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Magyar Boxer Klub
Alapszabálya

1. Bevezető rendelkezések
A Magyar Boxer Klub alapító tagjai a PTK és az egyesülési jogról szóló 2011. évi CLXXV. Tv. rendelkezései
szerint, egyesületet alapítanak.
Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, mely a jelen
alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére
szervezi tagjai tevékenységét.
Az Egyesület jogi személy.
Az Egyesület tagsága tudomásul veszi és azonosul az FCI (Federation Cynologique Internation =
Nemzetközi Kinológiai Szövetség) mindenkori magyarországi csúcsszervezetének alapszabályában
foglaltakkal. A jelen alapszabály és a jövőbeni mindenkori alapszabály módosítás nem tartalmazhat
ellentétes rendelkezéseket az FCI alapszabályával.
Biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldöttközgyűlést nem alkalmaz.

2. Az Egyesület elnevezése és székhelye






Az Egyesület elnevezése:
Az Egyesület rövidített elnevezése:
Az Egyesület székhelye:
Az Egyesület működési területe:
Az Egyesület bélyegzője:
Klub felirat

Magyar Boxer Klub
MBK
2220 Vecsés, Lőrinci utca 55/A. Fszt. 45.
Magyarország
Körbélyegző, középen Boxer fej, körben Magyar Boxer

3. Az Egyesület célja
a) A fajta állományának népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének elősegítése.
b) A fajta tenyésztői, kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása.
c) A fajtaleírás (standard) egyesületi tagokkal való megismertetése és az ezzel összefüggő
kinológiai ismeretek bővítése.
d) Tagjai érdekvédelmének ellátása.
e) Fajtamentés.
f) Állatvédelem.
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4. Cél szerinti tevékenysége
Kapcsolattartás, más hazai és külföldi ebtenyésztő szervezetekkel, kiállítás, tenyészszemle, verseny,
vizsga rendezése. Klubnapok előadások tartása, jog és érdekvédelem, tagok részére nyilvántartás
vezetése, nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátása, részvétel más szervezetek rendezvényein,
lapkiadás.
5. Általános rendelkezések
5.1. Az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és külföldi
kinológiai szervezetekhez.
5.2. Az Egyesület közgyűlése által elfogadott szabályzatai alapján végzi tenyésztési,
tenyészalkalmassági vizsgáztatási, kiállítási, bírói es egyéb, a fajtát népszerűsítő tevékenységét.
5.3. Az Egyesület működéséhez - figyelemmel a jogszabályokra - szabályzatokat készít el, (ügyrendi,
ügyviteli, működési, pénzügyi) melyeket a Közgyűlés hagy jóvá. Javaslatokat dolgoz ki Tenyésztési
Szabályzat, Tenyészszemle Szabályzat vonatkozásában, melyeket a közgyűlés fogad el.

6. Az Egyesület tagsága:
6. 1 Az Egyesület tagja lehet minden természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság, egyéb gazdálkodó és társadalmi szervezet, amely az alapszabályban foglalt
kötelezettségek teljesítését vállalja. Az egyesület biztosítja, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy
legyen, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel.
A tenyésztőszervezetként működő szervezet a tagfelvételi eljárást beérkezésétől számítva 15 napon
belül lefolytatja.
6.2. A tagsági viszony keletkezése:
Az Egyesület alakuló ülésén résztvevők az Egyesület alapító tagjainak minősülnek.
A későbbiek folyamán a belépési szándékot az Elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozattal lehet kérni,
melyről az Elnökség 30 napon belül köteles dönteni. A tagsági viszony a kérelem időpontjára
visszamenő hatállyal kezdődik. A tagsági viszony fennállását tagkönyv igazolja.
A Elnökség tagfelvételi kérelmet elutasító döntése ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az
Elnökhöz benyújtott az Elnökséghez címzett panasszal lehet élni. Az Elnök 15 napon belül köteles az
Elnökséget összehívni, aki a panasz elfogadásáról, vagy elutasításáról határozatképes elnökségi ülésen
többségi, nyílt szavazással dönt. A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.
6.3.

