KARAKÁN
KLUB
az

orosz, európai és ázsiai juhász, őrző-védő és területőrző kutyát
tenyésztők és tartók
Egyesülete

ALAPSZABÁLY

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

Az egyesület neve: KARAKÁN Klub, az orosz, európai és ázsiai juhász,
őrző-védő és területőrző kutyát tenyésztők és tartók egyesülete
1. Az egyesület rövidített neve: Karakán Klub Egyesület
2. Székhelye: 2134 Sződ, Grassalkovich út 24.
3. Hivatalos nyelve: magyar
4. Alapításának éve: 2000.
5. A Karakán egyesület országos egyesület, központjának működési
helye: Sződ, működési területe Magyarország.
6. Az egyesület működését a jelen alapszabály, egyéb belső
szabályzatok valamint az egyesületekre vonatkozó hatályos
jogszabályok valamint az illetékes minisztériumok szakmai
rendeletei alapján végzi.
7. Az egyesület elfogadja az FCI (Federation Cynologique
International, Nemzetközi Kinológiai Szövetség) mindenkori
magyarországi csúcsszervezetét, azzal jogi együttműködést alakít
ki
8. Az egyesület a közgyűlés döntése alapján csatlakozhat bel- és
külföldi kinológiai szervezetekhez.
9. Az egyesület nem tartozik semmilyen politikai csoportosuláshoz,
politikai pártot, szervezetet semmilyen módon nem támogat,
politikai célú akciókban, megmozdulásokban nem vesz részt.
II.

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE

1. Az egyesület célja:
Az egyesület a magyarországi dél-orosz juhászkutyát, kaukázusi
juhászkutyát, közép-ázsiai juhászkutyát, moszkvai őrkutyát és
orosz fekete terrier kutyát valamint más európai és ázsiai juhász,
őrző védő és területőrző kutyát tartókat és tenyésztőket tömöríti,
érdekeit védi.
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Célja e fajták
támogatása.

tenyésztésének,

elterjedésének

elősegítése,

2. Az egyesület tevékenysége:

Az egyesület által képviselt fajták fajfenntartó, fajtajavító
tenyésztésének irányítása, felügyelete,

Tenyészállat minősítések és bírálatok szervezése,

Tenyésztési
adatok
gyűjtése,
nyilvántartása,
feldolgozása

Kutyakiképzés, az egyesület által gondozott fajták
tekintetében. Az így keletkező bevételt csak az
egyesületi célok megvalósítása érdekében lehet
felhasználni.

Állat- és természetvédelem támogatása,

Kinológiai előadások szervezése,

A kutyasport szervezése, lebonyolítása

Az egyesület céljait segítő gazdálkodási tevékenység,
melyet
az
egyesület
céljainak
megfelelően
másodlagosan végezhet, az ebből származó bevételt
céljai megvalósítása érdekében használhatja fel.
III.

AZ EGYESÜLET TAGSÁGA:

