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(Debreceni Egyetem, Mezőgazdaság-,
Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
helyszínén)
Pecsétje köriratban:
középen:

Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete
1986. (az alapítás éve), cím, adó- és bankszámlaszám

Jogállása:
Országos hatáskörrel elismert tenyésztő szervezetként működik,
Magyarország területén. Feladatait alapvetően az Állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV tv.
20-25 előírásai, valamint végrehajtására kiadott 30/1994. /VI.28./ FM rendelet határozza meg.
Szakmai felügyeletét az egyesületi célok és feladatok területe szerinti illetékes állami
feladatellátásért felelős szervezet, törvényességi ellenőrzését a székhely szerinti illetékes
ügyészség látja el.
2.

Az Egyesület célja és feladatai:

Az egyesület az állampolgárok által alapított állattenyésztés-szervezést folytató, kizárólag a
tenyésztés eredményességét segítő gyermek-, ifjúsági és szabadidő lovassportokkal foglalkozó,
érdekképviseletet ellátó közösség, amely a demokratikus önkormányzat alapján jogi
személyként működik.
Célja a póni- és kisló-fajtákat (továbbá: pónit) tenyésztők összefogása, sokrétű segítése,
szakmai tevékenységük támogatása. A fajtafenntartó tevékenység során a rábízott fajták
törzskönyvi ellenőrzésben tartása.
Az egyesület keretében, annak irányításával széleskörű tevékenység és tájékoztatás valósul meg
a tudományos igényű fajtatiszta tenyésztés terén (pld. a hazai sportpóni fajta tudományos
alapokon való előállítása), de a tartás és takarmányozás vonatkozásában is.
Az egyesület feladatának tekinti a pónik magas színvonalú, fajtatiszta tenyésztésének előmozdítását és népszerűsítését. E tevékenységével segíti a minőségi állattenyésztést, a lovas
kultúra terjesztését, mert a pónit tenyésztők/tartók többsége genetikai, tenyésztési ismeretekkel,
a lótenyésztés kulturális értékeivel nem rendelkezik. Az állattenyésztés oktatása, az ifjúság
képességfejlesztése, a lovas sporttevékenység alapjának megteremtése, a fajtavédelem, a
fajtanépszerűsítés feladata az egyesület céljának középpontjában áll.
Az Egyesület tevékenysége, célkitűzéseinek megvalósítása
A tenyésztés területén
Az egyesület a közösen kialakított célkitűzések és feladatok megvalósítása érdekében a
mindenkor érvényes jogszabályoknak megfelelően:
Vezeti a shetland, haflingi, fjord, hucul kislovak és a magyar sportpóni fajták
törzskönyvét, ezzel azok számára méneskönyvet alapít, meghatározza a tenyészcélt, a
tenyésztési módszereket, elkészíti az érdekkörébe tartozó fajták tenyésztési
szabályzatát, tenyésztési programját
Rendszeresen megjelenteti az érdekkörébe tartozó fajták méneskönyvét,
Megtervezi a párosításokat, a tenyésztési adatokat folyamatosan karbantartja,
A tenyésztési eredmények széleskörű megismertetése és elismertetése céljából
tenyészállat bemutatókat, kiállításokat, aukciókat szervez, a szakmai munka
elismeréseként díjak odaítéléséről gondoskodik
Szakmai továbbképzéseket, s igény szerint szaktanácsadást végez, ismeretterjesztő
kiadványokat jelentet meg.
Nemzetközi kapcsolatokat épít ki.
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Az érdekképviselet területén:
Megteremti az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapokat, gondoskodik azok
rendeltetésszerű felhasználásáról.
Javaslatot tesz a tenyésztők képviseletében az ágazati szövetségen keresztül a
Földművelésügyi Minisztériumnak a tenyésztéspolitikai koncepciók kialakítására,
lehetőség szerint részt vesz a lótenyésztést érintő jogszabályok megalkotásában.
Népszerűsíti a tenyésztői munkát és hozzájárul a tenyésztési kultúra fejlesztéséhez.
Együttműködik a gyermekek szabadidő lovassportjának előmozdítása érdekében – a
póni lovassport szakágak bajnokságain a Magyar Lovassport Szövetséggel, más hazai
lótenyésztő egyesületekkel, és a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségév.
Az egyesület a póni-, és kislótenyésztés terén elért eredmények és tapasztalatok
szervezett cseréje és hasznosítása érdekében kölcsönösen előnyös kapcsolatokat épít ki
és tart fenn más országok hasonló egyesületeivel. Ellátja tagjai érdekképviseletét a
különböző hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben

III.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
Az egyesület tagjai
Az egyesületnek rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek.
Különleges jogállású tagok:
- a pártoló tagok és a
- tiszteletbeli tagok.

Alapító tagok:

Az Egyesület alapítóokmányát aláíró személyek, illetve az
1986-os alapítók is.

Az egyesületi tagság feltételei:
a.) Az egyesület rendes tagja:
Az egyesület rendes tagja lehet minden magyar vagy külföldi állampolgárságú cselekvőképes
természetes személy, akinek tulajdonában, vagy tartásában (használatában/bérletében) egy
póni, vagy kisló van. Az állatot elsősorban nem megélhetés céljából tenyészti, hanem többnyire
a szabadidős lovassport folytatásához (űzésére) tartja, továbbá a tartott állat tenyésztésével,
tartásával, versenyre való felkészítésével kapcsolatosan tudományosan foglalkozik.
Az egyesület rendes tagjai lehetnek továbbá jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli
szervezetek is.