A tagok jogai:
a) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,
b) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
c) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
d) magyar állampolgár, vagy
e) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezik, vagy
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f)

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
Az egyesület tagja részt vehet a társadalmi szervezet tevékenységében és rendezvényein,
választhat és az a) pontba foglalt korlátozásokkal választható a társadalmi szervezet szerveibe.
Tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik az Egyesület Közgyűlésén,
Tag csak közvetlenül gyakorolhatja tagsági jogait.
Indokoltan távollévő személy tisztségre választható, ha előzetesen írásban jelzi, hogy a jelölést
elfogadja.
Tagok abban az esetben jogosultak MEOESZ és MBK között megkötött szerződésben rögzített
kedvezményeket igénybe venni, ha az erre feljogosító, a MEOESZ mindenkori tagdíjával azonos
tagdíjat fizetik. A MEOESZ törzskönyvezéssel kapcsolatos szolgáltatásait saját taggal azonos
feltételek mellett igénybe venni. Az MBK rendezvényein szerzett eredményeket a MEOESZ
elismeri, az utódok származási lapjára felvezeti.
Jogosult igénybe venni az MBK reklámját abban az esetben, ha az eladásra szánt kutya, vagy
alom az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő módon született.
Jogosult rendszeres tájékoztatásra.
Az Egyesület tevékenységévei kapcsolatosan javaslatot és indítványt tehet, véleményt
nyilváníthat.
Tagot nem érhet hátrány jogszabályba nem ütköző vélemény nyilvánításért.

n) Az Egyesület tevékenységéről, célkitűzései megvalósulásáról tájékoztatást kérhet az Egyesület
ügyintéző és képviseleti szerveitől
o) Jogosult az Egyesület kiadványaira.
p) Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit.
q) Szakmai elképzelései (kísérletei) megvalósításához támogatást igényelhet.
r) Alapszabályban kell rögzíteni minden újabb jogosultságot, amit az egyesület tagjai számára
megszerez.
6.4 Tagok kötelezettségei
a) Az FCI, a MEOESZ és az MBK szabályzataiban leírtakat továbbá a határozatokat,
megállapodásokat betartani
b) A közgyűlés által jóváhagyott tagdíjat a 8. pontban meghatározott határidőig befizetni.
c) Tag nem vehet részt az MBK, továbbá az MBK szerződéses partnere, vagy más szervezet vagy
személy elleni rosszhiszemű tevékenységben. Tag az egyesület elnökéhez köteles fordulni a
konfliktushelyzet megoldása érdekében.
d) Tagok kötelesek egymással kulturáltan, udvariasan segítőkészen együttműködni.
e) Tag nem ronthatja más tenyésztő hitelét. Köteles rendezvényeken és máshol sportszerűen
viselkedni.
f) Tag nem vehet részt kutyaviadalon résztvevőként, fogadóként, nézőként.
g) Tilos származási lappal, vagy bármely irattal visszaélni.
h) Köteles kutyáit kulturáltan a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló
41/2010 (II.26) kormányrendelet előírásainak megfelelően tartani.
i) Tilos kutyát olyan nagybani kereskedőnek eladni, aki a humánus szállítást nem biztosítja, továbbá
aki a kutyát nem a tulajdonos rendelésére szállítja.
j) Tisztségviselő nem élhet vissza tisztségével.
k) Tag nem rongálhatja szándékosan az egyesület vagyonát. Nem okozhat szándékosan felesleges
költséget.
l) Tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását.
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m) Tag köteles lakcíme, e-mail címe egyéb elérhetősége megváltozása esetén az új elérhetőségről
az egyesületet értesíteni.

