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______________________ 

Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

A MAGYARORSZÁGI ÁLTALÁNOS ROTTWEILER KLUB EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPSZABÁLYA 

 

Általános rendelkezések 

1. § 

(1) Az Egyesület neve: Magyarországi Általános Rottweiler Klub,  

hivatalos rövidítése: MÁRK (továbbiakban: Egyesület) 

németül: Allgemeiner Rottweiler Klub in Ungarn 

angolul: General Rottweiler Club in Hungary 

(2) Az Egyesület székhelye: 2225 Üllő, Vásártér utca 6/a. 

Az Egyesület postai kézbesítési címe: 1172 Budapest, IV utca 25. 

(3) Az Egyesület működési területe: Magyarország. 

(4) Az Egyesület jogi személy. 

(5) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységét nem folytat, szervezete pártoktól függetlenül és azoknak anyagi 

támogatást nem nyújt, azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Nem folytat pártpolitikai tevékenységet, továbbá 

nem állít, és nem támogat országgyűlési, önkormányzati választáson jelöltet. 

2. § 

(1) Az Egyesület célja:  

a) A rottweiler (továbbiakban: a fajta) hazai állományának fenntartása; tenyésztésének javítása; törekvés a 

használati alkalmasság javítására; 

b) a kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése,  

c) az ember és a természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt 

figyelemmel az állatvédelmi törvényben meghatározottakra. 

(2) Az Egyesület feladata: 

a) a fajtaleírás (standard) megismertetése a tagokkal és a tagok kinológiai ismereteinek bővítése; 

b) a fajta küllemének, munka- és sportteljesítményeinek elbírálását és megítélését szolgáló rendezvények 

tartása; 

c) céljai megvalósítása érdekében rendezvények szervezése és együttműködés más kinológiai szervezetekkel; 

d) a tagok érdekvédelmének ellátása; 

(3) A cél elérése érdekében: 

a) A szükséges feltételek megteremtése után csatlakozik belföldi és külföldi kinológiai szervezetekhez. 

b) Az Egyesület az Általános Német Rottweiler Klub (Allgemeiner Deutscher Rottweiler Klub e.V. az F.C.I. 

tag VDH partnere, rövidítése: ADRK e.V.) fajtaleírása, tenyésztési, törzskönyvezési és egyéb szabályzataira 

tekintettel végzi a tevékenységét. 

c) Az Egyesület elismeri az F.C.I. tagszervezeteknél elért kiállítási és munkavizsga eredményeket, az ADRK 

e.V. tenyészalkalmassági vizsga és körung eredményeket. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

d) Az Egyesület a fajtára vonatkozóan biztosítja a MÁRK törzskönyvezést saját, külön szakmai szabályzata 

alapján. 

e) A pénz – és vagyonkezelés a mindenkori hatályos számviteli törvénynek megfelelően történik. 

f) A kutyák kiképzését, a helyi rendezvényeket a területi csoportokon keresztül biztosítja. 

g) Klubéletet szervez a tagok számára. 

Tagfelvétel, tagok jogai és kötelezettségei 

3. § 

(1) Az e §-ban foglaltakra figyelemmel az Egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, 

valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki magáénak vallja az Egyesület célkitűzéseit, vállalja 

az alapszabály és más szabályzatok és testületi döntések rendelkezéseinek betartását és fizeti az Országos 

Elnökség által megállapított tagsági díjat. 

(2) Az Egyesület tagsági alakzatai az alábbiak szerint alakulnak: 

a) rendes tag; 

b) (törölt szövegrész) 

c) (törölt szövegrész) 

d) (törölt szövegrész) 

e) tiszteletbeli tag: az a bármely rendes tag által javasolt személy, aki az Egyesület, a kutyatenyésztés vagy –

tartás érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki, és erre tekintettel a Közgyűlés tiszteletbeli taggá 

választja. Ehhez a tiszteletbeli taggá választani kívánt személy előzetes hozzájárulása szükséges; 

f) tiszteletbeli elnök: az a bármely rendes tag által javasolt személy, aki az Egyesület, a kutyatenyésztés vagy –

tartás érdekében kiemelkedő tevékenységet fejt ki, és erre tekintettel a Közgyűlés tiszteletbeli elnökké 

választja. Ehhez a tiszteletbeli elnökké választani kívánt személy előzetes hozzájárulása szükséges. 

(3) Tiszteletbeli tag és tiszteletbeli elnök kizárólag természetes személy lehet, rendes tag lehet természetes személy, 

jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

(4) (törölt szövegrész) 

(5) Rendes tagsági viszony írásbeli tagfelvételi kérelem benyújtásával és a teljes évi tagdíj befizetésével létesíthető. A 

belépni szándékozó személy, ha van területi csoport és annak munkájában kíván részt venni, akkor azt a 

tagfelvételi kérelemben jelezheti.  

A felvételt kérő tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala - a Ptk. 3:4.§.-anak eltérését engedő szabálya és 

a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik.  A felvételt kérő 

felvételének kérdésében az Országos Elnökség a felvételt kérő által benyitott – megfelelően kitöltött és aláírt - 

belépési nyilatkozat alapján, egyszeri szótöbbséggel meghozott határozatával dönt. Az Országos Elnökség a 

tagfelvételről a belépési nyilatkozat beérkezésétől számított 30 napon belül köteles határozatban dönteni. A 

határozatot a tagfelvételt kérő részére a határozathozatalt követően 8 napon belül - írásban, igazolható módon - 

köteles megküldeni.  

Indoklás nélkül elutasíthatja az Országos Elnökség a tag felvételt. 

Elutasított tagfelvételi kérelem eseten jogorvoslatnak helye nincsen. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

A felvételt nyert tag részére az Egyesület sorszámozott tagkártyát állít ki. A tagkártya tartalmazza az Egyesület 

nevét, a tagkártya sorszámát, a tag nevét, az érvényességi évet. 

(6) A rendes tagsági viszony a belépési nyilatkozat elfogadásának napján jön létre.  

(6a) A kihirdetett közgyűlés időpontja és a kiküldött meghívó közötti időintervallumban új tag felvételét nem bírálják 

el az Elnökség tagjai csupán a Közgyűlést követően. 

(7) (törölt szövegrész) 

(8) (törölt szövegrész) 

(9) (törölt szövegrész) 

(10) Az Egyesület minden tagja jogosult: 

a) az Egyesület munkájával kapcsolatban javaslatot tenni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni; 

b) az alapszabállyal összhangban lévő tevékenységet kezdeményezni; 

c) igénybe venni az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat; 

d) részt venni az egyesület tevékenységében és rendezvényein; 

e) felvilágosítást kérni az Egyesület tevékenységéről, amelyre az Országos Elnökség 30 napon belül köteles 

írásbeli választ adni. 

(11) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető 

tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre 

is alkalmazni kell. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 

(12) Kizárólag a rendes tag: 

a) jogosult a Közgyűlésen javaslattételi és szavazati joggal részt venni; 

b) választhat és választható az egyesület szerveibe az alábbiak szerint: Országos és területi csoport elnöki, 

országos alelnöki, országos elnökségi tagi, Felügyelő Bizottság elnöki és tagi tisztségre való jelölés feltétele 

legalább három (3) folyamatos tagsági viszony, minden további tisztségre való jelölés feltétele legalább 

kettő (2) folyamatos tagsági viszony, valamint minden itt említett esetben feltétel a 18. életév betöltése. 

Újonnan alakuló területi csoportoknál az Országos Elnökség a területi csoport elnöki és titkári tisztség 

betöltésére e feltételek alól felmentést adhat. 

c) (törölt szövegrész) 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

d) indítványt tenni a Közgyűlés napirendi pontjaira. 

(13) Az Egyesület természetes személy tagjai jogaikat személyesen (kivéve 5. § 2a. pont) gyakorolhatják. A jogi 

személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet tagok jogaikat képviselőik útján gyakorolják. 

