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1.

ALTALANOSRENDELKEZESEK

1.1.

Az Egyestilet neve, sz6khelye, jogallasa:

1.1.1. Neve:
R6vid
Angol

Magyar Kis6llatnemesit6k G6nmeg6rz6 Egyesiilete

n6v:

n6v:

MGE

Association of Hungarian Small Animal Breeders for Gene
Conservation

1.1 2 Sz6khelye: 2101 Gddollo, lsaszegi Ut 208
'1.1.3. Jog6llds'a: Az Egyesulet onk6ntesen l6trehozott' egyesuletk6nt mukodo
tarsadalmi szervezet.
Az EgYesulet jogi szemelY

'1.2. Az Egyesiilet c6lja 6s feladatai
Egyesulet a hazai kis6llatfajtak (els6sorban baromfi 6s nyol)
nemesii6s6t, a genetikai alapok megorz6s6t 6s fejlesaeset a jovo

Az

ellattenyesaese szempontjAb6l meghataroz6 fontoss6gUnak tekinti' ezert
az ahbbiak megval6sitaset t0zi ki c6lul:

(1)

Az orszeg kulturelis 6s gazdas6gi hagyom6nyainak r6szek6nt fennmaradt

haziallatf;jtek meg6vhsa, genetikai sokfeleseg6nek (genetikai
diverzit6sinak) fenntart6sa es meg6rz6se, a kornyezetbaret

6llattenyesa6sben n6lkLilozhetetlen haziallatfa.it6k, tart6si 6s teny6sztesi
m6dszirek n6pszerusitese 6s a kulonleges minos6gti allati term6kek
el66llitasahoz szuks6ges, hagyomenyos kisallatfajtak min6l sz6lesebb kdrU
elterjesdese.

(2)

A hazai nemesitesu kisellatfajtak 6s tenyeszvonalak' tov6bba a hibridek es
keresztezosek tdrzs (elit, pedigre) allomanyainak meg6rz6se, fenntartesa
6s fejleszt6se, a tdrzsteny6szt6shez szukseges genetikai alapok 6s
nemeiit6si feltetelek meg6rz6se, megteremtese 6s fejlesztese, reszv6tel
6s tamogatas Uj, hazai nemesit6su fajt6k 6s vonalak l6trehoz6saban'

(3)

Az Egyesulet celja az el6z6ekben emlitett tenyeszallomanyok megorzdse,
teny6la6se 6s lzaporit6sa a vonatkoz6 jogszabelyok.6s a tenyeszto
hat6s6g el6irasai 6s feltetelei szerint, a teny6szt6s tersadalmi 6s szakmai
feltetel;inek kialakit6sa, fenntartasa 6s er6sitese az allatteny6sztesi
torv6ny szellemeben, tovabb6 a fajtak felhasznalasanak 6s piack6pess6

(4)

t6tel6nek folyamatos szervezese

Az EgyesUllt a regi magyar baromfifajt6k teny6sao szervezete' Az
egyes'tl,tet v6ltalhatia a teny6szto szervezettel nem rendelkezo,

kozteny6sztesbol kiszorult egy6b kisallatfajtakfajtak teny6sao szervezeti
feladatait is amennyiben arra a fajta vagy fajtek tenyeszt6i felkerik

(5)

Az Egyesiilet a tenyesd6 szervezettel rendelkezo fajtak, tenyeszvonalak
6s torzsallomenyok fenntartaseban 6s fejleszteseben illetve 0j fajtak
l6trehoz6seban a teny6szt6 szervezettel kdtdtt kul0n megallapodasok
szerint jer el.
A fenti c6lok el6r6se erdekeben az EgyesLilet a kdvetkez6 feladatokat l6tja
el:

-

-

lVleghat6rozza, irenyitja 6s ellenorzi a sajat teny6sa6 szervezeti
keret6ben fenntartoft kis6llatfajtak g6nmegorz6si, fajtafenntart6si 6s
teny6saesi munk6it, tovabba az ellateg6szsegugyi rendszabdlyok
betart6sat az 6llaftenyesztesre 6s kisallatteny6szt6sre vonatkoz6
jogszabalyok
szerint.
'SiaXmai
iranyitast 6s segitseget nyujt regionalis csoportoknak 6s
kisteny6sztoknek az Egyesulet, illetve mas teny6sz6 szervezetek

keret6ben nemesitett 6s fenntartott fajt6k elterjesz6seben 0j
tenyeszesi programok kialakitasaban. Az el6ellitott term6kek
piaik6pess6 t6iele erdek6ben koordinalja tagjai marketing

-

tev6kenys6g6t.