6.5. A tagsági viszony megszűnése:
A tagsági jogviszony megszűnik:
a) A tag kilépésével.
b) A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
c) A tag kizárásával.
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor,
indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő
megérkezése napján szűnik meg.
Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a
tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten
sértő magatartást tanúsít.
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le.
A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a
védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia
kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről
való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15
napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően
az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a
rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés
határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli az érintett taggal.
6.6. Pártolói tagság
A Pártolói tag a klub tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A Pártolói tag a klub
Közgyűlésének ülésein tanácskozási joggal részt vehet, szavazati joggal nem rendelkezik és vezető
tisztségviselővé nem választható.
A Pártolói tag
a) értesülhet az MBK rendezvényeiről, kiadványairól;
b) részt vehet az MBK által szervezett Hobby kutyás kiállításokon, rendezvényeken;
c) igénybe veheti a Hobby kutyások részére kialakított kedvezmény rendszert.”
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7. Az Egyesület szervezete
Az Egyesület szervei:
a) a Közgyűlés
b) az Elnökség
c) az Egyesület Elnöke

7.1. A Közgyűlés
Az Egyesület legfelsőbb szerve a Közgyűlés, amely a természetes személy tagok összességéből, a nem
természetes személy tagok 1-1 képviselőjéből áll.- A Közgyűlést legalább évente egyszer össze kell
hívni. Az összehívásról az Elnök köteles gondoskodni.
A Közgyűlést össze kell hívni, ha összehívását a bíróság elrendeli, illetve tagok legalább ötven százaléka
az ok és cél megjelölésével írásban kezdeményezi. A Közgyűlés határozatképes, ha a meghirdetett
időpontban azon a tagok több mint fele jelen van.
Ha a Közgyűlés határozatképtelenség miatt meghiúsul, úgy a 30 perccel későbbi időpontra ismételten
összehívott Közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül az eredeti napirend tekintetében
határozatképes.
a) Közgyűlés összehívása:
A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az alapszabály négy évnél ritkább
ülésezést előíró rendelkezése semmis.
A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére (vagy amennyiben az a közgyűlés személyi vagy
technikai lebonyolítása érdekében ott nem megoldható akkor más alkalmas helyen a
meghívóban meghatározott helyszínen kell megtartani,) hívja össze írásban, igazolható
módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: ajánlott vagy tértivevényes
küldemény, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy
a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
Az ügyvezető szerv 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.
Az a) b) c) esetben összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.
b) Meghívó:
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a
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megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A meghívó napirendi pontjaihoz tartozó mellékleteket, dokumentációkat, beszámolókat,
előterjesztéseket a meghívó kiküldésével egyidejűleg kell a tagok részére elérhetővé tenni.

c) Napirend kiegészítésének feltételei:
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az
egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt
napirenden kívüli kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
d) A Közgyűlés ülésezése:
(1) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján
tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
(2) A tag a közgyűlés ülésén tagsági jogait személyes részvétel helyett elektronikus hírközlő
eszközök igénybevételével akkor gyakorolhatja, ha az alapszabály az igénybe vehető
elektronikus hírközlő eszközöket, valamint azok alkalmazásának feltételeit és módját úgy
határozza meg, hogy a tagok azonosítása és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes
kommunikáció biztosított legyen.
(3) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az
ülésen a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van, és egyhangúlag hozzájárul
az ülés megtartásához.
(4) A szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha a
részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
(5) A (3) és (4) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott
vagy megtartott közgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az
elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a közgyűlés
napjától számított harminc napon belül valamennyi tag egyhangúlag érvényesnek ismeri el.
Semmis az alapszabály olyan rendelkezése, amely az egyhangúságra vonatkozó feltételtől
eltér.
e) Jelenléti ív és jegyzőkönyv:
(1) A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a tag
nevét és lakóhelyét. A jelenléti ívet a közgyűlés levezető elnöke és a jegyzőkönyvvezető
aláírásával hitelesíti.
(2) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza
a) az egyesület nevét és székhelyét;
b) a közgyűlés helyét és idejét;
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c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv
hitelesítőjének a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.

(3) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.
(4) Az egyesület ügyvezetése köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet az
egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni.
(5) Bármely tag a közgyűlési jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv egy részét
tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az ügyvezetéstől.

