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Furioso – North Star Lótenyésztő Országos Egyesület
Alapszabálya
a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

I. Általános rész
1. § Az egyesület neve, székhelye, jogállása, jogforrása
1. Az egyesület neve: MEZŐHEGYESI FÉLVÉR (FURIOSO–NORTH STAR)
LÓTENYÉSZTŐ ORSZÁGOS EGYESÜLET (továbbiakban Egyesület),
röviden: MEZŐHEGYESI FÉLVÉR (FURIOSO NORTH-STAR) EGYESÜLET.
Székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6.
2. Egyesület alapítása: 1989. 06. 28. Budapest.
3. Egyesület hivatalos bejegyzése: a Szolnok Megyei Bíróság pk. 60. 389/1989/2.
számú végzése alapján.
4. Jogállása: az alapítók által önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező, az
Alapszabályban meghatározott célra alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkező
társadalmi és az FVM által elismert tenyésztő szervezet. Az Egyesület önálló jogi
személy, amely politikai pártokat nem támogat és azoktól támogatást nem fogad
el, politikai tevékenységet nem folytat, országgyűlési képviselőt nem állít és nem
támogat.
5. Az Egyesület részt vesz a hazai és a nemzetközi szakmai és érdekvédelmi
szervezetek tevékenységében.
6. Az Egyesület szakmai tevékenységét az állattenyésztésről szóló hatályos
jogszabályok előírásai, valamint a végrehajtására kiadott rendeletek szerint végzi.
2. § Az Egyesület célja
A furioso-north star (mezőhegyesi félvér) hagyományos magyar lófajta fenntartása,
egyedszámának, génállományának és évszázados értékeinek megőrzése az eredeti
mezőhegyesi tenyésztési elvek szerint.
1. A lovassport több ágában is eredményesen használható nemes magyar lófajta
tenyésztése és kipróbálása. Használati értékeinek, külső és belső tulajdonságainak
kiaknázása, bemutatása, népszerűsítése és minél szélesebb körű elterjesztése.
2. A fajta tenyésztőinek összefogása, egységes szellem kialakítása és a kölcsönös
segítségnyújtás szorgalmazása.
3. A furioso–north star fajta tenyésztésének érdekében nemzetközi együttműködés
létrehozása.
3.§ Az Egyesület tevékenysége
A 2. §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az Egyesület feladatköre:
1. A furioso–north star méneskönyv vezetése és rendszeres megjelentetése.
2. A tenyészcél meghatározása, fajtaleírás megállapítása, Tenyésztés Program
elkészítése és végrehajtása.
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3. A fajta egységes törzskönyvezési és származásellenőrzési módszerének kialakítása
és alkalmazása.
4. Tenyészérték meghatározás, saját- és ivadék- teljesítményvizsgálati rendszer
működtetése.
5. Az állomány bírálata, törzskönyvi osztályba sorolása és felvétele a méneskönyvbe.
6. A tenyésztési adatok folyamatos értékelése és karbantartása.
7. Egyesületi tulajdonú állomány és teljesítményvizsgáló állomás létrehozása.
8. A fajta javítása érdekében minőségi tenyész- és szaporítóanyag beszerzése és
forgalmazása.
9. Rendszeres
tenyésztési-,
takarmányozási-,
sportés
értékesítési
információszolgáltatás és szaktanácsadás.
10. Célpárosítások megszervezése.
11. Érdekképviselet.
12. Az Egyesület működéséhez szükséges anyagi alapok megteremtése, állami
támogatások és pályázati lehetőségek felhasználása az Egyesület céljainak
érdekében.
13. Szakmai képzés és továbbképzés.
14. Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék, árverések szervezése.
15. Fajtavédelem, fajtapropaganda. A fajta fejlesztését elősegítő kutatási program
összeállítása.
16. A tenyésztési kultúra fejlesztése és a tenyésztői munka népszerűsítése. A fajta
történetével összefüggő természeti és épített környezet védelme, a fajta múltjának
feltárása, dokumentálása, gyűjtemény létrehozása.
17. Együttműködés más hazai lótenyésztő és lovassport szervezetekkel.
18. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, ápolása.
19. Reklám, propaganda és kiadói tevékenység.
20. A furioso–north star fajtát tenyésztők szakmai és társadalmi tevékenységének
szervezése.
21. Az Egyesület Működési és Ügyviteli Szabályzatának elkészítése és végrehajtása.

