnökség tagja és az egyesület társadalmi elnökének általános 
helyettese.   
 
Az ügyvezető igazgató vezeti az egyesületi irodát, gyakorolja a munkáltatói jogokat az 
egyesület alkalmazottai felett. 
 
Felelős a közgyűlés és az elnökségi ülés határozatainak közléséért. Elvi határozatok az 
egyesület honlapján kerülnek közlésre, míg egyes személyeket érintő határozatok postai úton, 
ajánlott tértivevényes levélben kerülnek közlésre, a küldemény postások általi kézbesítésével. 
 
Az ügyvezető igazgató önállóan jogosult az egyesület képviseletére és jegyzésére. 
 
Irányítja az egyesület tudományos és technológiai munkáját, kiállítások, aukciók, bírálatok 
szervezését. 
Az egyesületi célok hatékony megvalósítása érdekében közvetlen kapcsolatot tart a 
Minisztériummal, külföldi szervezetekkel, az egyesület tagjaival és a tagoknak különféle 
szolgáltatásokat nyújtó magán és jogi személyekkel. 
 
Számba veszi a különböző pályázati lehetőségeket, pályázatokkal, szponzorálásokkal és más 
hasonló támogatási formák felkutatásával gyarapítja az egyesület pénzügyi forrásait. 
 
Előkészíti az éves költségvetési javaslatot és az éves beszámolót, ezeket a felügyelő 
bizottsággal előzetesen véleményezteti, majd azokat megtárgyalás és a közgyűlési határozati 
javaslat kidolgozása végett elnökség elé terjeszti. 
 
Az irodával folyamatosan vezetteti a hatályos tagjegyzéket, a tagdíjak időbeni befizetését 
figyelemmel kíséri és az elnökséget a díjhátralékos tagokról azonnal értesíti. 
 
Bankszámla szerződést köt és afelett aláírási jogosultsággal rendelkezik. 
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Munkájáról az elnökségnek, illetve a közgyűlésen rendszeresen beszámol. 
 
Az ideiglenesen elismert, majd elismert tenyésztő szervezetnél az ügyvezető igazgató egy 
személyben a tenyésztésvezető is. 
 
 
19/A.3. Az egyesület elnökségi tagja: 
 
Az egyesület elnökségének harmadik tagja, aki szakmai felkészültségével segíti az elnökség 
munkáját. 
 
Az elnökségi tag az egyesület képviseletére és jegyzésére – a társadalmi elnök, illetve az 
ügyvezető igazgató együttes akadályoztatása esetén – önállóan jogosult. 
 
 
20. Felügyelő Bizottság 
 

(1) Az alapítók a létesítő okiratban három tagból álló felügyelő bizottság létrehozását 
rendelték el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása 
céljából ellenőrizze. A felügyelő bizottság tagjainak megbízása három évre szól. 

 
(2) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő 
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, 
továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

 
(3) A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek 

részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, 
tevékenységük során nem utasíthatóak. 

 
(4) A felügyelő bizottsági tagokat a közgyűlés három évre választja meg. A felügyelő 

bizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. A választásra a vezető tisztségviselők 
választására vonatkozó szabályokat kell értelem szerűen alkalmazni. 

  
(5) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő bizottsági tag 
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

20.1. A Felügyelő Bizottság feladatai: 

 
(1) A felügyelő bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő 

előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv 
ülésén ismertetni. 

 
(2) A felügyelő bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást 
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 17 



20.2 A Felügyelő Bizottság tagjainak felelőssége: 
 

A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával, vagy nem 
megfelelő teljesítésével az egyesületnek, mint jogi személynek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel 
szemben. 
 
 
20.3. A Felügyelő Bizottság működése: 
 
A bizottság az elnök irányításával működik, üléseit az elnök hívja össze. Ülései akkor 
határozatképesek, ha azokon a bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottság ülésein 
nyíltan leadott egyszerű többségi határozatokkal testületi döntéseket hoz a következők szerint: 
amennyiben két tag van jelen az ülésén, úgy egyhangúan, nyílt szavazással hozza meg, illetve, 
amennyiben mind a három tagja jelen van, úgy döntéseit szintén nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza meg. 
 
Működését jegyzőkönyvileg dokumentálja, melynek vezetéséről az elnök gondoskodik. A 
jegyzőkönyvet a jelen lévők írják alá és annak megőrzéséről az ügyvezető igazgató 
gondoskodik. 
 
A bizottság munkájáról a közgyűléseken beszámol. 
 
 

V. 
 