Az egyesület tagja lehet minden magyar, külföldi magánszemély, jogi
személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező személyegyesület,
amennyiben a közügyektől nincs eltiltva és elfogadja az Egyesület
alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti a tagsági díjat
A tagsági viszony keletkezése alapján lehetnek:
1. Alapító tagok: tagsági viszonyuk az Egyesület alapító
okmányának aláírásával ill., az alapszabály elfogadásával és
annak bíróság általi nyilvántartásba vételével keletkezik.
2. Rendes tagok: a tagsági viszony a kitöltött és aláírt belépési
nyilatkozattal, a tagdíj befizetésével, valamint az egyesülethez
tartozó kutya tulajdonjogának igazolásával (A vidékfejlesztési
miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek
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tenyésztési szabályairól) létesíthető, az Egyesület elnökének
aláírással igazolt hozzájárulásával. A hozzájárulás a feltételek
teljesülése esetén nem tagadható meg.
3. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján
gyakorolják.
4. Tiszteletbeli tagok: Olyan köztiszteletben álló, az egyesület
érdekében kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket
bármely tag javaslata alapján a közgyűlés minősített
többséggel tiszteletbeli tagokká megválaszt.
5. Pártoló tagok: a belépési nyilatkozat kitöltésével és az
egyesület részére támogatás felajánlásával létesíthető. A
felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de legalább
éves tagdíj összege. Pártoló tagok olyan természetes vagy
jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek lehetnek, melyek az Egyesület célkitűzéseit
magukénak érzik, Alapszabályát elfogadják, az Egyesület
működését támogatják.
Az egyesület a tagokról nyilvántartást vezet és tagjait ellátja tagsági
könyvvel vagy igazolvánnyal.
Korlátozottan cselekvőképes egyesületi tagnak az egyesületi tagsággal
kapcsolatos jognyilatkozatához törvényes képviselője beleegyezése vagy
utólagos jóváhagyása szükséges.
Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes, a kilépést indokolni
szükségtelen. Az egyesület működési területén kívül lakó személy
felvételi kérelme is elfogadható.
Tagsági viszony megszűnése:
1. A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. Az
örökös, akinek a törzskönyvbe bejegyzett tenyészállat a
tulajdonába kerül, a hagyatékban szereplő tenyészállat
átvételét követő fél éven belül az Elnökhöz intézett írásos
nyilatkozatban kérheti jogfolytonosság alapján a tagsági
viszony saját személyére történő nyilvántartásba vételét a
tagsági viszony létesítésére vonatkozó egyéb feltételek
egyidejű teljesítésével.
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2. Önkéntes kilépéssel. A tagsági viszony a rendes felmondás
szabályai szerint, az Elnökhöz intézett, írásbeli nyilatkozattal
indokolás nélkül megszüntethető. A rendes felmondás
hatályba lépése és a tagsági viszony megszűnésének
időpontja az írásbeli nyilatkozat Elnök általi kézhez vétele. A
nyilvántartásból történő törlést az Iroda végzi.
3. A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával.
Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban a
tagsággal szemben támasztott feltételeknek, az Egyesület a
tagsági jogviszonyt az adott körülmény tudomására jutásától
számított harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az egyesület soron következő közgyűlése dönt.
4. Kizárással.
A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy
közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő
magatartása esetén a közgyűlés - bármely egyesületi tag vagy
egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le.
A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag írásban
az Elnöknél kezdeményezheti, aki az ügyet kivizsgálja, ha
szükséges, szakértők, bevonásával véleményezi és az
Elnökség elé terjeszti (első fokon eljáró fegyelmi szerv). 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. A kizáró
határozatot a taggal közölni kell. A tag a kizárás ellen 30
napon belül fellebbezhet, amely ügyben a Közgyűlés
(másodfokú fegyelmi szerv) dönt, a soron, következő
Közgyűlésen, napirendi pontba meghirdetettek szerint. A
kizárt tagok az Egyesület felé semminemű igénnyel nem
léphetnek fel. A kizárás nem érinti az Egyesületnek a
hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb, az Egyesület felé fennálló
tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelését.
A tag kilépése, vagy kizárása esetén az egyesülettel szemben
fennálló tartozásairól és követeléseiről, valamint kizárt tag
esetében az Egyesületbe történő újbóli belépéséről a
Közgyűlés dönt. A kizárás 1-3 évig terjedhet az eset
súlyossága alapján, amit az Elnökség és tenyésztési bizottság
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állapít meg. Amennyiben a tag a Közgyűlés döntését magára
nézve sérelmesnek tartja, úgy a jogvita elbírálása ügyében
bírósághoz fordulhat.
5. Amennyiben az egyesület tagja az adott év április 30-ig az éves
tagdíj megfizetését elmulasztja, a pótlólagos befizetésre írásban
(levél, e-mail) fel kell szólítani. A felszólításban fel kell hívni a
figyelmét arra, amennyiben mulasztását 30 napon belül nem
pótolja, a elnökség határozata alapján az egyesület tagjai közül
törlésre kerül.
IV.

AZ EGYESÜLETI TAGSÁG JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Egyesület rendes tagjait azonos jogok illetik meg.
Az egyesület bármely tagja nem veszélyeztetheti az egyesület
céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
1.