(14) Az Egyesület minden tagjának kötelezettsége, hogy: 

a) (törölt szövegrész) 

b) tevékenységével, megnyilvánulásaival, azaz minden módon elősegítse az Egyesület népszerűsítését, 

tekintélyének növelését; 

c) minden elvárhatót megtegyen annak érdekében, hogy a fajtaegyedek mindinkább megközelítsék a fajtagazda 

ország standardját és tenyésztési előírásait; 

d) eleget tegyen az alapszabályban meghatározott kötelességeinek; 

e) nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 

(15) A rendes tag köteles: 

a) az Egyesület vezető, ügyintéző szerveibe tisztségviselőnek való beválasztása esetén a legjobb tudása és 

képességei szerint végezni munkáját, 

b) a tagdíjat rendszeresen fizetni. 

(16) (törölt szövegrész) 

(17) A tiszteletbeli tag és a tiszteletbeli elnök köteles az Egyesülethez és a címhez méltó magatartást tanúsítani.  

(18) (törölt szövegrész) 

(19) A tagsági viszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; tagi kilépésnek minősül a címről való lemondás a tiszteletbeli tag és a tiszteletbeli elnök 

esetében; 

b) a tag kizárásával; 

c) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével 

d) a tagdíj meg nem fizetése esetén a fizetési határidő napját követő napon.  

(19a)  (törölt szövegrész) 

(20) A tag tagi kilépés útján tagsági jogviszonyát az Országos Elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a bejelentés átvételének időpontjában szűnik meg. 

(21) A tagdíj tárgyévre szól, elmulasztása esetén a tagsági jogviszony a fizetési határidő napját követő napon 

megszűnik. 

Az Egyesület tagjai - a Ptk. 3:4.§.-ának eltérést engedő szabálya és a jelen Alapszabály felhatalmazása alapján - 

vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat kötelesek fizetni az Egyesület részére. A tagdíj éves összegét minden 

évben Országos Elnökség határozza meg, s az aktuális évi tagdíjat a tagok minden év január 31. napjáig 

kötelesek egy összegben befizetni az Egyesület házi pénztárába vagy bankszámlájára.  Az Egyesület 

megalakulását követően újonnan belepő tag a tagfelvételi kérelem elfogadásáról és a tagsági jogviszony 

létesítéséről szóló Országos Elnökségi határozat kézhezvételétől számítót: 8 napon belüli köteles teljesíteni az 

adott évi tagdíjat a házipénztárba történő befizetéssel vagy bankszámlára történő átutalással. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(törölt szövegrész) 

A tagsági viszony megszűnése miatt a már megfizetett tagdíjat az Egyesület nem fizeti vissza. 

(21a)  (törölt szövegrész) 

(22) Jogszabályt, alapszabályt vagy egyesületi határozatot sértő vagy az egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi 

magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmény a tag fegyelmi eljárást követő kizárása, ha a tag jogszabályt, az 

Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. Egyéb 

esetekben a kizárás jogkövetkezmény mellőzhető, ha enyhébb fegyelmi büntetésnek is visszatartó hatása van. 

(23) A fegyelmi eljárás részletes szabályait jelen alapszabály 15/B §-a tartalmazza. 

(24) Kizárási okok: 

a) aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az Egyesület Alapszabály szerinti 

rendjét, vagy az Egyesület tevékenységét erőszakkal, vagy azzal fenyegetve megváltoztassa, 

b) aki a tagsági viszonyával kapcsolatos, a tagsági viszonyra vonatkozó jogszabályokban, szabályzatokban 

meghatározott bármely kötelezettségét vétkesen megszegi,  

c) akit az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatt bíróság, illetőleg a 

szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalt, 

d) aki az Egyesület Alapszabályának és szabályzatainak előírásait, valamint testületi szerveinek határozatait 

nem tartja be, 

e) aki választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, jogait rosszhiszeműen gyakorolja, 

f) aki más tag ellen szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból alaptalan hatósági, vagy fegyelmi eljárást 

kezdeményez, amennyiben a hatósági vagy fegyelmi eljárás megindul, 

g) aki vét az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásai ellen, 

h) aki kutyaviadalt szervez, vagy azon részt vesz bármilyen formában vagy kutyát értékesít viadal céljára, 

i) aki kutyát ad el olyan természetes vagy jogi személy részére, aki tömegesen vásárol fel kutyát pet shopban 

(hobbiállat üzlet), vagy kereskedésben történő értékesítésre, vagy maga értékesít kutyát pet shopban vagy 

kereskedésben, 

j) aki a kutyáját nem a fajtának megfelelő körülmények között tartja, vagy gondozását elmulasztja, 

k) aki a kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és általánosan elfogadott mértéket és 

módszert meghaladóan kutyáját fizikailag vagy pszichikailag terheli, továbbá kutyáját bántalmazza, vagy 

annak maradandó sérülést okoz; 

l) akinek terhére bíróság jogerősen megállapítja az állatkínzás vétségének elkövetését. 

(25) (törölt szövegrész) 

Az Egyesület szervezeti felépítése 

4. § 

(1) Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. 

(2) Az Egyesület további szervei a következők:  

a) (törölt szövegrész) 

b) Országos Elnökség, 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

c) Felügyelő Bizottság, 

d) (törölt szövegrész) 

e) Területi csoportok, 

f) az Országos Elnökség által létrehozott tanácsok, testületek, irodák, bizottságok, kutyakiképző központok. 

A Közgyűlés 

5. § 

(1) A Közgyűlés az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve, az Egyesület tagságából álló szerv. A Közgyűlés az 

Egyesület legfelsőbb tanácskozó és határozathozó testülete, amely a tagok közvetlen képviseletén alapul és 

dönthet az Egyesületet érintő az Alapszabály által hatáskörébe utalt kérdésben. 

(1a) Az Országos Elnökség döntése alapján az Országos Elnök írásban, írásbeli felhívással írásbeli döntéshozatalra 

(határozathozatal ülés tartása nélkül) kérheti fel a tagokat, vagy ha a tagok valamely elháríthatatlan külső ok 

miatt a Közgyűlésen személyesen nem tudnak részt venni. Az írásbeli döntéshozatalra vonatkozó 

részletszabályokat az Alapszabály 16. §-a tartalmazza. 

(2) A Közgyűlésen a tagok és az Országos Elnök által meghívottak vehetnek részt. 

(2a) Közgyűlésen a tagok személyesen illetve írásos meghatalmazás (teljes bizonyító erejű magán okiratba foglalva) 

útján gyakorolhatják teljeskörű jogaikat és leadhatják szavazataikat, melyet csatolni kell a jelenléti ív mellé. 

(3) A Közgyűlést az Országos Elnök, akadályoztatása esetén az Országos Alelnök, együttes akadályoztatásuk esetén 

az Országos Elnök által írásban megbízott más országos elnökségi tag hívhatja össze és vezetheti le. A 

Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni. 

(3a) Az Országos Elnök 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. 

(4) A Közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a Felügyelő Bizottság kezdeményezi, a bíróság elrendeli, másodfokú 

fegyelmi eljárást kell lefolytatni, vagy a rendes tagok egyharmada - az ok és a cél megjelölésével – írásban kéri. A 

Közgyűlés csak akkor hozhat érvényes döntést, ha a Közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét a Közgyűlési 

meghívó tartalmazza. A meghívót a Közgyűlést megelőző legalább 15 nappal postai úton - a tag írásos 

beleegyezése esetén elektronikus levélben - kell a tagok részére eljuttatni. Fegyelmi határozat elleni fellebbezés 

esetén a Közgyűlés akkor hozhat érvényes határozatot, ha az első fokon eljáró fegyelmi szerv az ügyben korábban 

keletkezett valamennyi dokumentumot a Közgyűlésen megjelent tagok számára legkésőbb a Közgyűlés napján 

megismerhetővé teszi. 