Az egyesület rendes tagjává válás feltétele, hogy elfogadják az egyesület alapszabályának
rendelkezéseit és annak szellemében tevékenykednek, valamint fizetik a közgyűlés által
meghatározott tagdíjat és szolgáltatási díjat.
A rendes tagság feltétele, hogy a rendes tag birtokában legalább egy az egyesület
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fajtafenntartásába sorolt méneskönyvi feltételeknek megfelelő, rendezett dokumentumokkal
rendelkező póni/kisló kanca, vagy tenyésztési engedéllyel rendelkező mén legyen! A rendes
tagsági viszony létesítésének feltételeit a rendes tagnak évente igazolnia kell az állománybejelentéssel, ami az állomány-nyilvántartási, szolgáltatási díj kiszámlázásának az alapja.
Minden tagnak egy szavazati joga van. Jogi személyek tagsági jogaikat képviselőjük, vagy
megbízottjuk útján gyakorolják.
b.) Az egyesület pártoló tagja:
Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan jogi és magánszemély, jogi személyiség nélküli
szervezet is, aki/amelyik a célkitűzésekkel és feladatokkal egyetért, annak megvalósításához
segítséget nyújt és az egyesület alapszabályát és az egyesület szerveinek határozatait magára
nézve kötelezően elfogadja.
A pártoló tagnak a rendes tagság feltételként meghatározott lóállománnyal nem kell
rendelkeznie.
b.) Az egyesület tiszteletbeli tagja:
c.)
Az egyesület tiszteletbeli tagjai olyan köztiszteletben álló, az egyesüket érdekében kiemelkedő
tevékenységet végző személyek lehetnek, akiket az elnökség javaslatára közgyűlés tiszteletbeli
tagokká megválaszt.
A tiszteletbeli tagnak a rendes tagság feltételként meghatározott lóállománnyal nem kell
rendelkeznie.
A tagsági jogviszony keletkezése
A tagsági viszony alapítással, azt követően belépéssel jön létre. A belépési kérelmet az
egyesület elnökéhez írásban, az alapszabályban rögzített tartalommal és igazolásokkal kell
előterjeszteni. A belépési kérelemben minden tagnak nyilatkozatot kell tennie az alapszabály
elfogadásáról és az egyesület szervei által hozott döntések tiszteletben tartásáról. A rendes
tagsági jogviszonyt az elnökség fogadja el.
A kérelmet elutasító döntést indokolni kell, amely ellen a kérelmező a határozat közlésétől
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
a.) Rendes tagsági jogviszony létesítésére vonatkozó szabályok:
Rendes tagok esetében a tagsági viszony létesítése a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal és
egy vagy több, az egyesület tenyésztési szabályzatának megfelelő kanca, vagy mén
méneskönyvi bejelentésével, valamint a tagdíj, illetve állomány-nyilvántartási díj befizetésével
kezdeményezhető.
b.) Az egyesület tiszteletbeli tagjára vonatkozó szabályok:
Tiszteletbeli tagot az egyesületi tagok bármelyikének javaslata és az egyesület elnökségének
véleménye alapján a közgyűlés minősített – a leadható szavazatok 2/3-os - többségével
választja meg. A tiszteletbeli tagok tagdíjat nem fizetnek.
c)Pártoló tagság létesítésre vonatkozó szabályok:
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Pártoló tagság a belépési nyilatkozat kitöltésével és az egyesület részére támogatás
felajánlásával létesíthető. Pártoló tagság keletkezhet úgy is, hogy a rendes tag tenyészetésének
átmeneti felfüggesztése miatt ideiglenesen, kéri tagságának pártoló taggá minősítését. Ezen
típusú tagsághoz az elnökség jóváhagyása is szükséges.
A felajánlás mértéke lehetőség és tetszés szerinti, de legalább az egyévi tag-díjnak megfelelő
összeg
7. Tagsági viták rendezése
Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozata ellen a tag, ha a határozathozatalban
elfogadó szavazatával nem vett részt, a tudomására jutástól számított 30 napon belül a
Debreceni Törvényszék előtt előterjeszthető keresettel támadhatja meg. A bíróság a határozat
előzetes végrehajthatóságát törvénysértés, vagy az alapszabályba való ütközés bizonyítása
esetén határozathozataláig felfüggesztheti.
A határozatról való tudomásszerzésnek minősül, amennyiben az indokolt határozatot a
közgyűlésen kihirdetik és azt a közgyűlésen jelen lévő valamelyik tag támadja meg, illetve a
jelen nem lévő tag más módon szerez tudomást a határozatról.
A bíróság a törvénysértő határozatot megsemmisíti. Törvénysértőnek kell tekinteni azt a
határozatot is, amely az egyesület alapszabályába, vagy más belső szabályába ütközik.
8. A tagok jogai és kötelezettségei
/1/ A tagok jogai:
A tagokat – külön a rendes tagokat, külön a tiszteletbeli tagokat, és külön a pártoló tagokat egyenlő jogok és kötelezettségek illetik meg és terhelik.
A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tag tagsági jogait akkor gyakorolhatja
képviselőn keresztül, ha azt az alapszabály lehetővé teszi. A tagsági jogok forgalomképtelenek
és nem örökölhetők.
A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A tag – úgy a rendes, mint a pártoló tag - jogosult az egyesület céljának érdekében folytatott
gazdálkodási tevékenységéhez, tudományos munkájához, az egyesület által szervezett
szolgáltatások, szakmai tanácskozások, továbbképzések, érdekvédelem igénybe vételére,
szolgáltatások teljesítésének vállalására.