Felk6r66 eiet6n r6szt vallal a tev6kenys6ghez kapcsol6d6 t0rv6nyi
szab6lyozas el6k6szit6s6ben, a kesziilo rendeletek, szabelyzatok 6s
p6ly6zatok velem6nYe26s6ben

- n

6s 0j

fajtak
tlat-at<itasanoz kapcsol6d6 popul6ci6genetikai, genetikai'
szaporod6sbiol69iai, takarmanyoz6si es egyeb kutatesokat vegez,

-

genmegOrz6shej, nemesit6shez, f4tafenntartashoz

tamogat 6s szervez
Teny6sa6si- 6s fajtabemutat6kat szervez (els6sorban a 169i magyar
baromfifajtek szamera).
lnternet honlapot alapit a baromfi- 6s kis6llalnemesites, valamint a
kapcsot6d6 gdnmegoizesi es kutatasi tevekenys6g' a kornyezetbarAt
nemzetkozi kapcsolatok bemutatasara,
6llattenyeszt6s
n6pszertisit6sere
fagtent vagy egyuttmukddokent vesz r6szt tev6kenys6g6hez
kaficsolod6 iizai-6s nemzetkdzi szervezetek munk6jaban, hazai 6s
nemzetkozi teny6szt6si es kutatasi egyuttm(kodesi programokat
szervez, illetve ilyen programokban r6szt vesz.
Szakmai konferenci6kat, eloadas-sorozatokat, bemutatokat 6s
kiellit6sokat szervez, illetve ilyen rendezvenyeken r6szt vesz
Ellatja es biztositja tagjai erdekkepviseletet

6a a

-

a

Az Egyesiilet nem v69ez els6dlegesen gazdelkod6

tevekenyseget
fajtaazonossegi dij, 6s a kozvetlen kdltsegek
Szolg6iiatasait a tagdij,
-biztositj,
tagjai r6sz6re A beszedett diiakb6l 6s
t6ritdse ellen6ben
egyeb t6mogatask6nt vagy
t6ritesekb6l, pely6zatokon elnyert
adomanykent kapott tisszegekbol tagjai r6sz6re nyujtott szolgaltat6sok

i

6s

kdr6t 6vente meghalArozza. Feladat6nak megvalosit6s6ra gazd6lkodo
(szolg6ltat6, stb.) szervezetet hozhat l6tre, illetve ilyen szervezetekkel vagy
teny6sztesi 6s
mag6nszem6lyekkel az EgyesUlet mUk6dtet6sere,
6llateg6szs6gUgyi felUgyelet ell6t6s6ra 6s egy6b - szakmai 6s gazdas6gi fajtanemes[t6si,
feladatai ell6t5sdra meg6llapoddsokat kothet.
g6nmegorz6si feladatokhoz kapcsol6d6 kutat6s-fejleszt6sl, oktat6si 6s
szaktan6csad6si tev6kenys69e 16szbeni finanszlroz6s6ra tagi befizet6sb6l,
adom6nyb6l p6nzUgyi alapot hozhat l6tre, illetve alapitv6nyt tehet.

a
A

1.3.

Kdzhaszn 0 tev6kenys6gek

Az EgyesUlet azallbbi kdzhaszn0 tev6kenys6get l5tja el:
az ellatteny6szt6sr6l sz6l6 1993. 6vi CXIV. Tv. 11.$-alapj6n 6llami
feladatot k6pezo v6dett 6shonos, jelent6s genetikai 6rt6ket k6pvisel6
fajt6knak az eredeti 6llapotukban tdrt6n6 meg6rz6se. Az erre
vonatkoz6 okirat az alapszab6ly elv5laszthatatlan mell6klet6t k6pezi.

.

Az EgyesUlet c6l szerinti kozhaszn0 tev6kenys6gi kdrei TEAOR
megjel6l6ssel
01.41 Novenytermel6si szolg6ltat6s.
0',l.42 Allatteny6szt6si szolg6ltat6s.
73.10 M(szaki kutat6s, fejleszt5s
80.42 M6shova nem soroit feln6tt- 6s egy6b oktat6s.
92.31 Alkot6 6s el6ad6m0v6szet.
92.52 Mlzeumi tev6kenys6g, kultur6lis 6rdks6g v6delme.
92. 53 N6veny-, 6llatkert'mUkddtet6se (term6szetv6delem).