7.2. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- Az alapszabály megállapítása és módosítása,
- Az Elnöknek, az Elnökség tagjainak, megválasztása és visszahívása.
- Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása.
- Az Egyesület éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása.
- Az Egyesület más társadalmi szervezettel történő egyesülésének és feloszlásának kimondása, illetve
a MEOESZ-el történő tagsági viszonyt létrehozó szerződés felbontása.
- A tagdíj mértékének – évenkénti - megállapítása.
- Az Egyesület szakmai célkitűzéseinek meghatározása, ajánlások kidolgozása.
- Döntés mindazon ügyekben, melyeket a jogszabályok, az alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
A közgyűlés - a hatáskörébe tartozó tisztségviselők választásán és visszahívásán kívül-valamennyi
hatáskörébe tartozó kérdésben nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel (jelenlévők 50%-a+1 fő) dönt.
A közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket titkos szavazással és egyszerű szótöbbséggel
választja, illetve hívja vissza. A Közgyűlésen jelenlévő tagok legalább egyharmada bármely ügyben a
döntéshez titkos szavazás elrendelését kérheti. A titkos szavazás elrendelésének kérdésében a
Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel határoz. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. A jelenlévő tagok 10 %ának indítványára zárt ülést kell elrendelni.
A Közgyűlést az Elnök hívja össze.
A közgyűlés tisztségviselői:
-

a levezető elnök,
a szavazatszámlálók, mandátum vizsgálók,
jegyzőkönyvvezető,
hitelesítők

Megválasztásuk szabályai: A közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel választja a felsorolt
tisztségviselőket. A szavazatszámláló/mandátum vizsgáló bizottság elnökből és két tagból áll. A
jegyzőkönyv hitelesítésére 2 főt kell választani.
A közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető elnök a felelős.
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A levezető elnök általában az egyesület elnöke, kivéve, ha akadályoztatva van, vagy a közgyűlés nem
választja meg levezető elnöknek. Amennyiben nem az elnök a levezető elnök, bárki lehet, akit a
közgyűlés megszavaz.
Megismételt közgyűlés határozathozatala:
(1) Az egyesület alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához a
közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő
ügyekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot
legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra hívják össze.
7.3. Az Elnökség
Az Elnökség az Egyesület képviseleti, operatív- irányító és ügyintéző szerve. Az Elnökség az Egyesület
Közgyűlése által választott Elnök, Alelnök és 1 rendes tagból áll.
Az Elnök és az Elnökségi tagok mandátuma 4 évre szól.
Az Elnökség eljár es dönt mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak a Közgyűlés hatáskörébe.
7.4. Az egyesület vezető tisztségviselői:
Az egyesület elnöke: Kárpáti Zsolt Gábor (an.: Bálint Györgyi, 2220 Vecsés, Lőrinci utca 55/A. 45. )
Az elnökség tagjai:
Alelnök:
Tag:

Foki Annamária (an.: Hargittai Zsuzsanna, 1222 Budapest, Zakariás J. u. 5.)
Kállai Vince (an.: Bíró Irén, 6800 Hódmezővásárhely, Petőfi utca 21.)

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
7.5.

A Elnökség hatáskörébe tartozik:

a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések
meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők
megválasztatásának előkészítése;
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
i) a tagság nyilvántartása;
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
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l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Működéséről évente beszámol a Közgyűlésnek. Az Elnökség szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal ülésezik. Az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség határozatképességéhez
minden fő jelenléte szükséges. Az Elnök tagja az Elnökségnek. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza. Az Elnökség, mint 1. fokú Fegyelmi Bizottság is működik, határozata ellen a
Közgyűléshez lehet fellebbezni. Az Elnökség az alapszabály 6.5. pontban nevesített kizárási okokon túl
az egyéb fegyelmi vétségeket és azok szankcióit a Fegyelmi Szabályzatban rendezi. Egyéb fegyelmi
vétség elbírálásának eljárási szabályai azonosak az 6.5 pontban ismertetett eljárással.