(4a) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított (3) három napon belül a rendes tagok az Országos Elnöktől a 

napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  

(4b) A napirend kiegészítésének tárgyában az Országos Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről az Országos Elnök nem dönt, vagy azt elutasítja, a Közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat 

meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
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Országos Elnök  
 

(5) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele jelen van. A határozatképességet 

folyamatosan figyelni kell. 

(6) A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül akkor határozatképes, ha azon körülményre, 

hogy a megismételt Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes, már az eredeti meghívóban 

felhívták a figyelmet, valamint az ismételt Közgyűlés időpontja az eredeti Közgyűléssel együtt kitűzésre kerül, és 

az eredeti napirendi kérdésekben, az eredeti helyszínre és napra, de későbbi időpontra történik a meghívás. 

(6a) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Egyesület terhére másfajta előnyben 

részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja vagy alapítója;  

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(6b) Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

(7) A Közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza. 

(8) A tisztségviselőket titkos szavazással kell megválasztani. 

(8a) Titkos szavazás esetén a szavazatok megszámlálása céljából a Közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű 

szótöbbséggel elnökből és két tagból áll szavazatszámláló bizottságot választ. 

(9) Egyszerű szótöbbséggel történő szavazás azt jelenti, hogy a javaslat elfogadásához a jelen lévő szavazásra 

jogosultak több mint felének az igen szavazata szükséges. 

(10) Minősített szótöbbséggel történő szavazás azt jelenti, hogy a javaslat elfogadásához a jelen lévő szavazásra 

jogosultak több mint kétharmadának az igen szavazata szükséges. 

(11) Minősített többség szükséges az Alapszabály elfogadásához és módosításához, más egyesülettel vagy 

szövetséggel szövetség létrehozásához, továbbá szövetséghez történő csatlakozáshoz. 

(12) Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez, más 

egyesülettel történő egyesüléshez, szétváláshoz a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

(13) (törölt szövegrész) 

(14) (törölt szövegrész) 

(15) (törölt szövegrész) 

(16) A Közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

a) az Alapszabály módosítása, 

b) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének - 

elfogadása,  

c) az éves költségvetés elfogadása; 
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Országos Elnök  
 

d) az Egyesület éves mérlegének elfogadása, 

e) döntés az Egyesület tulajdonában álló vagyontárgyak elidegenítéséről, 

f) (törölt szövegrész) 

g) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, 

h) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 

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

j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

k) tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag megválasztása, 

l) az Országos Elnökség által meghozott elsőfokú fegyelmi határozatok másodfokon történő elbírálása, 

m) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

n) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más 

egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 

o) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 

p) a végelszámoló kijelölése. 

(19) A Közgyűlés döntéseit az elnök által javasolt és a Közgyűlés által nyílt szavazás keretében egyszerű többséggel 

választott, a Közgyűlés időtartamára megbízott jegyzőkönyv-vezető rögzíti a jegyzőkönyvbe, melyet a Közgyűlés 

által nyílt szavazás keretében egyszerű többséggel választott, a Közgyűlés időtartamára megbízott két 

jegyzőkönyv-hitelesítő hitelesít. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni, hogy az adott döntést egyszerű, illetve 

minősített többségi, illetőleg egyhangú, titkos vagy nyílt szavazással hozta meg a Közgyűlés. A jegyzőkönyvből 

megállapítható a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja, hatálya valamint a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya. A jegyzőkönyv minden oldalát aláírja a jegyzőkönyvvezető, a két jegyzőkönyv-hitelesítő és az 

elnök. 

(20) A Közgyűlésen hozzászólási joggal rendelkezők kérhetik a jegyzőkönyv-vezetőt, hogy hozzászólásukat a 

jegyzőkönyvben rögzítse. 

(21) A Közgyűlés döntéseit külön-külön a naptári év elejétől kezdődően, folyamatos sorszámmal és évszámmal kell 

ellátni a következők szerint: 

 ................. / ................ ( ........ hó ..... nap) M.Á.R.K. Közgyűlési határozat 

(22) A határozatok megjelölésében azok meghozatalának napja kerül rögzítésre. 

(23) A Közgyűlés határozatait az Országos Elnök látja el kézjegyével. 

(24) A Közgyűlés határozatának tartalmaznia kell hatályba lépésének időpontját. 

(25) A Közgyűlés jogorvoslati eljárás keretében hozott döntéseit az érintettekkel az Országos Elnök postai úton 

írásban közli a döntéstől számított 5 napon belül. 

(26) A (25) bekezdés hatálya alá nem tartozó közgyűlési határozatok az Egyesület honlapján történő közzététellel 

válnak kihirdetetté. A határozatokat a Közgyűlés megtartását követő 15 napon belül közzé kell tenni, melyről az 

Országos Elnök gondoskodik. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

Az Országos Elnökség 

6. § 

(1) Az Országos Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve.  

(2) Az Országos Elnökség az Egyesület operatív vezető szerve. Az Országos Elnökség az Országos Elnökből, az 

Országos Alelnökből és három országos elnökségi tagból álló bizottságban működik. Ügyrendjét maga határozza 

meg.  

Az Országos Elnökség tagjai: 

a) Forgács Istvánné (cím: 1172 Budapest, IV utca 25. anyja neve: Márfi Erzsébet), Országos Elnök; 

b) Kenderesi Zsolt Jenő (cím:1131 Budapest, Gyöngyösi utca 47.fsz.1, anyja neve: Gönczi Mária); Országos 

alelnök; 

c) Szkablé Pál (cím: 2225 Üllő Mátyás Király utca 4., anyja neve: Dócs Ilona) országos elnökségi tag; 

d) Szőke Anikó (cím: 8095 Pákozd, Budai út 88., anyja neve: Bertus Anna) országos elnökségi tag 

e) Fehér Gábor (cím: 5900 Orosháza, Szentesi út 5., anyja neve: Ambrus Éva) országos elnökségi tag. 

(3) Az Országos Elnököt, az Országos Alelnököt és a három országos elnökségi tagot a Közgyűlés választja titkos 

szavazással öt (5) évre. Korlátlanul újraválaszthatók. 

(4) Az Országos elnökség zavartalan működésének megteremtése érdekében két (2) fő Országos elnökségi póttag 

kerül kinevezésre, akikre az Országos elnökségi tag rendelkezései irányadóak. Az Országos elnökségi póttagok 

mindaddig nem járnak el aktívan az Országos elnökség szervezetében, amíg kooptálásuk meg nem történik, így 

ez a tisztség egy készenléti jellegű tisztség. Az Országos Elnökség póttagok: 

a) Bagics Róbert (cím: 2030 Érd, Csobánci utca 24., anyja neve: Bors Erzsébet); 

b) Molnár József (cím: 9126 Gyarmat, Óvoda utca 24., anyja neve: Sohan Erzsébet); 

 (4.1.) Az országos elnökségi tagok kizárólag az Országos elnökségi póttagok közül kooptálhatók, azonban a kooptált 

országos elnökségi tagok száma nem haladhatja meg az Országos Elnökség létszámának 40 %-át. Az Országos 

Elnök és Országos Alelnök nem kooptálható. 

(5) Az Országos Elnökség üléseit az Országos Elnök hívja össze és vezeti le. Az Országos Elnökség két (2) fő 

tagjának kérésére a cél megjelölésével az Országos Elnökséget össze kell hívni. Az Országos Elnökség ülésein 

tenyésztési témában szavazati joggal vesz részt a tenyésztésvezető is. Az üléseken a Felügyelő Bizottság elnöke, a 

díszelnökök és az Országos Elnök által meghívott személyek tanácskozási joggal részt vehetnek. Az Országos 

Elnökség szükség szerint ülésezik. 