A TISZTSÉGVISELŐKRE, ILLETVE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGRA 
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK 

 
21. Az egyesület vezető tisztségviselői a társadalmi elnök, az ügyvezető igazgató és az 
elnökségi tag. 
 
21.1 Az egyesület vezető tisztségviselője az egyesület azon nagykorú tagja lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 
21.2 A vezető tisztségviselők választása: 
 
Az elnökség tagjait a közgyűlés 3 (három ) évi időtartamra választja meg. 
 A választást megelőzően a jelölő bizottság a vezető tisztségviselők személyére jelöltet állít. 
A jelölt állításról a jelölő bizottság többségi vélemény alapján határozatot hoz, amelyet az 
elnöke ismertet a közgyűlésen. 
A közgyűlés a jelöltek közül választja meg a vezető tisztségviselőket. 

 18 



A választás eredményét a levezető elnök ismerteti a közgyűlésen jelen lévő tagokkal. 
 
 A vezető tisztségre szóló közgyűlési megbízás annak elfogadásával jön létre. 
 
Két választás közötti időszakban a jelölő bizottság feladatait az egyesület elnöksége látja el, 
amennyiben megüresedett tisztségre új személyt kell választani. 
 
 
21.3  A vezető tisztségviselők tájékoztatási kötelezettsége: 
 
A vezető tisztségviselő a egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan 
felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba 
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult 
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. 
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez 
az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást 
kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti 
az egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 
 
 
21.4 A vezető tisztségviselők felelőssége: 
 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel 
szemben. 
 
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az egyesületnek 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. 
 
 Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, 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 végelszámolással történő megszűnés 
esetén nem alkalmazható. 
 
 
21.5  Vezető tisztségviselői megbízás megszűnése: 

 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
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f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
h) az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

 
     
21.6 A vezető tisztségviselők visszahívása: 
 
A visszahívását az egyesület rendes tagjainak egyharmada az indokok megjelölésével írásban 
kezdeményezheti. A visszahívás iránti indítványt az egyesület elnökségéhez kell benyújtani, 
amely egyben a közgyűlés összehívása iránti indítványnak is minősül. 
 
A vezető tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés dönt.  
 
21.7 A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat értelem szerűen a felügyelő bizottság 
elnökére és tagjaira is alkalmazni kell. 
 
 

VI. 
 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE 
 

22. Az egyesület képviseletét külső harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt a 
társadalmi elnök és az ügyvezető igazgató külön-külön önállóan látja el. Önállóan jogosultak 
az egyesület jegyzésére is.  
 
Az elnökségi tag az egyesület képviseletére és jegyzésére – a társadalmi elnök, illetve az 
ügyvezető igazgató együttes akadályoztatása esetén – önállóan jogosult. 
 

 
VII. 

 
MŰKÖDÉS ÉS GAZDÁLKODÁS 

 
23. Az egyesület működése során - annak kihangsúlyozásával, hogy elsődlegesen gazdasági 
tevékenységet nem végez - TEÁOR 2008. szerint a következő tevékenységeket végzi: 
 
01.62 ’08 Állattenyésztési szolgáltatás 
70.22 ’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
72 19 ’08 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés  
73.20 ’08 Piac- és közvélemény-kutatás 
74.90 ’08 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 
82.30 ’08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 
 
Fő feladat az egyesület céljának a rendelkezésre álló eszközökkel való teljesítése, melynek 
érdekében a tisztségviselők saját hatáskörükben minden szükséges intézkedést megtesznek. 
 
23.1. Az egyesület gazdálkodása 
 
/1/ Az egyesület gazdálkodásának általános szabályai: 
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Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat. 

 
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagja - a vagyoni 
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 
 
Az egyesület a létesítő okiratban (alapszabályában) meghatározott cél szerinti 
tevékenységet folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 
érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél 
szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. 
 
Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 
 
Az egyesület ügyvezető szervének (elnökségének) feladata a működőképesség fenntartása, 
és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a 
szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése. 
 
 
/2/ Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, melynek során a mindenkor hatályos 
pénzügyi, számviteli és adó jogszabályok előírásait a tisztségviselők és foglalkoztatottak 
kötelesek betartani és betartatni. 
 
23.2. Az egyesület bevételei és kiadásai 

 
/1/ Az egyesület bevételei: 
 
a) az egyesület rendes tagja által fizetett tagdíj, illetve a tag által az egyesület 

rendelkezésére bocsátott vagyon; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a 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; 
d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)-f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

 
/2/ Az egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 
 
a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b)gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül 

kapcsolódó költségek; 
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c) az egyesület szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit 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. 
 