A rendes tag jogai:
 Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 Részt vehet az egyesület közgyűlésén észrevételezési,
javaslattételi, felszólalási, tanácskozási és szavazati joggal; az
alapszabályban meghatározott körben −a közgyűlés keretein
belül− az egyesület szerveinek és tisztségviselőinek
megválasztásában,
 Részt vehet az általa választott fajtakörök munkájában, a
fajtakörök elnökségének megválasztása során csak egy
fajtakörben választhat és választható.
 Tisztségre választható, amennyiben ennek jogszabályi
feltételei fennállnak,
 Akadályoztatása esetén a közgyűlés tárgysorozatában
szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit a
közgyűlés időpontjáig írásban a elnökséghez előterjesztheti,
 A tag tagsági jogait személyesen vagy meghatalmazott
útján gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni. (Teljes bizonyító erejű
magánokirat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III.
törvény (Pp.) 196. § (1) bek.)
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Részesülhet az egyesület nyújtotta kedvezményekben,
kedvezménnyel használhatja az egyesület eszközeit,
létesítményeit,
Az egyesület valamely törvénysértő határozatát tudomására
jutásától számított 30 napon belül - a Fővárosi Bíróság előtt
megtámadhatja.

2.

A jogi személy rendes tag jogai:
 Részt vehet az egyesület tevékenységében és rendezvényein,
 Részt vehet az egyesület közgyűlésén, tanácskozási,
felszólalási, észrevételezési, javaslattételi és szavazati joggal,
valamint az Alapszabályban meghatározott körben a
tisztségviselők megválasztásában
 Akadályoztatása esetén a közgyűlés tárgysorozatában
szereplő napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeit a
közgyűlés időpontjáig a elnökséghez írásban előterjesztheti.
 Az egyesület törvénysértő határozatát −tudomására jutásától
30 napon belül− a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja.
 Ezeket a jogokat képviselője útján gyakorolja

3.

A rendes tag kötelezettségei:
 Az alapszabály betartása, a közgyűlési határozatokban foglalt
kötelezettségeknek, valamint az egyéb egyesületi szervek
határozatainak végrehajtása.
 Sportszerű
magatartás
tanúsítása,
a
kutyatartással
kapcsolatos általános és etikai szabályok betartása.
 Az egyesület szervezeti életében való részvétel.
 A tagsági díj befizetése, az egyesületi vagyon megóvásában
és gyarapításában való részvétel.

4. A jogi személy rendes tag kötelezettségei:
 Az alapszabály és az egyesület vezető szervei határozatának
betartása.
 Az egyesület célkitűzéseinek anyagi és erkölcsi támogatása.
 A külön megállapodásba foglalt tagsági díj és egyéb
támogatás biztosítása. gi személy tag kötelezettségeit
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A jogi személy kötelezettségeit bejegyzett képviselője útján
teljesíti

5. A pártoló tag jogai, kötelezettségei.
Az alapszabály rendes tagokra vonatkozó előírásait a pártoló
tagokra is alkalmazni kell az alábbi kivételekkel:
 a pártoló tag a közgyűlésen és a fajtakörök munkája során
nem rendelkezik szavazati joggal,
 tisztségviselők választásában nem vehet részt, tisztségre nem
választható,
 a fegyelmi szabályok értelemszerűen vonatkoznak pártoló
tagokra.
 pártoló tagsági támogatás befizetése
6.

A tiszteletbeli tag jogai.
A pártoló tagéval azonosak, anyagi hozzájárulást nem köteles
teljesíteni.

V.

FEGYELMI ELJÁRÁS

Az egyesület tagjai felett a tagsági minőségükben elkövetett fegyelmi
vétségük esetén a fegyelmi jogkört első fokon az elnökség, másod fokon
a közgyűlés gyakorolja.
1.

Fegyelmi vétségek:
 Egyesületi taghoz méltatlan magatartás tanúsítása,
 Az Alapszabályban foglaltak megsértése,
 A kutyatartás szabályainak, az állatvédelem szabályainak
megsértése,
 Az egyesület szakmai szabályzataiban (Tenyésztési
szabályzat, Törzskönyvezési szabályzat, stb.) foglaltak
szándékos megsértése,
 Általában olyan tevékenység folytatása és magatartás
tanúsítása, amely az egyesület céljaival nem egyeztethető
össze.
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2.