Jogosult az egyesület könyveibe és irataiba - előzetes időpont egyeztetéssel - betekinteni, a
tisztségviselőktől és az egyesületi iroda alkalmazottaitól tájékoztatást kérni.
Az egyesület tagjai jogosultak igénybe venni a tagok részére nyújtott kedvezményeket és
szolgáltatásokat. Jogosultak díjtalan szaktanácsadás kérésére és érdekvédelemre.
Jogosult és egyben köteles az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek a munkájában
részt venni. A rendes tag a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal
rendelkezik; a különleges jogállású tagot tanácskozási és javaslattételi jog illeti meg,
szavazati joggal nem rendelkezik.
Kizáró körülmények hiányában a rendes tag az ügyintéző és képviseleti szervekben
megválasztása esetén jogosult tisztséget viselni.
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Az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól számított
harminc napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja a Ptk. 3:35-3:36 §§ rendelkezései
szerint.
A rendes tag kezdeményezheti közgyűlés összehívását, illetve javaslatot tehet a közgyűlés
napirendjére.
Az egyesülési jog gyakorlása nem sértheti az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdését, nem
valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, valamint
nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével.
/2/ A tagok kötelezettségei:
Az egyesület tagja ismételt konfliktuskereséssel nem veszélyeztetheti az egyesület céljának
megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
A tagok kötelezettségei közé tartozik:
az egyesület legfőbb szervének, a közgyűlésnek munkájában részt venni,
az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és elnökség határozatait betartani,
a tenyésztésre vonatkozóan adatszolgáltatásokat időben megtenni,
az egyesület tagdíj és egyéb fizetési kötelezettséget időben teljesíteni,
a póni és kislótartással kapcsolatos mindenkor érvényben lévő állategészségügyi és
hatósági rendelkezéseket betartani,
az egyesületi tagságból eredő kötelezettségek betartásával kapcsolatos ellenőrzéseket
eltűrni,
az egyesületi céllal egyező szakmai ismereteit az egyesületnek átadni, a vele közölt
szakmai előírásokat betartani.
A pártoló tag köteles az általa önként vállalt személyes közreműködést teljesíteni, illetve
vagyoni támogatást az egyesület részére megegyezés szerinti határidőben szolgáltatni.
9. A tagsági viszony megszűnése
Megszűnik a az egyesület rendes tagjának tagsági viszony:
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.
Megszűnik az egyesületi tagság az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén is.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
Az egyesület a kilépést feltételhez nem kötheti, a tagsági jogviszony megszűnésének
időpontját a bejelentéshez képest nem változtathatja meg.
A kilépés a rendes tagot hátralékos tagdíjának, és szolgáltatási díjának megfizetési
kötelezettsége alól nem mentesíti.
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek,
az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja.
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A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt. A felmondást tartalmazó közgyűlési határozatot
tartalmára és az érintett taggal való közlésére a tag kizárására vonatkozó szabályokat kell
értelemszerűen alkalmazni. A felmondást tartalmazó közgyűlési határozat elleni jogorvoslat
lehetőségét és annak előterjesztésére jogosultak körét, továbbá az eljárás szabályait a Ptk.
3:35-3:36. §-inak rendelkezései tartalmazzák. A bírósági eljárásra a Debreceni
Törvényszéknek van hatásköre és illetékessége.
A rendes tag kizárása:
A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja az egyesület rendes tagjai közül
azt a tagot, aki a 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 legalább hat
hónapos mulasztás elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, és felszólításra a tag teljesítése a póthatáridőn belül továbbra is elmaradt.
A kizárási eljárást bármely tag vagy az egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja
le. A kérelmet – amennyiben azt nem az elnökség kezdeményezi - az elnökséghez kell címezni,
aki a kizárás kezdeményező kérelem beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra köteles
a közgyűlést összehívni. A kizárási eljárásban az érintett tagot a közgyűlés ülésére meg kell
hívni azzal a figyelmeztetéssel, hogy szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása
az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell az
érintett tag részére a védekezés lehetőségét. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti
magát. A képviseletre a Ptk-nak a meghatalmazásra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
A tag kizárásáról lehetőleg az ezzel a napirendi ponttal összehívott első közgyűlésen határozni
kell. Az ülést indokolt esetben egy alkalommal legfeljebb 30 nappal lehet elhalasztani.
A tag kizárása tárgyában az indítvány beérkezésétől számított három hónapon belül a
közgyűlésnek határozatot kell hoznia.
A kizárást 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 kizárás tárgyában hozott határozatot az érintett taggal és az indítványt tevővel közölni kell.
A közlésre postai úton, tértivevényes ajánlott levélben, a határozat meghozatalát követő 15
napon belül kell, hogy sor kerüljön. A határozat elleni jogorvoslat előterjesztésére, azaz a
hatályon kívül helyezési per bíróság előtt keresettel történő megindítására és a kérelem
elbírálására a Ptk. 3:35-3:36 §-aiban szabályozott rendelkezések vonatkoznak.
A kizárásra okot adó magatartásról való tudomásszerzéstől, illetve a mulasztástól számított egy
év eltelte urán kizárási eljárás a taggal szemben nem folytatható le.

A pártoló tag tagsági jogviszonya megszűnik a következő esetekben:
- a természetes személy pártoló tag halálával,
- nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével,
- kilépéssel, bármikor, indokolás nélkül az elnökséghez előterjesztett írásbeli nyilatkozat
alapján,
- kizárással, ha a pártoló tag a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát
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súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A pártoló tag kizárásával kapcsolatos
eljárásra az egyesület rendes tagja kizárásával kapcsolatos eljárás szabályait kell értelem
szerűen alkalmazni.