(5a) Az Országos Elnök döntése alapján – vagy az Országos Elnökség két (2) fő tagjának kérésére - Országos 

Elnökség ülései a tagok személyes jelenléte útján, valamint elektronikus hírközlő eszköz igénybe vételével 

(online) tartható meg. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott online gyűlésre vonatkozó 

részletszabályokat az Alapszabály 17. §-a tartalmazza. 

(5b) Az Országos Elnök döntése alapján – vagy az Országos Elnökség két (2) fő tagjának kérésére - írásbeli 

döntéshozatali eljárás (határozathozatal ülés tartása nélkül)  folytatható le. Az írásbeli döntéshozatalra 

(határozathozatal ülés tartása nélkül) vonatkozó részletszabályokat az Alapszabály 16. §-a tartalmazza, mely 

rendelkezéseket az Elnökségre vonatkozó eltérésekkel kell alkalmazni. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(6) Az Országos Elnök az ülésekre vonatkozó meghívót a napirendi pont közlésével az ülést megelőző három (3) 

nappal küldi meg, ami bármely kommunikációs eszköz útján történhet. Indokolt esetben az elnök rendkívüli ülést 

is összehívhat három (3) napnál rövidebb határidővel. Az Országos Elnökség ülései nem nyilvánosak. 

(7) (törölt szövegrész) 

(8) Az Országos Elnököt akadályoztatása esetén az Országos Alelnök helyettesíti. 

(9) A határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 

(10) Az Országos Elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az Országos Elnökségből legalább három fő jelen van. 

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. 

(11) Az Országos Elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható az Országos Elnökség döntésének 

tartalma, időpontja, hatálya valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya.  

(12) Az Országos Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az Országos Elnökség 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; 

e) az Egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 

megválasztatásának előkészítése; 

f) javaslat a Közgyűlés összehívására és napirendi pontjaira, kivéve, ha annak összehívását a bíróság rendeli el, 

g) a Közgyűlés előkészítése, 

h) részvétel a Közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

i) a Közgyűlés határozatainak végrehajtása; 

j) tagfelvétellel kapcsolatos –az Alapszabályban meghatározott - döntések meghozatala, 

k)  az éves rendezvénynaptár jóváhagyása, 

l) az Egyesület Közgyűlése kizárólagos hatáskörébe nem tartozó szabályzatok elfogadása, módosítása, 

m) első fokú fegyelmi eljárás lefolytatása, 

n) a költségvetés keretében történő gazdálkodás, 

o) tenyésztésvezető megbízása, 

p) díszelnökök személyére javaslattétel, 

q) döntés pártolói támogatás elfogadásáról, 
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r) az Egyesület rendezvényei díjának meghatározása 

s) újonnan alakuló területi csoport számára határidő megállapítása a tagok kutyái kiképzési helyének és 

időpontjának megjelölésére, amennyiben ezt a területi csoport a megalakulással egyidejűleg nem határozza 

meg, 

t) területi csoport Alapszabályban meghatározott esetekben történő megszüntetése, megszűnés megállapítása, 

u) elkészíti a Tenyésztési Programot, melynek keretében kiadja, illetve meghatározza: 

ua) a törzskönyvezési szabályzatot; 

ub) a teljesítményvizsgálati szabályzatot; 

uc) a tenyészszemle- és tenyésztésbe vétel szabályait; 

ud) az egyedek jelölésének módját; 

ue) az alomellenőrzés és származásellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét; 

uf) egyéb szakmai szabályzatot, amit jogszabály előír; 

v) ellátja a rottweiler fajta tenyésztésirányításával kapcsolatos szakmai feladatokat; 

w) ellát minden olyan feladat- és hatáskört, melyet az Alapszabály és az Egyesület egyéb szabályzatai nem 

ruháztak más szervre; 

x) a tagdíj éves összegének meghatározása. 

(13) Megszűnik az Országos Elnökség tagjának a megbízatása 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) az Országos Elnökség tagjának halálával; 

f) az Országos Elnökség tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) az Országos Elnökség tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(14) Az Egyesület rendes tagjai az Országos Elnökség tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

(15) Az Országos Elnökség tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Országos Elnökség másik tagjához vagy 

a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

(16) Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az Országos Elnökség új tagjának a 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

Az Országos Elnök feladat- és hatásköre 

7. § 

(1) Az Országos Elnök egy személyben jogosult képviselni az Egyesületet, egy adott ügy, feladat ellátására a polgári 

jog szabályai szerint megbízást adhat bármely országos elnökségi tagnak. 

(2) Az Országos Elnök a tisztségét társadalmi munkában tölti be, az ezzel járó indokolt költséget az Egyesület 

megtéríti. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(3) Az Országos Elnök az országos elnökségi tagokat és a Felügyelő Bizottság elnökét tájékoztatja az aktuális 

ügyekről. 

(4) Az Országos Elnök feladat- és hatásköre: 

a) a tagság nyilvántartása; 

b) az Egyesület szervei határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 

c) az Egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 

d) az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a 

Polgári Törvénykönyv által előírt intézkedések megtétele; 

e) gondoskodik az országos elnökségi határozatok végrehajtásáról, a jogszabályok, az Alapszabály és egyéb 

egyesületi szabályok betartásáról; 

f) az Egyesület tagjai ellen fegyelmi eljárást rendelhet el; 

g) előkészíti az Országos Elnökség üléseit. Meghatározza a Közgyűlés és az Országos Elnökség üléseinek 

napirendi pontjait; 

h) összehívja a Közgyűlést, országos elnökségi ülést, összehívhat bármely gyűlést vagy fórumot, amely nem 

tartozik más szerv, vagy személy kizárólagos hatáskörébe; 

i) ellátja az egyéb szabályzatok által ráruházott feladatokat. 

(5) Az Országos Elnök az Országos Elnökség üléseire bárkit meghívhat. 

(6) Az Országos Elnök a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolással. 

Az Országos Alelnök 

8. § 

(1) Az Országos Alelnök ellátja az Országos Elnök által ráruházott feladatokat. 

(2) Az Országos Elnököt annak akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel helyettesíti. 

(3) Tevékenységéről az Országos Elnöknek, az Országos Elnökségnek valamint a Közgyűlésnek köteles beszámolni. 

A Felügyelő Bizottság 

9. § 

(1) A Felügyelő Bizottság az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve, mely a Közgyűlés által négy (4) évre 

választott elnökből és két (2) tagból áll. A Felügyelő Bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a 

jogszabályok, az alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése. 

(1a) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja (a továbbiakban együtt: a Felügyelő Bizottság tagja) az a nagykorú 

személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A Felügyelő Bizottság tagja felügyelőbizottsági feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja 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. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

(2) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlés előtt véleményezi az Országos Elnökség éves beszámolóját, különös 

tekintettel az Egyesület gazdálkodására. 

(3) A Felügyelő Bizottság jogosult az Egyesület működésével összefüggő bármely ügyet vizsgálni. Tevékenységéért 

kizárólag a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

(4) A Felügyelő Bizottság a tevékenysége során tapasztalt, a törvényes működést veszélyeztető hiányosságok 

megszüntetésére javaslatot tesz az Országos Elnöknek. Ennek eredménytelensége esetében, kezdeményezheti a 

Közgyűlés összehívását. Amennyiben az Országos Elnök a Közgyűlés összehívására vonatkozó felhívásnak nem 

tesz eleget, és a törvényes működés másképpen nem állítható helyre, a javaslat megtételét követő hatvan (60) nap 

elteltével a Felügyelő Bizottság Elnöke jogosult a Közgyűlés összehívására.  

(5) A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.  

(5a) A Felügyelő Bizottság ülései a tagok személyes jelenléte útján, valamint elektronikus hírközlő eszköz igénybe 

vételével (online) tartható meg. Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott online gyűlésre 

vonatkozó részletszabályokat az Alapszabály 17. §-a tartalmazza. 

