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a 2011. március 27-i közgyűléshez

A Furioso-North  Star  Lótenyésztő  Országos  Egyesület  Alapszabályát  a  2010.  május  9-én 
megtartott közgyűlésén módosította 17/2010.(05.09.) számú közgyűlési határozattal.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk.60389/1989/24. számú végzésével a benyújtott 
alapszabály módosítására hívta fel az Egyesületet. Ezen végzésre tekintettel a mai közgyűlési 
meghívóban  napirendi  pontként  szerepel  az  Egyesület  alapszabályának  módosítása.  A 
Kecskeméti  Városi  Ügyészség  T.C.  230/2010/11-III.  számú  felszólalásában  szintén  az 
alapszabály módosítására hívta fel az Egyesületet. 
Az  elnökség  elkészítette  a  Jász-Nagykun-Szolnok  Megyei  Bíróság  24.  számú  végzése, 
valamint a Kecskeméti Városi Ügyészség határozata alapján az alapszabály módosítást, mely 
szövegszerűen a következő:

Az Alapszabály II. fejezetének 4.§ 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.4.§ 3. Pártoló tagok:
Mindazon természetes és jogi személyek, akik az Egyesület működéséhez anyagi hozzájárulást  
teljesítenek, és akiket írásbeli kérelmükre az elnökség pártoló tagként nyilvántartásba veszi.”

Az Alapszabály II. fejezetének 4.§ 4. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.4.§4. Tiszteletbeli tagok: 
Olyan  köztiszteletben  álló,  az  Egyesület  érdekében  kiemelkedő  tevékenységet  végző  
személyek, akiket a közgyűlés minősített többséggel arra érdemesnek ítél. 

A továbbiakban a tag megnevezésen az „alapító tagok” és „tagok” összességét értjük. 

Egy tag csak a fentiek közüli jogcímek egyikén lehet tagja az Egyesületnek. ” 

Az Alapszabály II. fejezetének 5.§ 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II.  5.§ 1.  Az  állattenyésztésről  szóló 1993.  évi  CXIV.  tv.  21.§ (7)  pont  alapján a tagok  
esetében  a  tagsági  viszony  kitöltött  és  aláírt  belépési  nyilatkozattal,  egy  vagy  több,  a  
tenyésztési  program  által  meghatározott  feltételeknek  megfelelő  kanca,  mén  vagy  csikó  
lóútlevéllel igazolt tulajdonlás, és a tagdíj és a regisztrációs díj befizetésének igazolásával  
létesíthető. 
A belépési nyilatkozatot a belépni szándékozó tag ajánlott postai küldeményként adja fel az  
Egyesület  székhely  címére,  avagy  azt  igazolhatóan,  személyesen  adja  át  az  Egyesület  
elnökének, vagy az Egyesület ügyvezetőjének, tenyésztés vezetőjének.” 



Az Alapszabály II. fejezetének 5.§ 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„II/5/3. Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület részére nyújtandó  
támogatás  felajánlásával  létesíthető.  A  felajánlás  mértéke  lehetőség  és  tetszés  szerinti.  
Pártoló tagsági viszony keletkezhet úgy is, hogy a rendes tag tenyészetének megszűnése miatt  
ideiglenesen vagy véglegesen kéri tagságának pártoló taggá minősítését.” 

Az Alapszabály II. fejezetének 5.§ kiegészül az alábbi pontokkal:

„II/5/5. A tagsági viszony a feltételek teljesülését követően a belépési nyilatkozat aláírásával  
jön létre azon a napon, amely napon a belépési nyilatkozat az Egyesület vagy képviselője  
részére átadásra kerül. 

Amennyiben az Egyesület tagjának tagsági jogviszonya kizárással szűnt meg, avagy tartozása  
áll fenn az Egyesülettel szemben, úgy tagsági viszony vele nem létesíthető. 

Az alapszabály II. fejezet 6.§ törlésre kerül.” 