- a pártoló tag tagsági jogviszonyának felmondásával, amennyiben a pártoló taggá válás
alapszabályban meghatározott feltételeinek nem felel meg. A felmondásról az egyesület
közgyűlése határoz. A felmondással kapcsolatos eljárásra a pártoló tag kizárására irányuló
eljárás szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.
A felmondást tartalmazó közgyűlési határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és annak
előterjesztésére jogosultak körét, továbbá az eljárás szabályait a Ptk. 3:35-3:36. §-inak
rendelkezései tartalmazzák.
Az egyesület tiszteletbeli tagjának tagsági jogviszonya felmondással, illetve kizárással nem
szüntethető meg.
IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEI
10. Az egyesület szervei:
Közgyűlés,
Elnökség,
Felügyelőbizottság.
A/. A K Ö Z G Y Ű L É S
11. A közgyűlés egyesületi jogok gyakorlásának legfőbb, a Ptk. 3:72. § (1) bekezdésében
foglaltak alapján „az egyesület döntéshozó” szerve, amely az egyesület rendes tagjainak
összességéből áll.
A tagok a jogaikat a közgyűlésen személyesen gyakorolják. A jogi személyeket, illetve jogi
személyiség nélküli szervezeteket a közgyűlésen törvényes képviselőjük, vagy az általa
meghatalmazott személy képviseli. A közgyűlésen képviseletnek más esetben nincs helye.
12. A közgyűlés összehívása:
A közgyűlést évente legalább egyszer az egyesület elnök köteles összehívni.
A közgyűlés helye a társaság székhelye, vagy az elnökség által megjelölt, a tagok és
meghívottak korlátozás nélküli megjelenését biztosító más hely.
Össze kell hívni a közgyűlést harminc napon belüli időpontra akkor is, ha azt a bíróság
elrendeli, vagy az ok és cél megjelölésével a rendes tagok egyharmada, illetőleg a felügyelő
bizottság azt írásban kezdeményezte.
Az egyesület elnöksége 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.
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A közgyűlésen az egyesület tagjai kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
Amennyiben a rendkívüli közgyűlés összehívására vonatkozó kötelezettségének az elnökség,
illetve az elnök határidőben nem tesz eleget, úgy az egyesület elnökségének bármely tagja,
illetve a felügyelő bizottság elnöke is jogosult a közgyűlést összehívni.
13. A közgyűlés meghívója
A közgyűlés összehívása a tervezett időpont előtt legalább 15 nappal korábban elküldött
meghívóval történik. A meghívóban a határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés
időpontja is közölhető.
A meghívót igazolható módon írásban kell megküldeni, pl. postai úton tétivevényes ajánlott
küldeményben, írásbeli elismervénnyel személyes átvétel esetén. A meghívóban fel kell
tüntetni a közgyűlés helyét, időpontját és napirendjét.
Az egyesület tagjainak egyharmada, illetve a felügyelő bizottság is kezdeményezheti bármely
kérdésnek a közgyűlés napirendjére való felvételét. A napirend kiegészítésére szóló
kérelmeket a közgyűlés napja előtti 8. napig írásban az ok megjelölésével lehet az elnökséghez
előterjeszteni. A közgyűlés napirendjére az egyesület társadalmi elnöke köteles felvenni a
szabályosan előterjesztett kezdeményezéseket és erről a tagokat a kiegészített meghívó
elküldésével még a közgyűlést megelőzően írásban tájékoztatni kell.
Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem
dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
A közgyűlés kizárólag a napirenden szerepeltetett kérdéseket tárgyalhatja meg, kivéve, ha a
közgyűlésen az egyesület minden tagja jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalását valamennyien támogatják.
Egyebekben a meghívó tartalmára és a közgyűlés előkészítésére a Ptk. 3:17. § (2) és (3)
bekezdésének rendelkezéseit kell értelemszerűen alkalmazni.
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.
14. A közgyűlés határozatképessége
A közgyűlést az egyesület elnöke, mint levezető elnök vezeti. A levezető elnök nyitja meg a
közgyűlést, ő állapítja meg a határozatképességet, ő ismerteti a közgyűlés napirendjét, a
határozati javaslatokat, ő ad lehetőséget a hozzászólásra, - ha az alapszabály eltérően nem
rendelkezik – ő összesíti a szavazatokat, ő hirdeti ki a közgyűlés határozatait.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint fele - 50 % + egy fő jelen van. A közgyűlésre szóló meghívóval egyidejűleg a közgyűlés határozatképtelensége
esetére a kiírt napirendi pontoknak megfelelően az ismételt közgyűlés (30 napon belül)
összehívható. Amennyiben az ismételt összehívás nem az eredetivel megegyező napra
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történik, csak újabb meghívóval hívható össze. Ebben figyelmeztetni kell a tagságot a
megismételt közgyűlés tényére, napirendjére, helyére, időpontjára és arra, hogy az eredeti
napirendi pontokba foglalt kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Ismételt közgyűlésre szóló meghívóban figyelmeztetni kell a tagokat, hogy az
ismételt közgyűlés bármilyen kérdésben a tagság egészére vonatkozó döntéseket hozhat. Az
ugyanazon a napon megismételt közgyűlés napirendi pontjai közé sem vehető fel újabb, a
meghívón nem szereplő napirendi pont.