II. Tagság
4. § Az Egyesület tagjai
Az egyesület tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy, aki
elfogadja az egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági
díjat.
A tagsági viszony alapján lehetnek:
1. Rendes tagok:
Mindazon természetes és jogi személyek, akik az egyesület belépési nyilatkozatát aláírták, és
hiteles érvényes ló-útlevél bemutatásával, és ezen okiratból a származást igazoló lap oldal
és tulajdont igazoló lap oldal fénymásolatát átadva igazolják, hogy tulajdonukat képezi
legalább egy, a Tenyésztési szabályzat által meghatározott feltételeknek megfelelő kanca,
mén vagy csikó van,valamint az egyesület éves tagdíját határidőben fizetik.
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2. Pártoló tagok:
Mindazon természetes és jogi személyek, akik az Egyesület működéséhez anyagi
hozzájárulást teljesítenek, és akiket írásbeli kérelmükre az elnökség pártoló tagként
nyilvántartásba vesz.
3. Tiszteletbeli tagok:
Olyan köztiszteletben álló, az Egyesület érdekében kiemelkedő tevékenységet végző
személyek, akiket a közgyűlés a jelenlévők 2/3-os minősített többséggel arra érdemesnek
ítél.
A továbbiakban a tag megnevezésen a „rendes tagokat” értjük.
Egy tag csak a fentiek közüli jogcímek egyikén lehet tagja az Egyesületnek.
5.§ Tagsági viszony keletkezése
1. Rendes tagi jogviszony 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 személyesen adja át az Egyesület elnökének, vagy az
Egyesület tenyésztés vezetőjének.
2. Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata alapján a Közgyűlés
minősített - a jelenlévők 2/3-os - többségével választ. A tiszteletbeli tagnak nem kell tagdíjat
fizetnie.
3. Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az Egyesület részére nyújtandó
pénzbeli 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.
4. A tagok nyilvántartását a tagnyilvántartó könyvben kell vezetni. A közgyűlésen a
közgyűlés napját megelőző napig nyilvántartott tagok szavazhatnak.
5.
A tagsági viszony a feltételek teljesülését követően a belépési nyilatkozat aláírásával, a
lóútlevél bemutatásával, a származási és tulajdonlási lap-oldal fénymásolatának átadásával,
a regisztrációs díj és a folyó évi tagdíj befizetésével (konjunktív feltételek) jön létre, azon a
napon, amely napon a belépési feltételek hiánytalanul teljesültek.
6. Amennyiben az Egyesület tagjának tagsági jogviszonya kizárással szűnt meg és tartozása
áll fenn az Egyesülettel szemben, úgy tagsági viszony vele nem létesíthető. Úgyszintén nem
létesíthető tagsági jogviszony azzal a kizárt taggal, akit fegyelmi büntetésként kizártak az
Egyesület tagjai közül.
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6.§ 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 kizárástól a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi eljárást követően a közgyűlést
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 a tag a 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 tartozását
megfizeti.
5./ A tagok sorából történő törlés esetén:
Azt a tagot, akinek bármilyen okból a tenyészete megszűnik és azt 1 éven belül nem pótolja
(erre vonatkozó igazolást az Egyesülethez igazoltan el kell juttatnia a tagnak a fenti
határidőben), az Egyesület a tagok sorából törli. Ilyen esetben az érintett tagnak joga van
kérelmezni a tagsági viszonyának pártoló tagként való folytatását, és az akadály
megszűnésekor rendes tagi viszonyának visszaállítását.
6./ Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.
7./ A jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése esetén.
7. § A tagok jogai
1. Az egyesület tagjait szervezeti és tenyésztési kérdésekben egyaránt azonos jogok illetik
meg, függetlenül a méneskönyvi nyilvántartásban lévő lovaik számától.
2. Minden tag jogosult (rendes tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag):
- az Egyesület valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni,
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- az Egyesület ülésein észrevételezési, indítványozás joggal részt venni, felvetéseire érdemi
választ kapni,
- a közgyűlés határozatainak megfelelően élni az Egyesület által biztosított kedvezményekkel
és lehetőségekkel,
- bármely feladattal megbízható.
3. Az Egyesület rendes tagjai szavazati joggal, a pártoló és tiszteletbeli tagok pedig
tanácskozási joggal vehetnek részt a közgyűlés munkájában. Az Egyesület rendes tagjai – a
vonatkozó jogszabályokban írt feltételek teljesülése esetén - bármely tisztségre
megválaszthatók.
4. Az Egyesület valamely jogszabályt sértő, valamint az Alapszabályba ütköző, vagy a
kisebbség jogos érdekeit sértő határozatát a bíróság előtt bármely tag megtámadhatja a
tudomásra jutástól számított harminc ( 30 ) napon belül. A határozat megtámadása a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtását felfüggesztheti.
5. A tagok jogosultak az Egyesület könyveibe, nyilvántartásaiba valamennyi iratába
betekinteni és felvilágosítást kérni, illetve kapni.
8. § A tagok kötelezettségei
1. Az Alapszabály és a Tenyésztési Program betartása.
2. A Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása.
3. A Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíj határidőre történő befizetése, az
Egyesület vagyonának megóvása.
Új belépő egyszeri regisztrációs díjat fizet (az éves tagdíjon felül), amely az éves
tagdíj kétszeres összegével egyezik meg.
4. Aktív részvétel az Egyesület tevékenységében.
5. Az Egyesület érdekeinek és jó hírének védelme.
6. Az Egyesületben bejegyzett tenyészegyedek minden tulajdonosváltozását az
Egyesületnek írásban bejelenteni, a tenyésztési adatokról felvilágosítást adni, a
származás ellenőrzéseket lehetővé tenni és valótlan adatok esetén az abból
származó költségeket viselni és az esetleges kárt megtéríteni.