Az Alapszabály II. fejezet 7.§ az alábbiak szerint módosul: 

„II. fejezet 7.§ Tagsági viszony megszűnése:
A tagsági viszony megszűnik: 
1./ A tag halálával.
2./  Önkéntes  kilépés  esetén  kilépési  nyilatkozat  útján,  melyet  az  Egyesület  felé  ajánlott  
levélben kell bejelenteni. A nyilatkozat nem mentesít a hátralékok és a folyó évi tagdíj fizetése  
alól. 
3./ Alapos okból, fegyelmi eljárást követően történő kizárás esetén. 
A kizárásról a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi eljárást követően a közgyűlés  
egyszerű többséggel dönt. 
Alapos oknak minősül, ha a tag 
- tudatosan hamis adatokat közöl, vagy egyáltalán nem szolgáltat adatokat, 
- súlyosan vét az alapszabály, vagy a tenyésztési program ellen, 
- tagsági jogaival visszaélve önmagának jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak szándékosan  
kárt okoz, 
- a hatályos állatvédelmi törvény alapján állatvédelmi mulasztás állapítható meg terhére, 
- olyan magatartást tanúsít, amely összeférhetetlen az Egyesület céljaival, sérti az Egyesület  
érdekeit és jó hírét, 
4./  Amennyiben tagdíj  és egyéb Egyesület  felé  fennálló  tartozását  a határidő lejárta után  
írásbeli felszólítás ellenére sem egyenlíti ki. Az írásbeli felszólításnak tartalmaznia kell, hogy  
amennyiben az írásbeli  felszólítást  követő  15 napon belül  nem egyenlíti  ki  Egyesület  felé  
fennálló  tartozását,  úgy  a  következő  közgyűlés  egyszerű  többséggel  hozott  határozatával  
kizárhatja az Egyesület tagjai közül, kivéve, ha ezen ügydöntő közgyűlésig összes tartozását  
megfizeti. 
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5./ A tagok sorából történő törlés esetén: 
Azt a tagot, akinek bármilyen okból a tenyészete megszűnik és azt 1 éven belül nem pótolja, az  
Egyesület a tagok sorából törli. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van a tagságnak pártoló  
tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági viszonyának visszaállítására. 

6./ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén. 

7./ A jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén.” 

Az Alapszabály II. fejezet 8.§ 2. és 3. pontja az alábbiak szerint módosul: 

„II. fejezet 8.§ 2. Minden tag jogosult (alapító tag, tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag):
- az Egyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni,
- az Egyesület ülésein észrevételezési,  indítványozás joggal részt venni, felvetéseire érdemi  
választ kapni, 
- a közgyűlés határozatainak megfelelően élni az Egyesület által biztosított kedvezményekkel  
és lehetőségekkel,
- a jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén az Egyesület minden tagja (pártoló és  
tiszteletbeli tag is, illetve a jogi személy tag képviselője) bármely tisztségre megválasztható,  
illetve
- bármely feladattal megbízható.

II. fejezet 8.§ 3. Az Egyesület tagjai, valamint az alapító tagok szavazati joggal, a pártoló és  
tiszteletbeli tagok pedig tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlés munkájában.”

Az Alapszabály III. fejezet 10.§ az alábbiak szerint módosul: 

„III. fejezet 10. § A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A természetes  
személy tag jogait a közgyűlésen személyesen, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy  
közokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja által; a jogi személy tagok jogaikat  
a közgyűlésen a törvényes képviselője útján, vagy az általa szabályosan teljes bizonyító erejű  
magánokiratban vagy közokiratban meghatalmazott meghatalmazottjuk által gyakorolhatják.  
Egy személy (jogi személy) egy közgyűlésen saját jogán vehet részt és maximum egy személyt  
(jogi  személyt)  képviselhet  meghatalmazás  útján.  A  közgyűlés  az  Egyesületet  érintő  
valamennyi kérdésben jogosult dönteni.”

Az Alapszabály III. fejezet 10.§ 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. fejezet 10.§ 3.  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább 50 %-a plusz egy  
(1) fő jelen van. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, úgy akár az eredeti meghívóban,  
akár  új  meghívóval  megismételt  közgyűlés  hívható  össze,  mely  megismételt  közgyűlés  a  
megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes az eredeti közgyűlésen meghirdetett  
napirendi pontok tekintetében. A megismételt közgyűlést az eredeti közgyűlést követő 1 órán  
túl és 15 napon belül kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell a határozatképtelenség  
következményét, valamint azt a kitételt, hogy az eredeti napirendben felvett kérdésekben az  
ismételten összehívott ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.”
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Az Alapszabály III. fejezet 10.§ 5.7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„III. fejezet 10.§ 5.7. A feloszlás más szervezetekhez való csatlakozás elhatározása.” 