Az „egyebek” napirendi pontban közgyűlési határozat nem hozható. A meghirdetett
napirendi pontokhoz az egyesület tagja módosító indítványt nyújthat be, a közgyűlést
megelőző 5. napig. Az így benyújtott indítványt szavazásra kell bocsátani.
A megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, erről a
tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. A határozat meghozatalához azonban - amennyiben
a tagok fele ebben az esetben sem jelenik meg -, a jelen lévő tagok kétharmad részének igenlő
szavazata szükséges. Egyebekben a megismételt közgyűlésre a közgyűlésre vonatkozó
rendelkezéseket kell értelemszerűen alkalmazni.
15. A közgyűlés hatásköre
A közgyűlés kizárólag hatáskörébe tartozik a Ptk.3:71. § (1) bekezdése alapján:
a) az alapszabály módosítása;
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről
szóló jelentésének - elfogadása;
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági
tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és
k) a végelszámoló kijelölése.
A közgyűlés hatáskörébe tartozik továbbá:
l) az éves tagdíj, szolgáltatási (állomány-nyilvántartási) díj, egyéb anyagi természetű
tehervállalások összegének meghatározása,
m) tag felvétele, kizárása, a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása
n) elnökből és két tagból álló három fős jelölő bizottság megválasztása,
o) tenyésztési szabályzatának elfogadása és módosítása,
p) bizottságok létrehozása,
r) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket jogszabály, vagy Alapszabály a közgyűlés
hatáskörébe utal.
16. A határozathozatal
A közgyűlésen minden rendes tagnak egy szavazata van.
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A közgyűlés határozatait – a törvény, vagy az alapszabály eltérően nem rendelkezik - nyíltan,
kézfeltartással érvényesen leadott szavazatok egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat nem emelkedik határozattá.
Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok (összes tag) háromnegyedes szótöbbséggel
hozott határozata szükséges.
A közgyűlés határozatait személyi kérdésekben minősített - a jelenlévők kétharmados
többségével - titkos szavazáson hozza meg.
A határozatképességet minden határozathozatalkor vizsgálni kell.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni.
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.
Az egyesület költségvetését és gazdasági beszámolóját a felügyelő bizottság előzetes írásbeli
véleménye nélkül tárgyalásra nem lehet bocsátani és e kérdésben határozatot e nélkül nem
lehet hozni.
A határozati javaslatokat a közgyűlés elnöke terjeszti elő.
17. A közgyűlés jegyzőkönyve, határozatok nyilvántartása és közlése
A közgyűlésen jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza
a közgyűlés helyét, időpontját,
a megjelent rendes tagok, pártoló tagok és más meghívottak nevét, a leadható
szavazatok számát, a közgyűlés határozatképességére vonatkozó megállapítást,
a jegyzőkönyvet vezető és a két jegyzőkönyv hitelesítő nevét,
a napirendet,
az elhangzottak lényegét,
a hozott határozatokat és az azokhoz leadott szavazatok számát, a tartózkodók és
ellenzők személyének feltüntetését,
a meghozott határozatok pontos szövegét, indokolási kötelezettség esetén a határozat
indokolását,
a határozat elleni jogorvoslat lehetőségére vonatkozó kioktatást.
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Az ügyvezető gondoskodik a jegyzőkönyvek megőrzéséről, biztosítja a tagok részére az egyéb
iratokkal együtt a betekintést.
A közgyűlés határozatait a határozat számának és tárgyának feltüntetésével az ügyvezető elnök
a határozatok könyvébe köteles bejegyezni, az eseményt követő 15 napon belül. A
határozatokat a név szerint érintettek részére ajánlott küldeményként, a többi tagnak
jegyzőkönyvi kivonatba foglalva postai úton, a közgyűlést követő harminc napon belül meg
kell megküldeni.
B./ Az egyesület elnöksége
18. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű ügydöntő, irányító, ügyintéző és végrehajtó
szerve, amely az egyesület legfőbb szervének, azaz a közgyűlésnek ülései közötti időszakban
minden olyan egyesületi ügyben dönthet, amely nem tartozik a legfőbb szerv kizárólagos
hatáskörébe.
Az elnökség 4 (négy) főből áll, tagjainak tisztségét az alapszabály határozza meg.
Az elnökség a közgyűlés által, nyílt szavazással 5 éves időtartamra választott testületi szerv,
mely szervezi és irányítja az egyesület céljának teljesítését, a munka törvényességét és
folyamatosságát.
Az elnökség a Ptk. 3:77. § előírása szerint az egyesület ügyvezető szerve.
19. Az elnökség tagjai:
/1/ Az elnökség élén az elnök áll, akit munkájában a közgyűlés által választott ügyvezető segít.
Az elnökség tagjai továbbá az Egyesület fajtafenntartásában lévő fajták egyesületi rendes
tagsággal rendelkező delegáltjai közül két személy. Az egyesület elnökségének tagjai az
egyesületnek vezető tisztségviselői.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen, az egyesület érdekeinek
megfelelően köteles ellátni.
/2/ Az elnökség összetétele:
Megválasztását követően a tisztség elfogadásával az elnökség tagjává válik
- az egyesület társadalmi elnöke,
- az egyesület ügyvezetője és
- az egyesület fajtafenntartásában lévő fajták egyesület rendes tagsággal bíró delegáltjai
közül két fő.
Ezen személyek együttesen alkotják az egyesület 4 (négy) főből álló elnökségét.
Az elnökség tagjai feladataikat társadalmi megbízásból látják el, a közgyűlés által
meghatározott tiszteletdíjban és költségtérítésben részesülhetnek.