A fegyelmi eljárás során a következő büntetések szabhatók ki:

Figyelmeztetés, kis súlyú szabálysértés esetén az Elnökség,
mint fegyelmi bizottság a tagot írásbeli figyelmeztetésben
részesíti.

Megrovás, jelentős súlyú szabálysértés esetén az Elnökség,
mint fegyelmi bizottság a tagot írásbeli megrovásban részesíti,
melyet az Egyesület honlapján nyilvánosságra hoz.

A tagság felfüggesztése, amennyiben a megrovás ellenére a
szabálysértő magatartását tovább folytatja, vagy megismétli az
Elnökség, mint fegyelmi bizottság, meghatározott időre, de
legfeljebb 1 év időtartamra a tagsági viszonyt felfüggeszti.

Kizárás. Az egyesületi tagsággal nem összeegyeztethető
magatartás tanúsítása esetén a kizárást az ok részletes
feltüntetésével bármely tag írásban az Elnöknél
kezdeményezheti, aki az ügyet kivizsgálja, ha szükséges,
szakértők, bevonásával véleményezi és az Elnökség elé
terjeszti. A kizáró határozatot az Elnökség, mint fegyelmi
bizottság hozza.
A fegyelmi büntetést kimondó határozatot írásba kell foglalni és
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a
fegyelmi büntetés alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
határozatot a taggal közölni kell. A tag a határozat ellen 30
napon belül fellebbezhet, amely ügyben a Közgyűlés
(másodfokú fegyelmi szerv) dönt, a soron, következő
Közgyűlésen, napirendi pontba meghirdetettek szerint

VI.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS ELNÖKSÉGE

1. A közgyűlés
A közgyűlés az egyesület legfőbb szerve, mely a tagok
összessége. A közgyűlést szükség szerint, de legalább 1 évenként
egyszer össze kell hívni. Össze kell hívni a közgyűlést a rendes
tagok egyharmadának − a cél megjelölése mellett történő −
kívánságára, valamint ha azt a bíróság elrendeli.
KARAKÁN KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2016

9/22

A meghívókat az egyesület nyilvántartásában szereplő lakcímekre
kell postázni, vagy az egyesület nyilvántartásában szereplő e-mail
címre kell továbbítani, a közgyűlést megelőzően legkevesebb 14
nappal.
A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több
mint fele (minimum 50%+1 fő) jelen van. A határozatképtelenség
miatt elhalasztott közgyűlés ismételt összehívása során
(megismételt közgyűlés) az eredeti napirendbe felvett kérdésekben
−megjelentek számára való tekintet nélkül− határozatképes, ha a
fentiekről a tagokat a meghívóban előzetesen értesítették.
A közgyűlés határozatait − ideértve az ügyintéző és képviseleti
szervek megválasztását is − nyílt szavazással, − egyszerű
szótöbbséggel hozza. A megjelent szavazásra jogosult tagok
többségének javaslata alapján titkos szavazást kell elrendelni.
Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata
dönt. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a
jegyzőkönyvezető és a közgyűlés által választott két jegyzőkönyv
hitelesítő aláírásával igazol.
Kétharmados többség szükséges (a jelenlévők kétharmadának
igen szavazata szükséges):



Az egyesület más társadalmi szervezettel
egyesülésének, feloszlásának kimondásához,
Az alapszabály elfogadásához és módosításához.

való

A közgyűlés az egyesületet érintő bármely kérdésben dönthet.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:





Az egyesület megalakulásának, feloszlásának és más
egyesülettel való egyesülésének kimondása,
Az alapszabály megállapítása és módosítása,
A választott tisztségviselők megválasztása
A küldöttek megválasztása minden olyan fórumra, ahol az
egyesület képviselete szükséges
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Az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek
az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének elfogadása.
Eljár másodfokon a fegyelmi ügyekben.
a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok
gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel
munkaviszonyban áll
Amit jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe von.