Az Egyesi.jlet itzletszer( gazdas6gi tev6kenys6gei TEAOR megje16l6ssel
22.1 1 K6nyvkiad6s
22.13 ldoszaki kiadv6nY kiad6sa.
22. 1 4 Hangf elv6tel-ki ad6s.

,s
nagykereskedelme.
gykereskedelem.
ykereskedelem.
reskedelem.
52.22 HisAru-kiskereskedelem.
52.27 Egy6b 6lelmiszer-kiskereskedelem.
72. 30 Adatfeldolgozds.
7 2.40 AdatbAzis-1ev6kenys6g, on-line kiad6s
7 4.1 4 Ozlelvlleli tan6csad6s.
7 4.20 Mlrndki tev6kenys6g, tan6csad6s.
74.30 M(szaki vizsg6lat, elemz6s.
74.85 Titkari, fordit6i tev6kenys6g.
74.87 M6shova nem sorolt, e!y6b gazdas6gi szolg6ltat6s
92.72 Mdshova nem sorolhat5-egy6b szabadidos tev6kenys6g'

Az Egyesitlet gazdasagi-vallalkozasi tev6kenys6get csak kozhaszn0 vagy
l6tesit6 okiratban meghaterozott alapcel szerinti tev6kenyseg
megval6sit6sat nem veszelyeaetue v6gez;
Az Egyestilet gazdelkodesa sor6n el6rt eredmeny6t nem osaja fel, azt a
l6tesit6 okirataban meghatArozott kozhaszn0 tevekenys6g6re forditja;

a

Az Egyesulet kozhaszn0 szolgaltatasaib6l az elndkseg ddnt6se alapjan
barki reszesedhet

1.4.

Az Egyesulet semmifele kozvetlen politikai tev6kenyseget nem folytat 6s
nem tamogat.

Az Egyesulet partokt6l fuggetlen, azokt6l tAmogatast nem fogad 6s nem
fogadhat el, azoknak anyagi tamogat6st nem ny0jt, 6s nem nyujthat
fovarosi onkormanyzati
Egyesulet orszaggy(lesi, megyei
kepvisel6jel6ltet nem allithat, 6s nem tamogathat

A,
2.

TAGSAGI VISZONY

2.1.

Az Egyesailet tagjai

6s

Egyestllet tagjai azok a kisellattenyesz6sben' nemesit6sben 6s
genmegorz6sben 6rdekelt magan- 6s jogi szemelyek, akik a magyar
iisattatf4ot (els6sorban baromfi) fajtainak g6nbanki 6llomdnyaival, hazai
nemesit6sU fajta- 6s vonalgyujtemenyekkel, tovabb6 egy6b kisallatfajt6k
egyedi, fajtatisaa tOrzstenyeszeteivel rendelkeznek YaSy azok
nehesit6s6ben, fenntart6seban, szaporitasaban 6s terjesz6s6ben'
tovabbe a fentiekhez kapcsol6d6 kutatasi-fejleszesi, oktatasi 6s

Az

szaktanacsadasi tev6kenysegben 16szt vesznek

2.1.1.

Az Egyesuletnek - az onkentess6g elve alapj6n - tagja lehet

minden

magyii es kulfoldi 6llampolgar, valamint jogi szem6ly, aki az Egyesulet
alapszabalyat elfogadja.

Az Egyesulet tagja lehet minden olyan a fentiekben emlitett mag6n- 6s jogi
szem6ly, aki:
- az EgyiesUlet celjaival egyetert
- az Egyesijlet Alapszab6lyanak rendelkezeseit elfogadja
- vattalji kozrem0kodes6vel az Egyesulet c6ljainak megv€l6sit6sat
- aki a bel6pesi nyilatkozat al6iras6val felv6tel6t keri az Egyesiiletbe
- akit az Egyesulet kozgyUl6se - etruhazott hat6skdr eset6ben az Eln0ks69
a tagok kdz6 felvesz

2.2.