III. Az Egyesület szervezeti rendje
9.§ A Közgyűlés
Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A
természetes személy tag jogait a közgyűlésen személyesen, avagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba, vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja
útján gyakorolhatja; a jogi személy tagok jogaikat a közgyűlésen (törvényes) képviselőjük
útján, vagy az általa teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt
meghatalmazással rendelkező meghatalmazottjuk útján gyakorolhatják.
A Közgyűlés az Egyesületet érintő valamennyi kérdésben jogosult dönteni.
1. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy (1) alkalommal össze kell hívni.
Rendkívüli ülést kell tartani ha:
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-

Azt a tagok legalább egyharmada (1/3) az ok és a cél megjelölésével
írásban kéri.
Az elnökségi tagok közül legalább 3 tag indítványozza,
A Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
A bíróság elrendeli.

2. A Közgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik. A meghívót a közgyűlés tényének,
helyének, idejének és a napirend megadásával és a döntést előkészítő anyagokkal
együtt, a Közgyűlés tervezett megtartása előtt legalább tizenöt (15) naptári nappal
postára kell adni és minden tagnak megküldeni. A döntés előkészítő anyagokat postai
úton történő megküldés helyett az Elnök jogosult az Egyesület honlapján
(www.furiosonorthstar.hu) hozzáférhetővé tenni a tagok részére.
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.
4. A Közgyűlést az Egyesület Elnöke, annak akadályoztatása esetén az Alelnök vezeti
vagy az elnökség által megbízott személy.
5. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
5.1. Az Egyesület Alapszabályának és Tenyésztési Programjának
elfogadása és módosítása.
5.2. A tagdíjak és az egyéb anyagi természetű tehervállalások
megállapítása.
5.3. Az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. A
választott tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása.
5.4. Az Elnökségnek, a Felügyelő Bizottság Elnökének és az
Ügyvezetőnek a beszámoltatása és éves beszámolójának elfogadása,
az éves mérleg jóváhagyása.
5.5. Az Egyesület éves munkatervének és költségvetésének az
elfogadása.
5.6. A tag kizárása.
5.7. A feloszlás, más szervezetekhez való csatlakozás elhatározása.
5.8. Döntés az Egyesület vagyonáról.
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 (egyesülés) elhatározása.
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- Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület közgyűlése dönt az Egyesület vagyonáról s
feloszlással, illetőleg más társadalmi szervezettel való egyesülésével történő megszűnése.
- Tisztségviselő választása, visszahívása.
Amennyiben a fenti kérdésekben 2/3-os szótöbbséggel döntés nem születik, a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
6.2. A jelenlévő tagok titkos szavazással és 2/3-os többséggel döntenek valamennyi
választható tisztségviselő megválasztása és visszahívása ügyében.
6.3. Többes jelölés esetén, amennyiben az egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok 2/3-át,
második fordulót kell tartani, melyen az előzőleg legtöbb szavazatot kapott 2 db jelölt
indulhat. A második körben két jelölt esetén elegendő az egyszerű többség.
6.4. Amennyiben a jelenlévő tagok legalább 1/3-a indítványozza és a többség úgy dönt, úgy
bármelyik kérdésben titkos szavazást kell elrendelni.
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.”
7. 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.
8. A Közgyűlés nyilvános, azon bárki részt vehet.