(5b) A Felügyelő Bizottság elnöknek döntése alapján – vagy a Felügyelő Bizottság két (2) fő tagjának kérésére - 

írásbeli döntéshozatali eljárás (határozathozatal ülés tartása nélkül)  folytatható le. Az írásbeli döntéshozatalra 

(határozathozatal ülés tartása nélkül) vonatkozó részletszabályokat az Alapszabály 16. §-a tartalmazza, mely 

rendelkezéseket a Felügyelő bizottságra vonatkozó eltérésekkel kell alkalmazni. 

(6) A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Akkor határozatképes, ha 

minden tagja jelen van. 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. 

(7) A Felügyelő Bizottság a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 

(8) Ellátja a más szabályzatok által hatáskörébe tartozó feladatokat. 

(9) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai mandátumuk idején más tisztséget nem tölthetnek be az Egyesületben.  

(10) Megszűnik a Felügyelő Bizottság tagjának a megbízatása 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) a Felügyelő Bizottság tagjának halálával; 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

f) a Felügyelő Bizottság tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) a Felügyelő Bizottság tagjával szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

(11) Az Egyesület rendes tagjai a Felügyelő Bizottság tagját bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 

(12) A Felügyelő Bizottság tagja megbízatásáról az Egyesülethez címzett, a Felügyelő Bizottság másik tagjához vagy 

a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

(13) Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás a Felügyelő Bizottság új tagjának a 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

(törölt szövegrész) 

10.§ 

 

Az Egyesület területi csoportjai 

11. § 

(1) Az Egyesület célkitűzéseinek helyi szinten történő megvalósítása céljából területi csoportot legalább öt fő rendes 

tag írásbeli kérésére az Országos Elnökség jóváhagyásával a rendes tagok alakíthatnak. 

(2) A területi csoport titkos szavazással területi elnököt, szükség szerint két-háromtagú (a területi elnökkel együtt) 

vezetőséget választ 4 évre egyszerű szótöbbséggel. 

(3) A területi csoportnak megalakuláskor, vagy legkésőbb az Országos Elnökség által megadott időpontig meg kell 

jelölnie a tagok kutyáinak kiképzési helyét és időpontját. 

(4) A területi csoport automatikusan megszűnik, ha tagjainak létszáma öt fő alá csökken. A megszűnést az Országos 

Elnökség állapítja meg a taglétszám öt (5) fő alá csökkenésének bekövetkezésétől számított harminc (30) napon 

belül. Az Országos Elnökség mérlegelési jogkörében eljárva egy alkalommal legfeljebb kettő (2) hónap haladékot 

adhat a területi csoportnak a szükséges létszám biztosítása érdekében. A haladéki idő eredménytelen elteltének 

napján az Országos Elnökség megállapítja a területi csoport megszűnését. Az automatikus megszűnést kimondó 

döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs. 

(5)  Az automatikus megszűnésen túl a területi csoportot az Országos Elnökség is megszüntetheti, amennyiben a 

területi csoport az Egyesület Alapszabályának, egyéb szabályzatainak, testületi döntéseinek nem megfelelő 

módon működik. 

(6) Amennyiben olyan adat vagy információ jut az Országos Elnökség tudomására, mely arra enged következtetni, 

hogy a területi csoport működése nem szabályszerű, a tudomásra jutást követő tizenöt (15) napon belül az 

Országos Elnökség a területi csoport megszüntetésére irányuló eljárást folytat le. Az eljárás során lehetőséget kell 

biztosítani a területi csoport elnöke számára, hogy az Országos Elnökség elé tárja saját álláspontját. Az Országos 

Elnökség az ügy minden jelentős körülményét mérlegelve dönt. A területi csoport megszüntetéséről szóló döntést 

a területi csoport minden tagjával postai úton közölni kell. A megszüntetéssel érintett területi csoport bármely 

tagja az Országos Elnökség területi csoport megszüntetéséről szóló döntése ellen a döntés közlését követő 15 

napon belül az Országos Elnökséghez benyújtott jogorvoslattal fordulhat a Közgyűléshez. Ebben az esetben az 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

Országos Elnök a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül összehívja a Közgyűlést. A 

Közgyűlés – az Országos Elnökség által – rendelkezésére bocsátott iratok alapján dönt. A Közgyűlés döntése 

ellen további jogorvoslatnak helye nincs. 

(7) A területi csoportra és működésére egyéb rendelkezések hiányában az Egyesület működésére vonatkozó 

szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

(8) A területi csoport illetékességi területét az Országos Elnökség határozza meg. 

(9) Az Országos Elnökség által elkészítendő éves rendezvénytervvel kapcsolatban a területi csoport javaslatot tehet 

az illetékességi területén tartandó rendezvények száma, időpontja és az azokon közreműködő küllembírók, 

teljesítménybírók, segédek személye tárgyában. 

(10) Az Országos Elnökség megbízhatja a területi csoportot az Egyesület egyes rendezvényeinek részleges vagy teljes 

körű megszervezésével. 

A Tisztségviselők 

12. § 

(1) Az Egyesület tisztségviselői: 

a) Az Országos Elnök, 

b) Az Országos Alelnök, 

c) Az Országos Elnökség tagjai, 

d) A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai, 

f) A Területi Csoportok Elnökei és vezetőségi tagjai. 

(2) Az Egyesület tisztségviselői nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyv szerint meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

(3) Az Egyesületben betölthető tisztségviseléshez (országos elnök, alelnök, elnökségi tagok, felügyelőbizottság 

elnök, felügyelőbizottság tagok) szükséges tagi jogviszony minimum három (3) év. 

A Tenyésztésvezető 

12/A. § 

(törölt szövegrész) 

 

Az Egyesület gazdálkodása 

13. § 

(1) Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik. 

(2) Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület tartozásaiért 

saját vagyonukkal nem felelnek. 

(3) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik, amelyet a Közgyűlés fogad el. Az Egyesület 

gazdálkodásáról az Országos Elnökség jelentést készít, amelyet elfogadás céljából a Közgyűlés elé terjeszt. 

(4) Az Egyesület az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a továbbiakban: alapcél szerinti 

tevékenység) - ideértve a közhasznú tevékenységet is - folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti 

tevékenységét nem veszélyezteti. 

(5) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél 

szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

(6) Az Országos Elnökség feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető fizetésképtelenség esetén a 

hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése 

(7) Az Egyesület 

a) alapcél szerinti, és 

b) gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet folytathat. 

(8) Az Egyesület bevételei: 

a) tagdíj; 

b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

c) költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a költségvetésből 

juttatott támogatás; 

cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás; 

cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

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. 

(9) Az Egyesület költségei, ráfordításai (kiadásai): 

a) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó költségek; 

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. 

(10) Az Egyesület bevételeit a (8) bekezdés szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a (9) bekezdés 

szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 

(11) Az Egyesület (9) bekezdés c) és d) pontja szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) 

tevékenység és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 

(bevételének) arányában kell évente megosztani. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(12) Az Egyesület a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök 

értékcsökkenési leírását társasági adó alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

törvény szerint veheti figyelembe. 

(13) Az Egyesület vállalkozási tevékenységéből származó bevételének megállapítását a társadalmi szervezetek 

gazdálkodási tevékenységéről szóló hatályos jogszabályok alapján végzi. 

(14) Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 

követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal a jogszabályban 

meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 

(15) A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31. 

(16) Az Egyesület könyvvezetése az egyszeres könyvvitel rendszerében, magyar nyelven, forintban történik. 

(17) Az Egyesület beszámolója tartalmazza: 

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést). 

(18) Az Egyesület a Közgyűlés által elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik 

hónap utolsó napjáig letétbe helyezi és közzéteszi. Az Egyesület ezen kötelezettségének a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon 

tesz eleget. 