A Közgyűlés az Egyesület ügyeinek intézésére vezető
tisztségviselőket választ. A tisztségviselők megválasztásának
hatálya a megválasztás napjától számított 4 év. Újraválasztás
lehetséges.
 három fő elnökségi tag
 egy fő elnökségi póttag
A közgyűlés előtt két héttel az elnökség háromtagú
jelölőbizottságot kér fel. A jelölőbizottság összegyűjti, és
közgyűlés elé terjeszti a tagok javaslatait a választott
tisztségviselők személyére. A jelöltnek előzetesen írásban,
vagy a közgyűlésen nyilatkoznia kell a jelöltség elfogadásáról.
A tisztségviselőket a tagok tisztségenként nyílt szavazással és
egyszerű szótöbbséggel választják meg. A választás
lefolyásáért az előzőleg egyszerű szótöbbséggel e célból
megválasztott háromtagú szavazatszámláló bizottság a
felelős.
Amennyiben a választott tisztségviselők közül valamelyik
lemond tisztségéről, úgy a Közgyűlést 30 napon belül össze
kell hívni és a fentiek szerint az adott tisztségre új
tisztségviselőt kell választani.
Az Egyesület tisztségviselője (Elnök, elnökségi tagok) az
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
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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.
A vezető tisztségviselők megbízatása megszűnik:
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás
időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével;
c) visszahívással: a Közgyűlés a vezető tisztségviselőt
bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja;
d) lemondással: A vezető tisztségviselő megbízatásáról a jogi
személyhez címzett, a jogi személy másik vezető
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat, azonban ha a jogi személy
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető
tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli
megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a
tevékenysége
ellátásához
szükséges
körben történő
korlátozásával;
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g) a vezető tisztségviselővel szembeni
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

kizáró

vagy

2. Az egyesület elnöksége:
Az egyesület elnöksége a két közgyűlés között az egyesület
legfőbb ügyvivő és döntést hozó szerve, amely gondoskodik a
közgyűlés határozatainak végrehajtásáról az alapszabályban
meghatározott célok és elvek szellemében.
Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az Elnökség 3 tagból áll.


Elnök



Alelnök



irodavezető

Amennyiben a választott elnökségi tag közül egy fő lemondás,
visszahívás vagy haláleset miatt kiesik, a közgyűlés 30 napon
belüli összehívásával új tagot kell választani.
Az Elnökségi üléseket az Elnök hívja össze igény szerint, de
minimum kéthavonta levélben, vagy elektronikus levélben a
tervezett ülés napját megelőző 8 nappal korábban,
Az elnökségi ülés elektronikus úton is megtartható.
Az elnökségi ülést az Elnök vezeti le.
Az Elnökség határozatképes, ha legalább 3 tag jelen van.
Határozatképtelenség esetén az elnökség ülése 3 napon belül nem
hívható ismételten össze.
Az Elnökség határozatait szótöbbséggel hozza, az Elnökségi ülés
és a határozatok nyilvánosak.
Az Elnökség munkarendjét saját maga határozza meg.
Az elnökség tagja az egyesületben más tisztséget nem tölthet be.
Az egyesület elnökségének feladata és hatásköre:


Az egyesület tevékenységének irányítása,
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A közgyűlés előkésztése és határozatainak végrehajtása, ill. a
végrehajtás biztosítása,
Az egyesület eredményes működéséhez szükséges feltételek
biztosítása, összehangolása, a gazdálkodással kapcsolatos
döntések,
A fajtakörök közgyűlésének szükség szerinti összehívása.
Az egyesület azon szabályzatainak módosítása és elfogadása,
melyek nem a közgyűlés vagy a tenyésztési tanács
hatáskörébe tartoznak.
Két Közgyűlés között az Elnökség dönt mindazon
ügyekben,
amelyek
jogszabálynál,
illetve
jelen
Alapszabálynál fogva nincsenek a Közgyűlés vagy a
tenyésztési tanács kizárólagos hatáskörébe utalva.
eljár a fegyelmi ügyekben első fokon.
Az Elnökség feladatai végrehajtásának segítésére a
feladatért viselt felelőssége fenntartásával az Egyesület
tagjai közül arra alkalmas személyeket megbízhat. A
megbízatás adott, konkrét feladatra szól, időtartama
azonos a megbízatás határidejével.