A tagsagi viszony keletkez6se

2.2 1. Az Egyesuletbe val6 bel6p6s 6nk6ntes Az Egyesuletbe belepni kiv6n6 tag
kcitel6i a bel6p6si nyilatkozatot kltdlteni 6s azt az Elnokseghez beny[jtani'
A tag felv6tel6r6l a Kozgyul6s jogosult ddnteni A Kdzgyules e ioget az
Egyesulet Eln0ksegere 6truhazhatja

fuAr\

222. A lagsagi viszony a Kdzgyul6snek - 6kuhazott hat6sk0r eset6ben az
Elnoksegnek - a tagfelv6telrol sz6l6 hatarozataval a bel6p6si nyilatkozat
detum6ra visszamenolegesen jdn letre

2

2.3 A tagokrdl 6s a tagdi.ibefizetesekr6l nyilventartast kell vezetni A tagok
szem6ly6re vonatkoz6 adatok nem nyilvanosak.

2.3.
2.3 'l

A tagsagi viszony megszgn6se
A tags6gi viszony megszonik:
- az Egyesulet megszUndse eseten
- a tag kilepeseveli
- a tagsagijogviszony egyesulet 6ltali felmond6saval,

(Ha a tag nem felel meg az Alapszabalyban rdgzitett felt6teleknek, az
egyesiilet a tagsagi jogviszonyt harmincnapos hat6ridovel kasban
felmondhatja.

A felmondasr6l az egyesulet kozgy0l6se

-

atruhazott hataskdrben az

Egyesulet Eln0ks6ge -ddnt )
- a tag kizerasaval,
- a tag halalaval vagy jogut6d nelkuli megsz(nesevel
2.3.2. A Kdzgyules - atruhazott hateskorben az Elnokseg - a tagok soreb6l
ki26rhatja:
aki az Egyesulet alapszabelyat s0lyosan megserti,
aki az Egyesulet c6ljait vesz6lyeaeto magatartest tanUsit,
aki az Egyesuletet vagy annak c6ljait vesz6lyezet6 tevekenys6get
folytat.

-

tagnak jogszabalyt, az egyesUlet alapszabAlyat vagy ktizgyUl6si
hat6rozat6t sUlyosan vagy ism6telten sert6 magatartasa eset6n a
kdzgyUl6s - b6rmely egyesuleti tag vagy egyesuleti szerv
kezdem6nyez6s€re - a taggal szemben kizaresi eljarast folytathat le A

A

tag kizar6aet kimond6 haterozatot irasba kell foglalni 6s indokol6ssal kell
elAtni: az indokolasnak tartalmaznia kell a ki26ras alapjaul szolgal6
t6nyeket 6s bizonyit6kokat, tovAbba a jogorvoslati lehet6s6g16l val6
taj6koaatast. A kiza16 hatarozatot a taggal k0z0lni kell.

A kizarast kimond6 haterozatot - az erdekelt tag - a tudom6sra jutdst6l
szemitott 30 napon belul a bir6seg elott megtamadhatia Ez a hatarido
jogveszt6, a megtemad6snak a hatarozat vegrehajtas6ra nincs halaszt6
hatalya.

2.4.

A tag jogai

joggal r6szt
2 4 1. A tag logosult r6szt venni az Egyesutet munkejeban. Szavazati
veh;t a, Egyesulet kozgyUles6n l\ilinden tagnak egy szavazatijoga van
2 4.2. Atag megv6lasahat6 az Egyesulet valamennyi tisztseg6nek betolt6s6re'

A tag jogosult

rendszeres taj6koaatast kapni

az

2

4.3

2

4.4 A tag jogosult az Egyestrlet szolg6ltatasainak igenybevetel6re.

2.5.

Egyesulet
Egyesulet altal szervezett
tev6kenys6ger6l, 6s jogosult reszt venni
v6lem6ny6nek
hangot adni, javaslatot
valamennyi rendezv6nyen, azokon
tenni.

az

A tag kiitelezetts6gei

2.5.1. A tag koteles betartani az Egyestilet Alapszabalyat.

25.2. Atag koteles 6nk6nt vellalt feladatainak marad6ktalanul elegettenni
2.5 3. A tag kdteles az Egyesuleti tagdijat befizetni. Az 6ves tagdlj befizetese - a
belepes id6pontjat6l ftiggetlenul - a belep6st kOveto 30 napon beltrl, illetve
minden ev m6rcius 1-ig esedekes
2.5 4.