(19) Az Egyesület a beszámolóját a honlapján is elhelyezi. Az Egyesület a saját honlapon közzétett adatok folyamatos 

megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

(20) Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott 

tevékenységére fordítja.  

(21) Az Egyesület a törzsvagyonát és egyéb pénzeszközeit számlán kezeli. A bankszámla felett mind az Országos 

Elnök mind az Országos Alelnök önállóan jogosult rendelkezni. 

(22) Az Egyesület tisztségviselői munkájukért semmilyen díjazásban nem részesülnek, azokat önkéntes alapon végzik. 

Az Egyesület érdekében keletkező kiadásaik megtérítését kérhetik a számviteli előírásoknak megfelelően.  

 

Általános választási szabályok 

14. § 

(1) (törölt szövegrész) 

(2) (törölt szövegrész) 

(3) Bármely szavazati joggal rendelkező személy javaslatot tehet jelölt állítására. A szavazatszámláló bizottság 

jelölőlistát készít. A jelölőlistára való felkerüléshez a javasolt személyeknek a jelen lévő szavazásra jogosultak 

több mint felének igen szavazatát kell megkapniuk, ami nyílt szavazással történik.  

(4) Tisztségre csak olyan személyt lehet jelölni, aki a jelölést elfogadta. 

(5) A jelölés elfogadása után nyílt szavazás eredményeként a jelöltek a jelölőlistára kerülnek. Amennyiben a jelölő 

létszám egyenlő, úgy a szavazólapra szoros "abc" sorrendben kell a jelölteket felvenni. A jelöltnek egyúttal 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

írásban nyilatkoznia kell, hogy nem áll olyan joghátrány hatálya alatt, mely tiltja társadalmi szervezet választott 

tisztségének betöltését. 

(6) Ha a jelölt a választáson halaszthatatlan ok miatt nem tud részt venni és erről a választókat írásban értesítette és 

ezen írásában a jelölést elfogadta, úgy jelenléte nélkül is megválasztható.  

(7) A szavazás során az első fordulóban megválasztottnak kell tekinteni azon személyt, akire a jelen lévő szavazásra 

jogosultak több mint fele igennel szavazott. Második forduló esetén a jelöltek közül a sorrendben a legmagasabb 

szavazatot elért személyeket kell megválasztottaknak tekinteni. Amennyiben a tisztségviselők választása során 

második fordulóra kerül sor, ez esetben a szavazólapra új személy már nem kerülhet.  

(8) A szavazás eredményéről - vagy eredménytelenségéről - a szavazatszámláló bizottság elnöke beszámol a 

szavazóknak.  

(9) A szavazás részleteit a Közgyűlés jegyzőkönyvében rögzítik. 

 

Az Egyesület megszűnése 

15. § 

(1) Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) a tagok megszűnését; vagy 

b) az arra jogosult szerv megszünteti 

c) az Egyesület megvalósította célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem 

határoztak meg; vagy 

d) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt 

feltéve mindegyik esetben, hogy az Egyesületet vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság az Egyesületet a nyilvántartásból törli. 

(2) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után fennmaradó 

vagyont a bíróság által kijelölt, az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött 

közhasznú szervezetnek kell átadni. 

(3) Az Egyesület jogutóddal szűnik meg más egyesülettel való egyesülés, valamint egyesületekké történő szétválás 

esetén. 

Jogorvoslati jog 

15/A. § 

(1) Az Egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése iránt bármely tag - a 

különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos 

jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban 

indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe 

tartozik. 

Fegyelmi eljárás 

15/B. § 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(1) A fegyelmi eljárást az Országos Elnök rendeli el. 

(2) Fegyelmi vétségnek minősülnek a 3. § (24) bekezdésben meghatározott kizárási okok. 

(3) A fegyelmi büntetések a következők: 

a) írásbeli figyelmeztetés, 

b) az Egyesületben betöltött tisztségviseléstől történő eltiltás, 

c) eltiltás az Egyesület által rendezett rendezvényeken való részvételtől, 

d) eltiltás az Egyesület által nyújtott kedvezményektől, 

e) az Egyesületből való kizárás, 

f) cím visszavonása a tiszteletbeli elnök és a tiszteletbeli tag esetében, 

(4) Az (3) bekezdés b), c) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetések 6 hónaptól 3 évig, d) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetés esetén 1 évtől 3 évig terjedő időtartamban határozható meg. 

(5) Az (3) bekezdés e)-g) pontjában meghatározott fegyelmi büntetés (továbbiakban együtt: kizárás) időtartama 

legalább 1, legfeljebb 5 év. 

(6) A fegyelmi büntetés időtartamát, valamint letöltésének kezdő és végső napját a fegyelmi határozat rendelkező 

részében naptári dátummal kell meghatározni. 

(7) Az a tag, akit az Egyesületből kizártak csak a fegyelmi büntetés letöltését követően vehető fel újra az 

Egyesületbe. A fegyelmi büntetés letöltésének időtartamába nem számít be az az időtartam, amikor a fegyelmi 

büntetés végrehajtására – bármely okból – nem került sor. 

(8) Többrendbeli vagy különösen súlyos fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén az Országos Elnök az elrendeléssel, 

az Országos Elnökség pedig a tárgyalás kitűzésével egyidejűleg, vagy az eljárás folyamán az eljárás jogerős 

befejezéséig a fegyelmi eljárás alá vont tagsági jogait határozatban felfüggesztheti. E határozatok ellen 

jogorvoslatnak helye nincs. 

(9) Az Egyesület fegyelmi szervei a következők: 

a) az Országos Elnökség, 

b) a Közgyűlés. 

(10) Az Országos Elnökség valamely tagjával szemben felmerülő elfogultság valószínűsége esetén ennek fennállása 

kérdésében – az eljárás alá vont tag vagy az Országos Elnökség érintett tagjának kérelmére – az Országos 

Elnökség dönt, amely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. E döntés meghozatalában az Országos Elnökség 

érintett tagja nem vehet részt. 

(11) Ha az elfogultsági kifogás megalapozott, a fegyelmi eljárásban az Országos Elnökség érintett tagja nem vehet 

részt. 

(12) Amennyiben az elfogultság az Országos Elnököt érinti, az elnöki teendőket az Országos Alelnök látja el. 

(13) A fegyelmi eljárást az Országos Elnök írásban rendeli el. A fegyelmi eljárás elrendelésére indítványt tehet az 

Egyesület bármely tagja. 

(14) A fegyelmi eljárást fel lehet függeszteni, ha azzal összefüggő, más hatósági eljárás van folyamatban. A 

felfüggesztés időtartama a más hatósági eljárás jogerős lezárásáig állhat fenn. 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(15) Az Országos Elnökség a fegyelmi eljárás elrendelését követő 15 napon belül a fegyelmi eljárás alapját képező 

dokumentumok egyidejű megküldésével az eljárás megindításáról írásban köteles értesíteni az eljárás alá vont 

tagot és egyben kitűzi a tárgyalást. Az Országos Elnök az eljárás alá vont tagot az értesítésben tájékoztatja arról, 

hogy igazolatlan elmaradása a tárgyalás megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az erről szóló 

értesítésnek a tárgyalás napját legalább 15 nappal meg kell előznie. Az eljárás alá vont tag részére tértivevényes 

levélben kell az értesítést és minden egyéb dokumentumot kézbesíteni. 

(16) Az Országos Elnökség tagjait és a panaszost, továbbá a tanúkat írásban kell meghívni. Az Országos Elnök 

gondoskodik a tárgyalás megfelelő előkészítéséről, amennyiben szükséges az előzetes meghallgatás 

foganatosításáról. A tárgyalás megnyitását követően az Országos Elnök számbaveszi a megjelenteket, majd az 

iratokat. A tárgyalás megkezdésekor és az egész eljárás folyamán az esetleges elfogultságot vizsgálja. 