Az egyesületi elnökségi tagok joga és kötelezettsége:
Az egyesületi elnökségi tagok joga és kötelezettsége, hogy a
elnökség munkájában rendszeresen és tevékenyen részt
vegyenek.
Jogosultak és kötelesek az egyesület tevékenységét figyelemmel
kísérni, és az azzal kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket a
elnökség elé terjeszteni, munkájukról a elnökségnek beszámolni.
Felelősek az egyesület alaptevékenysége körében, valamint a
gazdasági, pénzügyi és egyéb kérdésekben hozott elnökségi
határozatokért, kivéve, ha indokolt ellenvéleményüket a határozat
meghozatalakor írásban határozottan kinyilvánították.
Az egyesület elnöke:
 Az elnök az egyesület önálló képviselője,
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Ellátja az egyesület általános vezetését, ennek keretében
irányítja és ellenőrzi az egyesület tevékenységét,
Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű
működéséért,
Kapcsolatot tart az elnökség tagjaival és gondoskodik arról,
hogy intézkedéseik a közgyűlés és az elnökség határozataival
összhangban legyenek,
Képviseli az egyesületet hatóságok, más szervek és
személyek előtt,
Az elnökségtől kapott eseti felhatalmazások alapján
szerződéseket köthet, vezeti a közgyűlést és az elnökség
üléseit,
A tagok által a közgyűlés napirendjével kapcsolatban írásban
megtett észrevételeket és javaslatokat a közgyűlésen
ismerteti, gondoskodik a jogszabályok és határozatok
rendelkezéseinek végrehajtásáról,
Önállóan utalványozási jogot gyakorol,
Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik az
egyesület más szerve, illetve tisztségviselője hatáskörébe.
Az elnök jogosultsága egyes elemeit tartósan vagy esetenként
a elnökség egyetértésével más elnökségi tagra vagy fajtakör
vezetőre átruházhatja.
Kizárási kezdeményezést az elnökség elé terjeszti.

Az egyesület alelnöke:







Feladata az egyesület önálló képviselete, az elnöki munka
segítése.
Az elnök távollétében és akadályoztatása esetén teljes
jogkörrel és felelősséggel ellátja az elnöki hatáskörbe tartozó
feladatokat,
Irányítja az egész egyesületet érintő megmozdulások
szervezését
Az elnök irányításával, vele szorosan együttműködve végzi
tevékenységét
Önállóan utalványozási jogot gyakorol
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Az Irodavezető:






Kezeli az egyesület rendelkezése alatt álló pénzeszközöket
Figyelemmel követi a pénzügyi tervben meghatározott elvek
és célok betartását,
Elkészíti az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót.
Önállóan utalványozási jogot gyakorol
Vezeti az egyesületi irodát, végzi vagy végezteti a
tagnyilvántartással és a törzskönyvezéssel kapcsolatos
tevékenységet

Az elnökségi póttag
 Amennyiben az elnökség bármely tagjának tartós
akadályoztatása esetén határozatképtelen, az elnökségi
ülésre az elnökségi póttagot kell behívni.
3. A felügyelő bizottság:
A felügyelő bizottság a közgyűlés által választott, 3 tagú, 1
elnökből és 2 tagból álló testületi szerv. Tagja az lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták. Elnökét tagjai közül maga választja. Az
elnök vagy a tagok kiesése esetén az elnökségnél
meghatározottak szerint kell eljárni
Feladatai:



Ellenőrzi az Egyesület gazdálkodását és működésének
szabályszerűségét.
Amennyiben bármilyen szabálytalanságot észlel, úgy arról
tájékoztatja az Elnököt. Az Egyesület alapvető érdekeit sértő
esetekben kezdeményezi rendkívüli közgyűlés összehívását.
A felügyelő bizottság jogosult adatokat, információkat kérni
és azokat megkapni az Egyesület minden tisztségviselőjétől,
tagjától, munkavállalójától, jogosult az Egyesület könyveibe,
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irataiba betekinteni, szükség esetén vizsgálataihoz külső
szakértőt bevonni.
A felügyelő Bizottságot a közgyűlés választja meg 4 évre. A
bizottság saját ügyrendje szerint végzi tevékenységét.
A felügyelő bizottság határozatképes, ha azon az elnök és a
két tag jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt
szavazással hozza.
A felügyelő bizottság összehívását a felügyelő bizottság
elnöke rendeli el bármelyik felügyelő bizottsági tag (ideértve
a felügyelő bizottság elnökét is) írásbeli indítványára. A
felügyelő bizottsági tag köteles indítványozni a bizottság
összehívását amennyiben az Egyesület törvényes működést
veszélyeztető hiányosságok tapasztalt. A felügyelő
bizottság jogosult az Egyesület működésével összefüggő
bármely ügyet vizsgálni. Tevékenységéért kizárólag a
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.