Az eyes tagdij osszege

1 OOO,-Ft valamint az egyesiilet 6ltal a tag resz6re

kifizetett tenyesA6sszerve26si tamogatas 66%-a
Az 1.OOO,-Ft osszegU alaptagdijat minden 6v

janu6r

31

napj6ig,

a

tenyesztesszervez6si tamogat6s alapjen fizetendo tagdijat a
tenyesaesszervez6si t6mogates kezhezv6telet, szamlaj6ra torteno
megerkezest koveto 15 napon belul laiozlk az Egyesulet r6sz6re
megfizetni

A tagsegi dij hataridore torten6 fizetesenek elmulasz6sa, minden kiilon
elj6r6s mellozes6vel az Egyesuleti tagsag kizeras6t vonja maga ut6n.

3.

AZ EGYESULET SZERVEZETE

3.1.

A Kdzgygl6s

3.1.'1

Az Egyesulet

3.1

2

legf<ibb szerve a tagok osszess6gebol all6 ktizgyules. A
kdzgy0les az Egyesiiletet 6rint6 valamennyi k6rd6sben jogosult ddnteni
A kdzgyr.iles iil6sei nyilvenosak.

A kdzgy0l6s kiza16lagos hataskdrebe tartozik:
a) az alapszabely m6dosit6sa,
b) az egyesUlet megszon6s6nek, egyesul6s6nek 6s szetvalesAnak
elhat6roz6sa;
c) a vezeto tisztsegviselo megvalasA6sa, visszahiv6sa 6s dijazasanak
megallapitasa;
d) az 6ves k0ltsegvet6s elfogadasa;
e) az 6ves beszamol6 - ezen belul az ugyvezeto szervnek az egyesiilet
vagyoni helyzet6rol sz6lo jelent6s6nek - elfogadasa;
, , vezeto tiszts6gvisel6 feletti munkeltat6i jogok gyakorlasa, ha a vezeto
tiszts6gviselo az egyesulettel munkaviszonyban all,

,

,/frL

g) az olyan szerz6d6s megkdtes6nek j6v6hagy6sa, amelyet az egyesUlet
sajet tagj6val, vezet6 tiszl s6gvisel6jevel, a feliigye16bizottsag tagjaval
vagy ezek hozzetatloz6jeual kdt;
h) a jelenlegi 6s korebbi egyesuleti tagok, a vezeto tiszts6gviselok es a
felugyelobizottsagi tagok vagy mas egyesiileti szervek tagjai elleni
k6rt6ritesi ig6nyek 6rv6nyesites6rol valo dont6s;
felugyelobizottseg tagjainak megvalasztasa, visszahivasuk 6s
dijazdsuk megallapitesa;
/) a velasAott konyvvizsgel6 megv6laszesa, visszahivesa 6s dijazesenak
megellapitesai es
k) a v6gelszamolo kijel0lese
D don6s a tagdij osszegdnek 6s esed6kessdgenek megelbpi6s1r6l
m) donl's a 2011. CLXXV. toNenyben meghat'rozott beszemob 6s
kazhaszn()s,gi jelentes (me dklet) elfogadds1r6l

, a

3 1.3 A kdzgy(lest sziiks6g szerint, de 6vente legalebb egyszer ossze kell hivni
A kozgyr.ilest akkor is 6ssze kell hivni, ha ea a tagok legaldbb 10o/o-a az ok
es a c6l megjeloles6vel k6ri Ossze kell hivni a kdzgytil6st akkor is, ha ezt
a bir6sag elrendeli.

3 l 4.

A

kdzgy0l6st

a

napirend egyidejU kdzl6s6vel

a

hely 6s az id6pont

megjeldles6vel az elnoks6g hivja dssze. A kdzgy0l6sre sz6l6 meghiv6t a
napiiend kozl6s6vel a Magyar Allatteny6szt6k Lapja c. foly6iratban ill mas
szakmai lapban 6s az Egyesulet honlapjan is kdzz6 kell tenni

31.5 A kdzgyul6s hatarozatkepes, ha azon a szavazati joggal rendelkez6 tagok
fgls + 'l f6 jelen van. A meghirdetetthez k6pest ij napirendet a k0zgyul6s
tdbbsegenek ddntese alapjen lehet felvenni

Hat6roratk6ptelenseg miatt azonos napirenddel, ismetelten dsszehivott
kdzgy(les a megjelentek szemera tekintet n6lkul hatarozatkePes, felt6ve,
ha e116l a tagokat a meghiv6ban t6j6koztatt6k