(17) A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont tag elé kell tárni a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló tényeket és 

körülményeket, továbbá módot kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban 

előterjeszthesse. 

(18) Az Országos Elnökség köteles lehetővé tenni, hogy a fegyelmi eljárás alá vont tag a tárgyalás egész tartama alatt 

– kivéve a határozathozatalt megelőző zárt tanácskozást – jelen legyen, az Országos Elnök engedélyével a 

tanúkhoz kérdést intézzen, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tegyen. 

(19) A fegyelmi tárgyalást az Országos Elnök vezeti. Gondoskodik a jelen Fegyelmi Szabályzat rendelkezéseinek 

betartásáról, a fegyelmi eljárás alá vont tagot megillető jogok érvényesítéséről és köteles a fegyelmi eljárás alá 

vont tagot az őt megillető jogokról (bizonyítási indítvány előterjesztése, tanúhoz való kérdés intézése; stb.) 

tájékoztatni. 

(20) Az Országos Elnök gondoskodik a bizonyítás felvételéről. 

(21) A bizonyítás – kivételesen indokolt esetben – az Országos Elnök által megbízott elnökségi tag által is felvehető. A 

fegyelmi eljárás alá vont tagot ennek a helyéről és időpontjáról legalább 15 nappal előbb értesíteni kell. 

(22) Az első fokú eljárást lehetőleg egy tárgyaláson be kell fejezni, amennyiben ez nem lehetséges folytatólagos 

tárgyalást kell kitűzni. A folytatólagos tárgyalásra a jelenlévőket szóban, a távollévőket írásban kell meghívni. 

(23) Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás-felvételről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelybe az 

eljárás alá vont tag szóbeli előterjesztéseit és nyilatkozatait, valamint a tanúvallomásokat fel kell venni. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a meghallgatás helyét, idejét, a jelenlévő 

személyek nevét, az eljárás tárgyát és ügyszámát. 

(24) A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont tag nyilatkozatait e személyekkel alá kell íratni. 

(25) Amennyiben az eljárás alá vont tag a jegyzőkönyvet nem írja alá, ezt a tényt, két tanú aláírásával a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell az esetleges indokok közlésével. Országos Elnökség tagjának külön véleményét 

úgyszintén a jegyzőkönyvben kell rögzíteni. 

(26) A jegyzőkönyv egy példányát a fegyelmi eljárás alá vont tag részére kézbesíteni kell. 

(27) Az elsőfokú fegyelmi eljárást lehetőleg az elrendeléstől számított 60 napon belül be kell fejezni. 

(28) Az Országos Elnökség az ügy kivizsgálása után döntést hoz. 

(29) Az eljárást meg kell szüntetni: 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

a) „fegyelmi vétség hiányában”, ha az eljárás alá vont tag fegyelmi vétséget nem követett el, 

b) „bizonyítékok hiányában”, ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelmi vétség elkövetését nem lehetett 

megnyugtató módon bizonyítani, 

c) „elévülés” címén, ha a vizsgálat közben derül ki, hogy a fegyelmi vétség elévült. 

(30) A fegyelmi eljárás megszüntetéséről az eljárás alá vont tagot írásbeli határozattal értesíteni kell. 

(31) Ha az eljárás során a fegyelmi vétség a fegyelmi eljárás alá vont tag által történt elkövetése bebizonyosodott, az 

Országos Elnökség határozatot hoz, amelyben a (3) bekezdésben meghatározott fegyelmi büntetés valamelyikével 

sújtja az elkövetőt. 

(32) A határozatba a jogorvoslati lehetőséget bele kell foglalni. A határozat eredeti példányát az Országos Elnökség 

fegyelmi eljárásban részt vevő tagjai írják alá.  

(33) Az utolsó tárgyaláson a határozatot szóban ki kell hirdetni. A kihirdetést követő 8 napon belül a határozatot írásba 

kell foglalni és tértivevénnyel kell megküldeni a fegyelmi eljárás alá vont tag és a panaszos részére. A fegyelmi 

határozat jogerőre emelkedési ideje a kézhezvételtől számított 15 nap. 

(34) A fegyelmi határozat bevezető részből, rendelkező részből és indoklásból áll: 

a) a bevezető rész tartalmazza az Országos Elnökség nevét, a határozathozatal idejét, valamint az eljárás alá 

vont tag tagnyilvántartásban szereplő adatait; 

b) a rendelkező rész tartalmazza a megállapított fegyelmi vétség megjelölését, az Alapszabály meghatározott 

pontjára hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést, továbbá a jogorvoslati (fellebbezési) lehetőséget, 

ennek határidejét és azt, hogy a fellebbezést hová kell benyújtani; 

c) az indoklás tartalmazza az eljárás során egyértelműen bebizonyosodott tényeket és körülményeket, az 

elkövetett cselekmény rövid leírását, az eljárás alá vont tag által felajánlott, de az Országos Elnökség által 

nem foganatosított bizonyítási cselekményeket az elutasítás indokának megjelölésével, valamint a súlyosbító 

és enyhítő körülményeket. 

(35) Ha a fegyelmi határozat hibás névírást, szám- vagy számítási hibát vagy más hasonló nyilvánvaló elírást 

tartalmaz, a fegyelmi szerv a határozatát bármikor kijavíthatja.  

(36) Ha a fegyelmi eljárás során bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja merül fel, az Országos Elnök a 

rendelkezésére álló bizonyítékok megjelölésével köteles értesíteni a területileg illetékes rendőri vagy ügyészi 

szervet. 

(37) Az eljárás alá vont tag az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül az 

Országos Elnökség útján fellebbezést nyújthat be a Közgyűléshez. 

(38) A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van. 

(39) Ha az Országos Elnökség azt észleli, hogy a fellebbezés elkésett, azt köteles jegyzőkönyvben megállapítani és a 

fellebbezést – a (40) bekezdésben megállapított eseten kívül – elutasítani. Az elutasító döntés ellen önálló 

fellebbezésnek van helye. 

(40) Ha a fellebbező – az elkésett fellebbezésének benyújtásával egyidejűleg – mulasztását igazolja, az Országos 

Elnökség köteles a fellebbezést, az igazolási kérelmet, valamint az eljárás teljes iratanyagát felterjeszteni a 
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

Közgyűléshez. A Közgyűlés ebben az esetben először az igazolási kérelem tárgyában dönt, majd annak 

elfogadása esetén teszi meg a szükséges intézkedéseket a fegyelmi ügy másodfokú tárgyalására. 

(41) A Közgyűlés szükség esetén újabb tanúkat, szakértőket hallgathat meg és további bizonyításkiegészítést 

foganatosíthat. 

(42) A Közgyűlés az első fokon kiszabott fegyelmi büntetést enyhítheti, súlyosbíthatja vagy helybenhagyhatja. A 

Közgyűlés az ügyet kizárólag a fellebbezés keretein belül vizsgálhatja. 

(43) Ha a fellebbezést a Közgyűlés alaptalannak találja, azt – az elsőfokú határozat hatályban tartása mellett – 

elutasítja. 

(44) Ha az elsőfokú eljárás során jelentős eljárási szabályszegés történt, illetőleg ha további nagy terjedelmű 

bizonyítás vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a Közgyűlés az elsőfokú határozatot hatályon 

kívül helyezi, és az Országos Elnökséget új eljárásra utasíthatja. Ebben az esetben a hatályon kívül helyező 

határozatnak tartalmaznia kell a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó elvi 

állásfoglalást. 

(45) A Közgyűlés által tartott tárgyalásra, valamint a másodfokú fegyelmi határozat tartalmára az elsőfokú eljárás 

szabályai megfelelően irányadók. 

(46) A felelősségre vonhatóság elévül a kizárási idő felső határának elteltével. 

(47) A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően vizsgálni kell, hogy a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló cselekmény, 

vagy mulasztás nem évült-e el. 