IV. Tisztségek
10. § Tisztségviselők
1. A Közgyűlés az Egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ.
Nem lehet tisztségviselő:
- aki nem rendes tagja az Egyesületnek.
- akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alá
helyezett.
- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható
szabadságvesztésre ítéltek, mindaddig amíg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül.
- akit az állattenyésztési tevékenységtől eltiltottak az ítélet hatálya alatt.
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2. A tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható
gondossággal kötelesek eljárni.
3. A választott tisztségviselők mandátuma 4 év, kivéve a Felügyelő Bizottság tagjait, akiknek
5 év. Az újraválasztás lehetséges.
4. Választott tisztségviselők:
1. Elnökség (7fő)
- Elnök,
- hat elnökségi tag,
2. Felügyelő Bizottság (3 fő ):
- Elnöke és tagjai
11. § Az Elnökség
1./ Az Egyesület Elnöksége hét főből áll. Az elnökség tagjainak megbízatása a
megválasztásuktól számított 4 évig (határozott idő) tart. A határozott idő eltelte után
újraválaszthatók.
2./ Az elnökség a közgyűlések közötti időszakban az Egyesület irányító, összehangoló
szerve, amely:
- biztosítja az Egyesületi munka folyamatosságát,
- felelős a közgyűlés határozatainak végrehajtásáért,
- előkészíti a közgyűléseket,
- dönt a fegyelmi ad-hoc Bizottság létrehozásáról. A fegyelmi ad-hoc Bizottság 3
főből áll, akiket az Egyesület elnöksége a fegyelmi vétség gyanújának tudomására
jutását követő első elnökségi ülésén jelöli ki az Egyesület rendes tagjai közül,
- az Egyesület elnöksége II. fokon eljár a Fegyelmi Bizottság határozataival
szembeni jogorvoslatok elbírálásában,
- az elnökség megalkotja az Egyesület fegyelmi Bizottságának Fegyelmi
Szabályzatát, amely tartalmazza a fegyelmi eljárási rendet is.
- az elnökség ellenőrzi a tisztségviselők munkáját, biztosítja a Bizottságok
munkavégzésének feltételeit.
3./ Az Egyesület Elnöksége üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja.
Ügyrendjét maga állapítja meg. Összehívásáról az Elnök a napirendet is tartalmazó
meghívó kiküldésével az ülést megelőző öt nappal korábban gondoskodik. Az
Elnökséget össze kell hívni ha azt az Elnökség (3) tagja, vagy a Felügyelő Bizottság
Elnöke írásban indítványozza. Az elnökségi ülés állandó meghívottja, tanácskozási
joggal az Ügyvezető és a Felügyelő Bizottság Elnöke.
4./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább 4 elnökségi tag jelen van.
Üléseit az Elnök vezeti, az Elnökség határozatait nyílt szavazás útján egyszerű
szótöbbséggel hozza.
5./ Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, a hozott határozatokról
„Elnökségi határozatok” címmel nyilvántartást kell vezetni, amelyet a tagok számára
15 napon belül ki kell hirdetni az Egyesület honlapján való megjelenítéssel.
6./ Az Elnökség tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, részükre a
Közgyűlés az éves gazdasági tervében költségtérítést állapíthat meg.
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7./ Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelőséggel.
12. § Az Elnök
1.
2.
3.

4.
5.

Képviseli az Egyesületet, személyén keresztül biztosítja az Egyesület társadalmi
tekintélyét.
Összehívja és levezeti a közgyűlést és az elnökségi ülést.
Irányítja az Egyesület tevékenységét, biztosítja az Egyesület törvényes és
Alapszabály szerinti működését, valamint a működéshez szükséges személyi
feltételeket.
Az alkalmazott (ügyvezető) tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Elkészítteti az éves beszámolót.

13. § Az Alelnök
1.
2.
3.
4.

Az Elnökség választja az elnökségi tagok közül.
Az Elnök akadályoztatása esetén elnököl a közgyűlésen és az elnökségi ülésen.
Segíti és támogatja az Elnököt az Egyesület vezetésében.
Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Elnök megbízza.