Az Alapszabály III. fejezet 10.§ 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

„III.  fejezet  10.§  6.  A  közgyűlés  határozatait  általában  egyszerű  szótöbbséggel,  nyílt  
szavazással hozza. 
Ez alól kivételt képező esetek: 
6.1. A jelenlévő tagok 2/3-ának szavazata szükséges az alábbi kérdések eldöntéséhez: 
- Az Egyesület alapszabályának és tenyésztési programjának elfogadása és módosítása. 
- A feloszlás, más szervezetekhez való csatlakozás elhatározása. 
- Az Egyesület megszűnése esetén döntés az Egyesület vagyonáról. 
- Tisztségviselő visszahívása. 

Amennyiben  a  fenti  kérdésekben  2/3-os  szótöbbséggel  döntés  nem  születik,  a  javaslatot  
elvetettnek kell tekinteni. 

III.  fejezet  10.§ 6.2.  A jelenlévő tagok titkos  szavazással és egyszerű többséggel döntenek  
valamennyi választható tisztségviselő megválasztása ügyében. 

III.  fejezet  10.§  6.3.  Többes  jelölés  esetén,  amennyiben  az  egyik  jelölt  sem szerzi  meg a  
szavazatok 50% + 1 szavazatot, második fordulót kell  tartani, melyen az előzőleg legtöbb  
szavazatot kapott két jelölt indulhat. 

III. fejezet 10.§ 6.4. Amennyiben a jelenlévő tagok legalább 1/3-a indítványozza és a többség  
úgy dönt, úgy bármelyik kérdésben titkos szavazást kell elrendelni. 

III. fejezet 10.§ 6.5. A tisztségviselő visszahívható, amennyiben: 
- tevékenysége sérti az Alapszabályt, avagy a jogszabályi rendelkezéseket, avagy akadályozza  
az Egyesület céljának elérését,
- a tisztségviselő tevékenysége során jogszabályt sértett,
- a tisztségviselővel szemben büntető eljárás indult,
- a tisztségviselővel szemben fegyelmi eljárás során elmarasztaló határozat született,
- a tagok legalább 1/3-ának írásos javaslatára a Közgyűlés 2/3-os többsége ekképpen dönt.”

Az Alapszabály III. fejezet 10.§ 7. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A  közgyűlés  üléseiről  jegyzőkönyvet  kell  felvenni,  amely  a  közgyűlés  határozatait  is  
tartalmazza. A jegyzőkönyvet a levezető elnök írja alá és két (2) az ülésen mindvégig jelenlévő  
tag hitelesíti. A közgyűlési jegyzőkönyv kivonatát és határozatait 30 napon belül az Egyesület  
hivatalos  internetes  oldalán,  a  www.furiosonorthstar.hu-n elérhetővé  kell  tenni.  Akire  a  
határozat rendelkezést tartalmaz, annak a határozat postai úton is kézbesítendő.” 

Az Alapszabály IV. fejezet 12.§ 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„IV.  fejezet  12.§  2.  Az  elnökség  a  közgyűlések  közötti  időszakban  az  Egyesület  irányító,  
összehangoló szerve, amely: 

- biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát, 
- felelős a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért, 
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- előkészíti a közgyűléseket, 
- dönt az eseti  Fegyelmi  Bizottság létrehozásáról (a Fegyelmi  Bizottság 3 főből  áll,  

akiket az Egyesület elnöksége a tagok közül jelöl ki), 
- az Egyesület elnöksége II. fokon eljár a fegyelmi Bizottság határozataival szembeni  

jogorvoslatok elbírálásában, 
- az elnökség megalkotja az Egyesület Fegyelmi Bizottságának Fegyelmi Szabályzatát, 

amely tartalmazza fegyelmi eljárási rendet is, 
- az  elnökség  ellenőrzi  a  tisztségviselők  munkáját,  biztosítja  a  Bizottságok  

munkavégzésének feltételeit.” 

Az Alapszabály IV. fejezet 16.§ az alábbiak szerint módosul:

„16. §  Nem  lehet  az  Egyesület  tisztségviselője  az,  akivel  szemben  jogszabályon  alapuló  
összeférhetetlenségi ok áll fenn. (Összeférhetetlenség különösen, ha a tisztségviselővel  
szemben az 1997. évi CLVI. tv. 9 §-ban meghatározott kizáró ok áll fenn).
Az  Egyesület  szerveinek  döntéseiben  nem vehet  részt  olyan  személy,  akinek  közeli  
hozzátartozója,  élettársa  a  határozat  alapján  kötelezettség  vagy  felelősség  alól  
mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül. 
Egy személy csak egy, közgyűlés által választott tisztséget láthat el az Egyesületben.”