(48) Amennyiben a fegyelmi eljárás alapját képező ügyben hatósági vagy bírósági eljárás indul, az elévülés a jogerős 

hatósági vagy bírósági döntés meghozatalakor kezdődik. 

(49) Akit kizártak az Egyesületből, csak a jogerős határozatban kiszabott fegyelmi büntetés tényleges letöltése után 

nyújthat be tagfelvételi kérelmet. 

Írásbeli döntéshozatal - Határozathozatal ülés tartása nélkül 

16. § 

(1) Írásbeli döntéshozatali eljárás nem folytatható le, a Közgyűlés hatáskörébe utalt olyan feladataival kapcsolatos 

döntések meghozatalára, amelyekre az Alapszabály titkos szavazást ír elő.  

(2) Az írásbeli döntéshozatal akkor eredményes, ha a tagok legalább annyi szavazatot küldenek meg az Országos 

Elnök részére, amennyi a határozatképességhez szükséges lenne egy rendes közgyűlés tartása esetén.  

(3) Az írásbeli döntéshozatal előkészítése során az Országos Elnök az írásbeli felhívással együtt elküldi a tagoknak 

a döntéshez szükséges dokumentumokat:  

a) a határozattervezet szövegét,  

b) a szavazólapot („igen”, „nem”, „tartózkodik” válaszlehetőséggel), valamint  

c) megjelöli a szavazatok leadásának határidejét.  

(4) Az írásbeli felhívással kiküldésére eltérő szabályozás hiányában a meghívó kiküldésére vonatkozó eljárási 

szabályok az irányadók.   

(5) A szavazat megküldésére legalább tizenöt (15) napot kell biztosítani.  
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Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(6) A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban beérkezik, akkor 

az utolsó szavazat beérkezésének napja.  

(7) A tag szavazata akkor érvényes, ha abból egyértelműen megállapítható a tag személye (név, állandó lakcím), a 

szavazásra bocsátott határozattervezet megjelölése – több határozati javaslat esetén a határozattervezetek 

sorszáma – és az arra adott szavazat. 

(8) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három (3) napon belül – ha valamennyi tag szavazata 

ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított három (3) napon belül 

– az Országos Elnök megállapítja a szavazás eredményét. Összesíti a szavazatokat, megvizsgálja, hogy megvan-

e a döntéshozatalhoz szükséges szavazatszám, majd írásbeli összegzést, jegyzőkönyvet készít a határozatokról, 

melyet három (3) napon belül megküld a tagoknak, és a döntéseket bevezeti a határozatok tárába. 

 

Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott online gyűlés 

- elnökség és felügyelőbizottság vonatkozásában -  

17.§ 

(1) Az online szervezeti gyűlés akkor eredményes, ha legalább annyi szervezeti tag vesz részt rajta, amennyi a 

határozatképességhez szükséges lenne egy rendes szervezeti ülés tartása esetén.  

(2) Az alkalmazott elektronikus hírközlő eszközt az egyesület szervezetének elnöke határozza meg és erről köteles a 

szervezeti tagokat a gyűlés tartása előtt legalább három (3) nappal korábban írásban tájékoztatást adni. Az 

alkalmazott elektronikus hírközlő eszköznek lehetővé kell tennie az online szervezeti gyűlésen részt vevő 

szervezeti tagok azonosíthatóságát.  

(3) Az online szervezeti gyűlésen ugyanúgy biztosítani kell a tagsági jogok gyakorolhatóságát, mintha a tagok 

személyesen vennének részt a szervezeti gyűlésen. A tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes 

kommunikáció teljesülése érdekében az alkalmazott elektronikus hírközlő eszköznek egyszerre kell biztosítania 

a hang- és képfelvétel egyidejű továbbítását úgy, hogy minden tag minden taggal képes legyen kommunikálni, 

és minden kommunikációt minden résztvevő egyidejűleg követhessen, bármihez hozzászólhasson, minden 

hozzászólást figyelemmel kísérhessen.  

(4) Az online szervezeti gyűlés tartásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy az alkalmazott elektronikus hírközlő 

eszköz használata során illetéktelenek ne férhessenek hozzá.  

(5) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott online szervezeti gyűlésen elhangzottakat és a meghozott 

határozatokat úgy kell rögzíteni, hogy azok később bármikor ellenőrizhetők és visszakövethetők legyenek.  

(6) Az online szervezeti gyűlésen történő határozathozatal a szervezeti gyűlésen történő határozathozatalnak 

minősül. Az online szervezeti gyűlés megtartása esetén egyebekben alkalmazni kell a rendes szervezeti ülésével 

kapcsolatos általános szabályokat, különösen: az összehívására, napirendjének közlésére, eljárási rendjére, 

határozatképességének megállapítására, határozathozatalára. 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

18. § 
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______________________ 

Forgács Istvánné,  

Országos Elnök  
 

(1) Az ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyarország Alaptörvénye, valamint az Egyesületekre 

és civil szervezetekre mindenkor hatályos jogszabályok az irányadóak. 

(2) Ezt az Alapszabályt az Egyesület Közgyűlése a 2013. október 20-án megtartott ülésén jóváhagyta és hatályba 

léptette, egyidejűleg a 2005. július 2-án hatályba léptetett Alapszabályt hatályon kívül helyezte. 

(3) Az Egyesület 2013 október 20. napján megtartott közgyűlésén jóváhagyott és hatályba léptetett Alapszabályt a 

2014. február 21. napján megtartott közgyűlés a Budapest Környéki Törvényszék 5.Pk.60.134/1998 /4. számú 

végzése alapján módosította. Ez az Alapszabály a 2013. október 20-án megtartott ülésén jóváhagyott és hatályba 

léptetett Alapszabályt a 2014. február 21. napján tartott közgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes 

szerkezetben tartalmazza. 

(4) A 2014. december 06. napján megtartott Közgyűlés a 2013. október 20-án elfogadott, 2014. február 2-én 

módosított Alapszabályt módosította, és a módosításokat az elfogadás napjával hatályba léptette. 

(5) A 2015. június 29. napján megtartott Közgyűlés a 2013. október 20-án elfogadott, 2014. február 2-án és 2014. 

december 06. napján módosított Alapszabályt módosította, és a módosításokat az elfogadás napjával hatályba 

léptette. 

(6) A 2018. február 24. napján megtartott Közgyűlés az Alapszabályt módosította, és a módosításokat az elfogadás 

napjával hatályba léptette. 

(4) A 2019. október 25. napján megtartott Közgyűlés az Alapszabályt módosította, és a módosításokat az elfogadás 

napjával hatályba léptette.  

(5) Az Egyesület 2021. május 01. napján meghirdetett ülés – közgyűlés – tartása nélkül történő (írásos) 

határozathozatali eljárása útján elfogadott 3-5/2021 (IV.30.) számú M.Á.R.K. írásbeli határozatok az 

Alapszabályt módosította, az alapszabály 2021. május 30. napjától hatályos.  

 

Záradék: A fenti egységes szerkezetű Alapszabály megállapítására az Egyesület 2021. november 27. napján megtartott 

közgyűlése adott okot. A módosított rendelkezések vastag, dőlt betűvel szedve találhatóak a szövegben.  A fenti 

egységes szerkezetű alapszabály 2021. november 27. napjától hatályos. 

Alulírott Forgács Istvánné, mint a Magyarországi Általános Rottweiler Klub Országos Elnöke igazolom, hogy a fenti 

irat az egyesületünk mai napon hatályos alapszabálya. 

Kelt: Tápiószentmárton, 2021. november 27. 

 ____________________ 

Forgács Istvánné, 

Országos Elnök 

Előttünk, mint tanúk: 

 

Tanú 1) Tanú2) 

Név: Név: 

Lakcím: Lakcím: 

Szig.száma: 

Aláírás: 

Szig.száma: 

Aláírás: 

 