A felügyelőbizottság tagsága, tagjaival szembeni követelmények
és kizáró okok:


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



A
felügyelőbizottság
tagjai
a
felügyelőbizottság
munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai az elnökségtől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.



A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető
tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó
szabályokat
kell
alkalmazni,
azzal,
hogy
a
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát az egyesület
elnökéhez intézi.
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4.

A felügyelő bizottság tagjai nem lehetnek az egyesület
elnöksége
tagjainak
közeli
hozzátartozói.
A
közeli
hozzátartozók körének meghatározásánál a PTK 685. §.b.
pontjában foglaltak az irányadók.

Tenyésztési tanács
Az elnökség, fajtakörök vezetői, a tenyésztési felelős alkotják
az egyesület tenyésztési tanácsát. A tenyésztési tanács
kizárólagosan dönt a tenyésztéssel, kapcsolatos kérdésekben
így:




a tenyésztési program változtatása,
kiállítások időpontjai, bírók kiválasztása,
Tenyészszemle követelményeinek meghatározása,

A tenyésztési tanács szükség szerint, de legalább félévenként
ülésezik. Üléseit elektronikus úton is bonyolíthatja.
A tenyésztési tanács tagjai közül ügyvivőt választ. Az ügyvivő
intézi a tanács munkájával összefüggő adminisztratív
feladatokat.
A tenyésztési tanács ülése a tagok kétharmad részének jelenléte
esetén
határozatképes.
Határozatképtelenség
esetén
a
megismételt ülés három napon belül nem hívható össze.
5. A fajtakörök, fajtakörök vezetői:
Az egyesület azonos fajtát tenyésztő, tartó, és kedvelő tagjaiból
fajtakörök szerveződnek.
A fajtákkal kapcsolatos szakmai tevékenység a fajtakörökben
önállóan történik. Fajtánként egy fajtakör működhet.
A fajtakörök önálló és egyesületi szintű rendezvényeket szerveznek,
az egyesületnek a fajtakörök tevékenységét szolgáló anyagi és tárgyi
eszközeivel létszámarányosan, tagjaik által gyűjtött fajtakör
támogatásaikkal önállóan rendelkeznek.
A fajtakörök vezetőit a fajtakörök tagjai választják az egyesület
közgyűlésének választási szabályai szerint.
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A fajtakörök vezetői





Koordinálják és irányítják a fajtakörök munkáját.
A fajtakörök vezetőinek feladata a fajtakörökben folyó munka
irányítása, szervezése a fajtakörök képviselete az egyesület
elnökségi ülésein, a rendezvények, táborok megszervezése,
valamint a fajtakörök hatáskörébe utalt egyéb feladatok
ellátása.
Részt vesznek a Tenyésztési Tanács munkájában

Az egyesületi feladatokat társadalmi munkások, továbbá alkalmilag
feladatokat vállaló személyek látják el.
VII.
1.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
Az egyesület éves költségvetés alapján, az egyesületekre
vonatkozó gazdálkodási, számviteli és pénzügyi előírások szerint
gazdálkodik, gazdálkodásáról zárszámadást készít.
Az egyesület bevételei:




Tagsági díj,
Jogi és természetes személyek anyagi támogatásai, - a
gazdasági-vállalkozási tevékenység bevétele,
Egyéb bevételek.