  /3/ Az gazdálkodásának egyéb szabályai: 
 
 
Az egyesület bevételeit, illetve költségeit ráfordításait (kiadásait) az előző alpontok szerinti 
részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 
 
Az egyesület törzsvagyonnal nem rendelkezik. 

/4/ Az adománygyűjtés szabályai 

Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység is folytatható. 
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 
illetve más személyek zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. 
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli 
meghatalmazása alapján végezhető. 
Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított 
könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 
     
 
23.3. Az egyesület vagyona 
 
A 23.2. pont szerint megszerzett pénzeszközök, azok kamatai, ingó és ingatlan 
vagyontárgyai. 
 
Az egyesület egyéb vagyoni viszonyaira, pénzgazdálkodásra és vagyonkezelésre, 
könyvvezetésére és beszámolójára a hatályos pénzügyi és adózási előírások rendelkezései 
keretei között a Civil. tv. V. és VI. fejezetének rendelkezései az irányadóak. 
 
23.4. Az egyesület felelőssége 
 
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 
A tagok a tagdíjukon túl saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért. 

 
 

VIII. 
 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 
 
 
24. Az egyesület megszűnésének esetei 
 
/1/ Jogutódlással történő megszűnés 
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Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 
 
 
/2/ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése: 
 
Az egyesület, mint jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 
d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 
 
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 
nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

Az egyesület, mint civil szervezet végelszámolására, kényszer-végelszámolására és 
egyszerűsített törlési eljárására a Civil tv. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

A Civil törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni a csődeljárásnak és 
felszámolási eljárásnak a 1991. évi XLIX. törvénybe foglalt különös szabályait.  

/2/ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyonára vonatkozó 
szabályok: 
 
A jogutód nélkül megszűnő egyesület fennmaradó vagyonára vonatkozó szabályokat a Civil 
törvény 10/A. § rendelkezései tartalmazzák. 
A jogutód nélkül megszűnő egyesület fennmaradt pénzbeli vagyona a Magyar 
Állattenyésztők Szövetségét illeti meg. 
 
 
 

IX. 
 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
25. Az egyesületet, mint civil szervezetet a Debreceni Törvényszék tartja nyilván. 
 
A civil szervezetek nyilvántartásának szabályait a 2011. évi CLXXXI. törvény- a 
továbbiakban: Cnytv. -  rendelkezései tartalmazzák.  
 
 Az egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság – Debreceni Törvényszék – Pk.62354/2001/4. 
szám alatt vette nyilvántartásba. 
 
Az egyesület honlapjának a címe:www.koncentraltteju.hu 
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26. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. tv., az egyesületi jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény, illetve a civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései kell 
alkalmazni. 
 
A módosításaival egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az elfogadásáról döntő 
közgyűlés jegyzőkönyvét aláírók írják alá, illetve hitelesítik.  
 
Az egyesület alapszabályának ezen okiratba foglalt módosításait az egyesület tagjai az 
egyesület közgyűlésének 2015/5. számú határozatával fogadták el. 
 
 
Debrecen, 2015. év október hó 20. nap 
 
 
 
 
 Szőnyi Viktor Dr. Béri Béla   
 társadalmi elnök hitelesítő 
 
 
 
 
 Rákosi Péter  Kiss Károlyné 
 hitelesítő jegyzőkönyv-vezető 
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KONCENTRÁLT TEJŰ FAJTÁK TENYÉSZTŐ EGYESÜLETE 

DEBRECEN 
 
 

ALAPSZABÁLYÁNAK 
 
 
 
 

ZÁRADÉKA 
 
 
 
 

A civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos kérdésekről szóló 2011. évi 
CLXXXI. törvény 38.§. (2) bekezdésére utalva igazolom, hogy a Létesítő okirat 2015. 10. 
20-án egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a Létesítő okirat módosítások alapján 
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratból egyértelműen kitűnik (a vastag dőlt 
betűvel szedett részek a 2015. 05. 28-ai módosított rendelkezéseket tartalmazzák, míg az 
aláhúzott dőlt betűs részek a 2015. október 20-án hatályba lévő rendelkezéseket 
tartalmazzák), hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a Létesítő okirat mely 
pontjának változása adott okot.  
 
Az alapszabály módosított részei a következők: 
 
bevezető rész, 4-6., 11., 13-17., 19-26. pontok szövege, illetve a 11.1, 14., 16.2., 17. 17.2., 
19/A.2., 20.1., 10.3., és 25. 
 
 
Debrecen, 2015. október 20. 
 
 
 
 
 
 
   Dr. Béri Béla 
        ügyvezető igazgató 
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