Az Alapszabály IV. fejezet 17.§ az alábbiak szerint módosul:

„17. § Tenyésztési Bizottság 

1./ A Bizottság létszáma 10-15 fő, a Bizottsági tagokat az Elnökség kéri fel.  Elnökét a tagok  
maguk közül választják. Amennyiben a TB elnöke nem tagja az Elnökségnek, annak üléseire 
állandó meghívással rendelkezik. 

2./ A Tenyésztési Bizottság tagjait az elnökség 4 évre választja egyszerű többséggel. 

3./  A  Bizottság  üléseit  az  elnök,  akadályoztatása  esetén  az  alelnök  vagy  általuk  
meghatalmazott Bizottsági tag hívja össze. A Tenyésztési Bizottság ülései határozatképesek,  
amennyiben a tagok legalább 50%-a jelen van. 
A Tenyésztési Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 
A Tenyésztési Bizottság üléseire a meghívót legalább az ülés megkezdése előtt 5 nappal kell  
kézbesíteni  a  tagoknak  akképpen,  hogy  a  meghívó  tartalmazza  az  ülés  helyszínét  és  a  
tárgyalandó napirendi pontokat.
A Bizottság munkájáról az elnök évente beszámol a Közgyűlésnek.
A  Tenyésztési  Bizottság  határozatait  azon  tagok,  illetőleg  személyek  részére  küldi  meg  
írásban, akikre nézve a határozat rendelkezést  tartalmaz, továbbá a Tenyésztési  Bizottság  
üléseiről készült jegyzőkönyvet és határozatokat az Elnökség részére megküldi.”

4./ A Bizottság alapvetően tenyésztési kérdésekben illetékes, fő feladatai: 
-  Ménelhelyezés,  célpárosítás,  tenyésztési  engedély  jóváhagyása,  bírálatok,  tenyész-  
értékbecslés, törzskönyvi osztályba sorolás, méneskönyv összeállítása, a  fajta népszerűsítése  
a  tenyésztők  szakmai  felkészültségének  fejlesztése  érdekében  előadások  szervezése,  
információ szolgáltatás, szaktanácsadás, az egységes fajta leírás és bírálati elvek fenntartása  
érdekében a fajtában bírálni jogosult szakemberek nyilvántartása és továbbképzése. Feladata  
továbbá,  hogy  a  bírálatkor  esetlegesen  észlelhető  tartásbeli,  netán  állatvédelmi  
hiányosságokat,  valamint  a  lótenyésztési  felügyelőtől  e  tárgyban  beérkező  észrevételeket  

5



nyilvántartsa,  szankcionálja  (pl.  a  bélyegzés  megtagadásával)  és  továbbítsa  a  Felügyelő  
Bizottsághoz. Ha az utóbbi súlyos állatvédelmi mulasztást állapít meg, az illető tag kizárható  
az Egyesületből. A Bizottság tevékenységét a tenyésztési program szellemében végzi. 

5./ A Bizottság munkarendjét az elnökség útmutatása alapján a Bizottság elnöke határozza  
meg. A Bizottság munkájáról az elnök az esedékes elnökségi  ülésen számol be,  az ülések  
közötti  időszakban  szükség  szerint  írásban  tájékoztatja  az  Elnökséget.  A  Bizottság  tagjai  
részére  az  Elnökség  –  a  közgyűlés  által  elfogadott  éves  közgyűlés  keretein  belül  –  
költségtérítést állapíthat meg.” 

Az Alapszabály VI. fejezet 24.§ az alábbiak szerint módosul:

„VI.  fejezet  24.§  Az  Egyesület  vagyona  célszerűen  és  gazdaságosan  használható  fel  az  
Egyesület érdekében.” 

Az Alapszabály VIII. fejezet 28.§ az alábbiak szerint módosul:

„VIII. fejezet 28.§ Az Egyesületet harmadik személlyel szemben, a bíróság és más hatóság  
előtt  az  Egyesület  Elnöke  önállóan  jogosult  képviselni.  Az  Elnök  akadályoztatása  esetén  
írásbeli  felhatalmazás  alapján  egyes  ügyekben  az  alelnök  vagy  az  ügyvezető  látja  el  a  
képviseletet.  Az  Elnök  képviseleti  jogköre  harmadik  személlyel  szemben  érvényesen  nem  
korlátozható.” 

Szeged, 2011. március 8. 

Dr. Csvila István
ügyvéd
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