14. § Felügyelő Bizottság:
1. A Felügyelő Bizottság az Egyesület általános ellenőrző szerve. Létszáma három
(3) fő, élén a Felügyelő Bizottság Elnöke áll. A bizottság tagjait a Közgyűlés
választja, akik az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. Mandátumuk
megválasztásuktól az ötödik évet lezáró rendes közgyűlésig tart, megbízatásuk
lejárta után újraválaszthatók.
2. A Felügyelő Bizottság üléseit annak Elnöke a napirendet is tartalmazó írásbeli
meghívóval hívja össze, határozatképességéhez valamennyi tag jelenléte
szükséges. Üléseit szükség szerint, de legalább évente kétszer tartja. Ügyrendjét
maga állapítja meg, határozatait szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv
készül.
3. A Felügyelő Bizottság feladatai:
3.1.Ellenőrzi az Alapszabályban és az Egyesületre vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerinti működést, a Közgyűlés határozatainak végrehajtását.
Felhívja az Elnökség figyelmét, hogy a jogszabályoknak, az
Alapszabálynak, vagy más szabályzatoknak megfelelően járjon el.
3.2. A Felügyelő Bizottság a hozzá az Egyesületet érintő írásban benyújtott
észrevételekre 60 napon belül köteles érdemi választ adni.
3.3.Indítványozhatja a Közgyűlés és az Elnökség összehívását.
3.4.Hivatalosan véleményezi az Egyesület gazdálkodási tevékenységét.
3.5.Előzetesen megvizsgálja az éves gazdasági tervet, valamint az éves
mérleget.
3.6.Tevékenységéről évente köteles beszámolni a Közgyűlésnek.
4. A bizottság tagjai jogosultak az Egyesület könyveinek, iratainak ellenőrzésére, a
tisztségviselőktől jelentést, az Egyesület tagjaitól és alkalmazottaitól pedig
tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhetnek.
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5. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni
és annak összehívását kezdeményezni az Elnöknél, ha arról szerez tudomást, hogy:
- a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, melynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult ezen döntését teszi szükségessé,
6. A Felügyelő Bizottság indítványára az intézkedésre jogosult szervet – az indítvány
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul
értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet
7. A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként
végzik, részükre a Közgyűlés költségtérítést állapíthat meg.
15. § Nem lehet az Egyesület tisztségviselője az, akivel szemben jogszabályon alapuló
összeférhetetlenségi 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. Nem minősül előnynek az egyesület
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Egy személy csak egy közgyűlés által választott tisztséget láthat el az Egyesületben.
V.
TENYÉSZTÉSI BIZOTTSÁG
16.§
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.”
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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 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.

VI.
AZ ÜGYVEZETŐ
17.§
1. Az Ügyvezető nem választott tisztségviselő, feladatát munkaviszony alapján látja
el, felette az Egyesület Elnöke gyakorolja a munkáltatói jogkört. Az Ügyvezetőt
nyílt pályázat útján az Elnök javaslatára az Elnökség nevezi ki.
2. Az Ügyvezető feladatkörét és munkarendjét az Elnökség határozza meg,
amelyeket a munkaköri leírás tartalmaz. Alapvető feladatai:
2.1.Gondoskodik a Közgyűlés, az Elnökség és a szakmai bizottságok
napirendjéhez szükséges anyagok előkészítéséről.
2.2.Biztosítja a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak kihirdetését és
szervezi a határozatok végrehajtását.
2.3.Vezeti a Határozatok tárát és a Tagnyilvántartó könyvet.
2.4.A Tenyésztési Program és a Tenyésztői Bizottság határozatainak
megfelelően gondoskodik a törzskönyv, a ménelhelyezési kimutatás és a
csikózási könyv vezetéséről. Önálló tenyésztésvezető hiányában ellátja a
tenyésztésvezetői feladatkört is.
2.5.Szervezi az Egyesület rendezvényeit.
2.6.A részére biztosított utalványozási jogkör gyakorlása.
2.7.Gondoskodik az Egyesület nyilvántartásba vételéről és a módosítások
átvezetéséről.

3. Az ügyvezető köteles tájékoztatni az Elnökséget a más társadalmi és gazdasági
szervezetnél betöltött funkcióiról.
4. Gyakorolja a további munkavállalók felett a munkáltatói jogokat.
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5. Gondoskodik a Határozatok Tárának vezetéséről, amelyben fel kell venni
valamennyi közgyűlési és elnökségi határozat tartalmát, időpontját és hatályát,
továbbá rögzíteni kell a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
6. Biztosítja, hogy előzetes bejelentés alapján a döntésben érintettek az Egyesület
működésével kapcsolatos iratokba betekinthessenek.
7. Gondoskodik a Közgyűlés határozatainak és beszámolóinak nyilvánosságra
hozataláról.