20. Az elnökség hatásköre és működése
/1/ az elnökség hatáskörébe tartozik a Ptk. 3:80. § előírása szerint:
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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;
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés.
Az elnökség tenyésztői munka területén végrehajtja az egyesület tenyésztési programját,
melynek részeként
megalkotja az egyes fajták Tenyésztési Programját (Tenyésztési és Törzskönyvezési
Szabályzat) a végrehajtásához szükséges eljárásrendet. Ezen belül kialakítja a
kancaminősítés, a tenyészmén engedélyezés és használat, a csikó minősítés szabályait
és rendszerét.
megalkotja a kiállítások és tenyészszemlék szabályzatát, azt folyamatosan karbantartja
és fejleszti, javaslatot tesz a tenyésztéspolitikai koncepció kialakítására, részt vesz a
lótenyésztést érintő jogszabályok előkészítő munkáiban. Az elnökség tagjai részt
vesznek a kiállítások és tenyészszemlék szakmai előkészítő munkálataiban, ott a
bizottság tagjai, vagy az általuk erre felkért személyek végzik a bírálatot.
/2/ Az elnökség működése:
Az elnökség testületként működik és testületként illetik meg a részére az egyesület
alapszabályában meghatározott jogok, illetve terhelik a kötelezettségek. Az elnökség szükség
szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
Az elnökség munkáját a társadalmi elnök irányítja, akit távolléte esetén az ügyvezető teljes
jogkörrel helyettesíti.
Az elnökség üléseit a társadalmi elnök hívja össze a napirend írásbeli közlésével.
Az ülést össze kell hívni, amennyiben az elnökség bármely tagja, vagy a felügyelő bizottság
elnöke kezdeményezi.
Az elnökség ülése akkor határozatképes, ha azon az elnökség tagjainak többsége jelen van.
Az elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet a felügyelő bizottság elnöke, akit az ülésről
előzetesen tájékoztatni kell.
Az elnökség üléseit a társadalmi elnök vezeti. Az ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet
a jegyzőkönyvvezető és a társadalmi elnök, vagy az őt helyettesítő ügyvezető ír alá. A
jegyzőkönyv tartalmára a közgyűlési jegyzőkönyvre vonatkozó alapszabályi előírásokat kell
értelemszerűen alkalmazni.
Az elnökség határozatait a jelen lévő tagok nyíltan leadott szavazatainak egyszerű többségével
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hozza. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslat nem válik határozattá.
Az elnökség határozatairól az ügyvezető elnök vezet nyilvántartást, amelybe az egyesület
tagjai betekinthetnek.
Az elnökség kérelmet elbíráló határozatáról a kérelmezőt indokolt írásbeli határozatban a
határozathozatalt követően tájékoztatni kell. Az elnökség elvi jellegű határozatait az egyesület
honlapján kell közzétenni.
Az elnökség évente köteles beszámolni munkájáról a közgyűlésnek, a beszámolót a
társadalmi elnök, vagy az ügyvezető terjeszti elő.
21. Az egyesület társadalmi elnöke
Az egyesület társadalmi elnöke az elnökség tagja, egyben az egyesület elnöke.
A társadalmi elnök önállóan képviseli és jegyzi az egyesületet. Bankszámla-szerződést
köt(het) és a felett önálló aláírási jogosultsággal rendelkezik. Intézkedik a közgyűlés
összehívásáról, azok napirendjének előkészítéséről, levezeti a közgyűlést, felügyel annak
rendjére, gondoskodik a jegyzőkönyv vezetéséről, végrehajtja és végrehajtatja a közgyűlés
határozatait.
További feladata az egyesület elnökségi üléseinek összehívása, napirendjének az elkészítése,
az ülés levezetése, határozatainak végrehajtása és végrehajtatása.
A közgyűlésnek beszámol az elnökség munkájáról, a közgyűlésen ismerteti az elnökség által
összeállított közgyűlési határozati javaslatokat, ellenőrzi az egyesület működését, illetve
megteremti a törvényes működési feltételeit.
Személyén keresztül biztosítja az egyesület társadalmi tekintélyét.
22. Az egyesület ügyvezetője
Az ügyvezető az elnökség tagja és az egyesület társadalmi elnökének általános helyettese.
Az ügyvezető felel az egyesület adminisztrációjáért és gyakorolja a munkáltatói jogokat az
egyesület alkalmazottai felett (ha vannak ilyenek).
Az ügyvezető önállóan jogosult az egyesület képviseletére és jegyzésére. Mindenkor annak
érdekei szerint képviseli az egyesületet. Számba veszi a különböző pályázati lehetőségeket,
pályázatokkal, szponzorálásokkal és más hasonló támogatási formák felkutatásával gyarapítja
az egyesület pénzügyi forrásait.
Előkészíti az éves költségvetési javaslatot és az éves beszámolót, ezeket a felügyelő
bizottsággal előzetesen véleményezteti, majd azokat megtárgyalás és a közgyűlési határozati
javaslat kidolgozása végett elnökség elé terjeszti.
A folyamatosan vezetteti a hatályos tagjegyzéket, a tagdíjak és egyéb vagyoni és nem vagyoni
természetű hozzájárulások időbeni befizetését, illetve teljesítését figyelemmel kíséri és az
elnökséget a hátralékos tagokról azonnal értesíti.
Bankszámla-szerződést köt és afelett aláírási jogosultsággal rendelkezik. Munkájáról az
elnökségnek, illetve a közgyűlésen rendszeresen beszámol.