7.6. Az Elnök hatásköre:
Az Egyesület Elnöke eljár mindazon ügyekben, melyek törvény, vagy alapszabály szerint nem tartoznak
a Közgyűlés és az Elnökség hatáskörébe, illetve amit törvény, alapszabály, vagy alapszabályon alapuló
más szabályzat a hatáskörébe ad.
Egy személyben felelős az Egyesület jogszerű és alapszabályszerű működéséért.
Képviseli az egyesületet harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt.
Az Egyesületet az Elnök képviseli. Akadályoztatása esetén az általa – írásban - kijelölt elnökségi tag
teljes jogkörrel helyettesíti, kivéve azokat az ügyeket, melyekhez jogszabály a nyilatkozat
érvényességéhez írásbeli alakot kíván. Ez esetben két képviseleti joggal felruházott személy aláírása
szükséges.
Utalványozási jogkört gyakorol.
7.7. Az Elnök feladata:
-

Elnököl a Közgyűlésen, az elnökségi üléseken, gondoskodik, ezen szervek üléseinek
összehívásáról.
Kezdeményező, javaslattevő jogkörrel bír, és a Közgyűlés utasíthatja a hatáskörébe tartozó
feladatok ellátására, de hatáskört egyik szervtől sem vonhat el.
Az Elnök képviseli az Egyesületet az FCI által mindenkor elfogadott magyarországi kinológiai
csúcsszervezet küldött gyűlésein, közgyűlésein.”
Ellát továbbá minden olyan feladatot, amely nem tartozik más szerv kizárólagos hatáskörébe.

7.8. Az Alelnök hatásköre:
-

Az elnök távollétében és akadályoztatása esetén teljes jogkörrel és felelősséggel ellátja az
elnök feladatait.
Az elnök halála, lemondása vagy tartós cselekvőképtelen állapota esetén a következő
közgyűlésig ellátja az elnök feladatait.
Egyéni esetben az elnököt, annak feljogosítása alapján az elnök által meghatározott körben
helyettesíti.
Az elnök irányításával, vele szorosan együttműködve végzi tevékenységét.

8. Az Egyesület tisztségviselői
- az Egyesület Elnöke
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- az Alelnök
- 1 fő Elnökségi tag
8.1. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) 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.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.
e) 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.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

9. Az Egyesület vagyona
Az Egyesület vagyona a tagok által fizetett tagdíjakból, az Egyesület által nyújtott szolgáltatások díjából,
jogi személyek és magánszemélyek felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az Egyesület
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg. Tagdíj mértékét a Díjfizetési Szabályzat tartalmazza.
Az éves tagdíj egy teljes naptári évre szól és a tárgyév március 31-ig kell befizetni.
Az Egyesület gazdasági tevékenysége: Az Egyesület elsődlegesen gazdasági - vállalkozási tevékenységet
nem folytat, ilyen tevékenységet csak a célja meg valósításának előmozdítása érdekében, kiegészítő
jelleggel végez.
Az Egyesület pénzeszközeivel ingó- és ingatlan vagyonával az érvényben lévő jogszabályok alapján
rendelkezik.

10. Az egyesület megszűnése
Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül
megszűnik, ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az egyesület tagjainak száma hat hónapon
keresztül nem éri el a tíz főt.
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Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy hasonló
cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban
meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont
nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési
jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben az
egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől számított egy éven
belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti,
akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig kártérítési
igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen kívül okozott
károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez
a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
Az Egyesület megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonról a Közgyűlés
rendelkezik. Amennyiben az utolsó közgyűlés nem rendelkezik az egyesület vagyona csak állatvédelmi
célokra, a boxer fajta fajtamentésére használható fel.
11. Záró rendelkezések
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Az alapszabály aláírásának helye: Gyál
Az alapszabály aláírásának ideje: 2017. június 18.

Kárpáti Zsolt s.k.
Elnök
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