VII. Az Egyesület gazdálkodása
18. § Az Egyesület bevételeiből éves költségvetés alapján gazdálkodik.
19.§ A Egyesület gazdálkodásával kapcsolatos számviteli feladatokat tagjai közül megbízott,
vagy az Egyesület által alkalmazott szakképzett, a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek megfelelő külső személy, (tov. Gazdasági vezető) illetve erre
jogosult szervezet vagy vállalkozás végzi.
20. § Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében végez,
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban
meghatározott tevékenységére fordítja. Az Egyesület gazdálkodása során betartja az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 17-26. §-aiban foglalt szabályokat,
valamint a könyvvezetés és beszámolókészítés tárgykörében a 27-30. §-ban foglalt
rendelkezéseket.

VIII. Az Egyesület vagyona
21. § Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, követelések, értékpapírok, valamint
készpénz alkothatják.
22. § Az Egyesület bevételei a következő forrásokból képződik:
1. Tagdíjak: A tagdíjak összegét a Közgyűlés állapítja meg. Az adott évi rendes
közgyűlés tagdíjat megállapító döntése az adott évre hatályos.
A tárgyévi tagdíj egy részletben, a tárgyév július 31. napjáig esedékes. A tagdíjat
az egyesület bankszámlájára történő átutalással, az egyesület pénztárába történő
készpénzfizetéssel, avagy más, olyan módon, mely alapján a tag fizetési
kötelezettségének teljesítése beazonosítható.
2. Adományok: Adományozás keretében nyílik lehetőségük a tagoknak, pártoló
tagoknak, valamint egyéb szervezeteknek és magánszemélyeknek, hogy a
megállapított tagdíjon felüli befizetésekkel hozzájáruljanak az Egyesület
tevékenységéhez,
nagyobb
anyagi
lehetőséget
biztosító
vagyonalap
létrehozásához.
3. Szolgáltatások bevételei: Szolgáltatásokat az Egyesület tagjai részére önköltségi
alapon, kívülállók részére gazdasági kalkuláció alapján végezhet.
4. Az Egyesület gazdasági vállalkozásaiból származó nyereség.
5. Pályázatok útján elnyert állami támogatások és alapok célirányos felhasználása.
6. Egyéb bevételek
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23.§ Az Egyesület vagyona célszerűen és gazdaságosan használható fel az Egyesület
érdekében.
24. § Az Egyesület tagdíjakból és adományokból származó bevételeit – a megszűnés esetének
kivételével – nem szabad a tagok között felosztani.
25. § Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túl – az
Egyesület tartozásaiért – saját vagyonukkal nem felelnek.

IX. Az Egyesület megszűnése
26. § Az Egyesület megszűnik:
-a Közgyűlés 2/3-os többséggel elfogadott feloszlató határozatával,
-más társadalmi szervezettel való egyesülésével,
-ha a bíróság feloszlatja vagy megszűnését megállapítja.
Megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó egyesületi vagyon a Közgyűlés
határozata szerint a magyar lótenyésztés fejlesztésére fordítható, ellenkező rendelkezés
hiányában, pedig az Egyesülettel összhangban álló célok megvalósítására létrejött civil
szervezetek támogatására való felhasználás céljából a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti
meg. A vagyon felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell
hozni.

X. Az Egyesület képviselete
27.§ 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.”
28. § Az Egyesületet az ügyek meghatározott csoportjára nézve az Elnök írásbeli
meghatalmazása alapján más személy is képviselheti.
29. § Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és az Ügyvezető külön-külön jogosult
rendelkezni, amelynek szabályait a számviteli szabályzat tartalmazza.

XI. Záró rendelkezések
30. § Mindazon kérdésekben, melyről a jelen alapszabály nem rendelkezik, az Egyesülési
Törvény, a Polgári Törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó fejezetei, valamint az
egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók.
31.§ Az Egyesület működése felett az ügyészség – az az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. 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.
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32.§ Az Egyesület alapszabályának egyes rendelkezései érvénytelensége az egész
Alapszabályt nem teszik érvénytelenné.

…………………………………………….
Horváth Sándor
Elnök