Ellátja az egyesület operatív ügyeit. Irányítja az egyesület tudományos és technológiai
munkáját, szervezi a tenyészszemléket, kiállításokat, bírálatokat. Az egyesületi célok hatékony
megvalósítása érdekében közvetlen kapcsolatot tart Minisztériummal, a tenyésztési hatósággal,
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a Magyar Lótenyésztők Országos Szövetségével, más állattenyésztő szakmai szervezetekkel.
Kapcsolattartása kiterjed az egyesületi tagokra, az egyesületnek szolgáltatást nyújtó magán és
jogi személyekre. Javaslatot tesz a következő évi költségvetésre, és szakmai munkára.
Felel a szakmai munkáért és az egyesület gazdálkodásáért. Kapcsolatot tart fenn más
tenyésztőszervezetekkel, ápolja a nemzetközi kapcsolatokat.
23. Az egyesület elnökségi tagjai:
Az egyesület elnökségének további tagjai szakmai felkészültségével segíti az elnökség
munkáját.
Az elnökségi tag az egyesület képviseletére és jegyzésére – a társadalmi elnök, illetve az
ügyvezető együttes akadályoztatása esetén – önállóan jogosult.
C. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
24. Az egyesület felügyelő bizottságának létrehozása
(1) Az alapító tagok a létesítő okiratban három főből álló felügyelőbizottság létrehozását
rendelték el azzal a feladattal, hogy az ügyvezetést a jogi személy érdekeinek megóvása
céljából ellenőrizze.
A három fős felügyelő bizottság elnökből, titkárból és egy tagból áll, hárman adják a
felügyelőbizottság tagságát.
(2) 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 személynek vezető tisztségviselője.
(3) A felügyelőbizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelő bizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
(4) A felügyelő bizottsági tagokat a közgyűlés választja meg. A felügyelő bizottsági tagsági
jogviszony az elfogadással jön létre.
A bizottság saját tagjai sorából elnököt választ.
A választásra egyébként a vezető tisztségviselők választására vonatkozó szabályokat kell
értelem szerűen alkalmazni.
(5) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag
lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.

25. A felügyelő bizottság feladatai:
(1) A felügyelő bizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
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(2) A felügyelő bizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
26. A felügyelő bizottság tagjainak felelőssége:
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az egyesületnek, mint jogi személynek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel
szemben.
27. A felügyelő bizottság működése:
A bizottság az elnök irányításával működik, üléseit az elnök hívja össze. Ülései akkor
határozatképesek, ha azokon a bizottság tagjainak többsége jelen van. A bizottság ülésein
nyíltan leadott egyszerű többségi határozatokkal testületi döntéseket hoz.
Működését jegyzőkönyvileg dokumentálja, melynek vezetéséről az elnök gondoskodik. A
jegyzőkönyvet a jelen lévők írják alá és annak megőrzéséről az ügyvezető igazgató
gondoskodik.
A bizottság munkájáról a közgyűléseken beszámol.
V.
A TISZTSÉGVISELŐKRE, ILLETVE A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ
KÖZÖS SZABÁLYOK
28. Az egyesületnek vezető tisztségviselői közé tartozik a társadalmi elnök, az ügyvezető és az
elnökségi tagok.
Az egyesületnek vezető tisztségviselője az egyesület azon nagykorú tagja lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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.
Nem lehet vezető tisztségviselő az a személy sem, aki a Btk. 61. § (2) bekezdés j) pontja szerint
közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.

29. A vezető tisztségviselők választása:
Az elnökség tagjait a közgyűlés 5 (öt) évi időtartamra választja meg. Újraválasztás lehetséges
A választást megelőzően a jelölő bizottság a vezető tisztségviselők személyére jelöltet állít.
A jelölt állításról a jelölő bizottság többségi vélemény alapján határozatot hoz, amelyet az
elnöke ismertet a közgyűlésen.
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A közgyűlés a jelöltek közül választja meg a vezető tisztségviselőket. A választás eredményét
a levezető elnök ismerteti a közgyűlésen jelen lévő tagokkal. A vezető tisztségre szóló
közgyűlési megbízás annak elfogadásával jön létre.
Két választás közötti időszakban – pótválasztás esetében - a jelölő bizottság feladatait az
egyesület elnöksége látja el.
30. A vezető tisztségviselők tájékoztatási kötelezettsége:
A vezető tisztségviselő a egyesület tagjai részére köteles az egyesületre vonatkozóan
felvilágosítást adni, és számukra az egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba
betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult
által tett írásbeli titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti.
A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez
az egyesület üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő
a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti az
egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására.
31. A vezető tisztségviselők felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során az egyesületnek okozott károkért a
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel az egyesülettel
szemben.
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 egyesületnek 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.
32. Vezető tisztségviselői megbízás megszűnése:
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
h) az egyesület jogutód nélküli megszűnésével.
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33. A vezető tisztségviselők visszahívása:
A visszahívását az egyesület rendes tagjainak egyharmada az indokok megjelölésével írásban
kezdeményezheti. A visszahívás iránti indítványt az egyesület elnökségéhez kell benyújtani,
amely egyben a közgyűlés összehívása iránti indítványnak is minősül.
A vezető tisztségviselők visszahívásáról a közgyűlés dönt.
34. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat – bele értve a kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat is - értelem szerűen a felügyelő bizottság elnökére és tagjaira
is alkalmazni kell.
VI.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE ÉS JEGYZÉSE
35. Az egyesület képviseletét külső harmadik személyek, hatóságok, bíróságok előtt a
társadalmi elnök és az ügyvezető külön-külön önállóan látja el. Önállóan jogosultak az
egyesület jegyzésére is.