A meghatározott célra nyújtott szövetségi, állami és társadalmi
juttatásokat és egyéb támogatásokat a támogatás céljától eltérően
csak az adományozó előzetes hozzájárulásával szabad felhasználni.
Az egyesület kiadásai:






Rendezvények költségei,
Képzési, továbbképzési és tanfolyami kiadások,
Technikai
személyzet,
pénzügyi
és
gazdasági
szakemberek, adminisztrátorok költségtérítései,
Felszerelések, eszközök, anyagok beszerzési költségei,
Létesítmény-fenntartási költségek,

KARAKÁN KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLY 2016

19/22



A vállalkozási-gazdasági tevékenység egyéb költségei
és kiadásai.

Az egyesület −célja megvalósítása gazdasági feltételeinek
biztosítása érdekében− gazdasági vállalkozási tevékenységet is
folytathat. Az így keletkező bevételt csak céljai megvalósítására
fordíthatja.
Az egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységet az alábbi
tevékenységi körökben fejti ki:


9319 egyéb sporttevékenység

Fenti tevékenységeket kizárólagosan az egyesület céljával
összhangban, zömében tagjai részére, az egyesület által gondozott
fajták vonatkozásában végzi az egyesület.
Az egyesület a törzskönyv vezetésével és a származási lapok
kiadásával kapcsolatos tevékenységét megfelelő iratkezelési és
titkossági szabályok szerződésbe foglalásával más szervezettel is
végeztetheti.
A gazdasági-vállalkozási tevékenységben csak az egyesület tagja
vehet részt.
A fenti tevékenységekkel kapcsolatos esetleges engedélyezési, ill.
bejelentési kötelezettségeknek az egyesület köteles eleget tenni.
Az egyesület gazdasági társaságba társulhat.
A gazdasági-vállalkozási tevékenységek folytatásáról, gazdasági
társaságba való társulásról az elnökség dönt.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak a
tagdíjakat kötelesek megfizetni, az egyesület tartozásaiért a tagok
saját vagyonukkal nem felelnek.
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VIII.

AZ EGYESÜLET JEGYZÉSE, ALÁÍRÁSI JOG

1. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli
Az egyesületet jogosult jegyezni az egyesület elnöke önállóan,
alelnöke és irodavezetője külön- külön az egyesület géppel vagy
kézzel írt, előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját teljes
nevét önállóan írva.
Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, a
alelnöke és irodavezető önállóan rendelkezhet.
IX.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

1. Az egyesület működése felett a Fővárosi Főügyészség a reá
irányadó szabályok szerint törvényességi felügyeletet gyakorol.
X.

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
Az egyesület megszűnik:
 Feloszlását a közgyűlés kétharmados többséggel kimondja,
 Fővárosi Törvényszék feloszlatja,
 Más egyesülettel egyesül,
 Fővárosi Törvényszék megállapítja a megszűnését.
Az egyesület megszűnése esetén − a hitelezők kielégítése után −
vagyonáról a közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. Az ezzel
kapcsolatos teendők ellátása a felszámolók feladata.
Ha az egyesület feloszlatással szűnt meg, vagy megszűnését
állapították meg, és a vagyon hovafordításáról nem történt
rendelkezés, vagyona a hitelezők kielégítése után a tagok
tulajdonába
kerül.
A
vagyon
felhasználásának
módját
nyilvánosságra kell hozni.

Budapest, 2000, szeptember 25.
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XI.

MÓDOSÍTÁSOK, ZÁRADÉKOK

Módosítva: 2011. június 30.
Módosítva 2013. január 26.
Módosítva: 2013. március 18.
Módosítva: 2014. február 1.
Módosítva: 2015.november 28.

Egységes szerkezetbe foglalási záradék (2011. évi CLXXXI. törvény 38.
§ (2) bek.):
Egységes szerkezetbe foglalva a 2015. november 28.-i és az azt
megelőző alapszabály módosításokkal.
A dőlt és megvastagított szövegek a Karakán Klub egyesület 2015.
november 28.-i közgyűlésen elfogadott változtatások
Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére elsődlegesen
a 2013. évi V. törvény (új PTK) és a Civil törvényben létrejött
változások adtak okot.
Az egységes szerkezetbe foglalt szöveg mindenben megfelel a
módosítások alapján hatályos tartalommal

Hargitai Gábor
a Karakán Klub egyesület elnöke
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