Az elnökségi tag az egyesület képviseletére és jegyzésére – a társadalmi elnök, illetve az
ügyvezető igazgató együttes akadályoztatása esetén – önállóan jogosult.

VII.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
36. Az egyesület gazdálkodásának általános szabályai:
Az egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával
önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. Az egyesület tagja - a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
Az egyesület a létesítő okiratban (alapszabályában) meghatározott cél szerinti tevékenységet
folytathat és - célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében - gazdaságivállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységét nem
veszélyezteti.
Az egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem
veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az egyesület ügyvezető szervének (elnökségének) feladata a működőképesség fenntartása, és
a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
Az egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik, amelynek során a mindenkor hatályos
pénzügyi, számviteli és adó jogszabályok előírásait a tisztségviselők és foglalkoztatottak
kötelesek betartani és betartatni.
37. Az egyesület bevételei és kiadásai
/1/ Az egyesület bevételei:
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a) az egyesület rendes tagja által fizetett tagdíj, illetve a tag által az egyesület rendelkezésére
bocsátott vagyon;
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel;
c) a 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.
/2/ 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.
/3/ Az gazdálkodásának egyéb szabályai:
Az egyesület bevételeit, illetve költségeit ráfordításait (kiadásait) az előző alpontok szerinti
részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván.
Az egyesület törzsvagyonnal nem rendelkezik.
/4/ Az adománygyűjtés szabályai
Az egyesület javára adománygyűjtő tevékenység is folytatható. Az egyesület nevében vagy
javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, illetve más személyek
zavarásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével.
Az egyesület nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a civil szervezet írásbeli
meghatalmazása alapján végezhető.
Az egyesület részére juttatott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv
szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

38. Az egyesület vagyona
Az egyesület vagyona a 37. pont szerint megszerzett pénzeszközök, azok kamatai, ingó és
ingatlan vagyontárgyai.
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Az egyesület egyéb vagyoni viszonyaira, pénzgazdálkodásra és vagyonkezelésre,
könyvvezetésére és beszámolójára a hatályos pénzügyi és adózási előírások rendelkezései
keretei között a Civil. tv. V. és VI. fejezetének rendelkezései az irányadóak.
39. Az egyesület felelőssége
Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok a tagdíjukon túl saját vagyonukkal nem felelnek az egyesület tartozásaiért.

VIII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
40. Az egyesület megszűnésének esetei
/1/ Jogutódlással történő megszűnés
Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
/2/ Az egyesület jogutód nélküli megszűnése:
Az egyesület, mint jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha
a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
d) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló
megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód
nélkül megszűnik, ha
a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné
vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
Az egyesület, mint civil szervezet végelszámolására, kényszer-végelszámolására és
egyszerűsített törlési eljárására a Civil törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
A Civil törvény rendelkezéseivel összhangban kell alkalmazni a csődeljárásnak és
felszámolási eljárásnak a 1991. évi XLIX. törvénybe foglalt különös szabályait.
41. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyonára vonatkozó
szabályok:
A jogutód nélkül megszűnő egyesület fennmaradó vagyonára vonatkozó szabályokat a Civil
törvény 10/A. § rendelkezései tartalmazzák.
A jogutód nélkül megszűnő egyesület fennmaradt pénzbeli vagyona a Magyar Állattenyésztők
Szövetségét illeti meg.
IX.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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42. Az egyesületet, mint civil szervezetet a Debrecenii Törvényszék tartja nyilván.
A civil szervezetek nyilvántartásának szabályait a 2011. évi CLXXXI. törvény- a
továbbiakban: Cnytv. - rendelkezései tartalmazzák.
A Póni és Kislótenyésztők Országos Egyesülete nyilvántartási száma: 09-02-0000386
Az egyesületet a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság – Debreceni Törvényszék 0900/Pk.60386/1989.
szám alatt vette nyilvántartásba.
44. Az egyesület törvényességi felügyelete:
Az egyesület működése felett az ügyészség – a Civil törvényben, valamint a Ptk.-ban
meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.
A törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyész ellenőrzi, hogy az egyesület
a) belső (önkormányzati) szabályzatai, illetve azok módosításai megfelelnek-e a
jogszabályoknak és a létesítő okiratnak,
b) működése, határozatai, a döntéshozó szerv döntései megfelelnek-e a jogszabályoknak, a
létesítő okiratnak vagy az egyéb belső (önkormányzati) szabályzatoknak.
Az ügyész kezdeményezésére a bíróság a következő intézkedéseket teheti:
Ha az egyesület, mint a civil szervezet működésének törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész törvényességi ellenőrzési jogkörében eljárva keresettel a bírósághoz
fordulhat. A bíróság a keresetet megvizsgálja és szükség esetén
a) megsemmisíti a civil szervezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség
szerint új határozat meghozatalát rendeli el,
b) a működés törvényességének helyreállítása érdekében összehívja a döntéshozó szervet,
vagy határidő tűzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a döntéshozó szervet,
és minderről értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is,
c) ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy a b) pont szerinti határidő
eredménytelenül telt el, a civil szervezetet megszünteti.
A bíróság az ügyész keresete alapján feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy
tevékenysége a Civil törvény 3. § (3) bekezdésébe ütközik.
A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja
a) az egyesület megszűnését, ha
aa) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt [Ptk. 3:48. § (1) bekezdés
a) pont],
ab) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett
[Ptk. 3:48. § (1) bekezdés b) pont],
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