3 1 6. A kozgyr.iles haterozatait - ellenkezo Alapszabelyi rendelkez6s hianyaban egyszeiu sz6tdbbs6ggel es nyilt szavazassal hozza. Az Egyesulet
Eincifenet 6s Elnoks6g6nek, valamint a Felugyel6 Bizottseg Elnok6nek 6s
tagjainak megvelasz6sa titkos szavaz6ssal tdrt6nik

A velaszott tiszts6gek betolt6s6re - az Egyesulet Elnoks6ge 6s Felugyelo
Bizottsaga altal feli6rt - Jelolo Bizottsag tesz javaslatot a kozgyr.ilesnek
Minden 1ag jogosult a jelol6listAra tovabbi szemelyi javaslatot tenni, a
javaslatr6l a kozgy(l6s dont

A titkos szavazes szavaz6lapokon tdrtenik Az a

szaYazal 6rvenyes,
amelyen kiza16lag az Alapszabelyban meghatarozott szamban, a v6gleges
jeldlolistara felkerijlt szem6lyek szerepelnek

8

3.17.

kdzgyriles az egyesillet elnoket, elndks6gi tagjait, a felugyelo
bizottsAg elndket, a felUgyel6 bizottseg tagjait, illetve a teljes elndks6get az
alabbi esetekben hivhatja vissza:
ha az Egyesrilet alapszab6ly6t stilyosan megs6rti,
ha az Egyeslilet celjait veszelyeaet6 magatartast tan0sit,
ha az Egyesuletet vagy annak celjait vesz6lyeztet6 tevekenys6get

A

A

folytat.

visszahiv6sra vonatkoz6 eloterjeszt6st a tagok 10%-a irasban
kezdemenyezheti az egyesulet elnokenel, aki erre tekintettel koteles a
kozgyUlest dsszehivni. Amennyiben az elnok a kcizgyUl6s osszehivasenak

az inditvany be6rkezes6t k0vet6 15 napon beltil nem tesz eleget

a
k0zgyul6st maguk hivhatjak ossze a

visszahivast kezdemenyezo tagok a
kdzgyr.il6s dsszehivasara vonatkoz6 szab6lyok betartes6val.
A kcizgygl6s visszahiv6st kimond6 hatarozatat az erdekelt a tudomesra
jutast6l sz6mitott 30 napon belul a bir6sag el6tt megtamadhalia. Ez a
hatarid6 jogvesa6, a megtamadesnak a hatarozat vegrehait6s6ra halaszt6
hat6lya van

3.1.8

nyilvantartast vezetni, melyb6l a k0zgy0l6s
dOnt6seinek tartalma, id6pontja 6s hatalya, illetve a d0nt6st t6mogat6k 6s
ellenz6k szamaranya 6s szemelye egyertelm0en megallapithat6 Az elndk

Az elnok kdteles olyan

a

www. moeoodollo.hu

-

az

egyesulet sajat honlapj6n illetoleg a sz6khely6n l6v6 hirdetotablan koteles

kdzgy(l6s ezen hatarozatait

kozzetenni, illet6leg szuks6g eset6n

az 6rdekelteket a

haterozatokr6l

irasban ertesiteni.
3.1

I A kozgy0lesen jegyz6kdnyvet kell felvenni a jogszabelyok eltal eloirt
tartalommal. A kozgyUl6si jegyz6kdnyvbe a tagok betekinthetnek'
k6r6sukre azokat mindenkor

3.2.

hozz ethelove kell tenni

Az Eln6ks6g

321. K6t kdzgytiles kozdtt az Egyesulet legf6bb szerve az Elnokseg Az

Elnokseg tagjai az Elndk, tovabba a kozgy(les altal velaszlott 2 tag, akik
egyenlo .iogokkal rendelkeznek. Az Elndkseg ul6sein a kdzgyules eftal
v6lasztott ugyvezet6 igazgat6 tanecskozasi joggal vesz resz

3.2 2. Az Ehokseg szukseg szerint
hozhat letre.

- munkaja segitesere - operativ szervezetet

3 2.3. Az Elnokseg ki26r6lagos hateskdr6be tartozik:
saj6t munkatervenek elfogadasa,

-

az Egyestilet c6lj6vat

osszefugg6 6tfog6 k6rd6sekkel kapcsolatos

al16spont kialakit6sa,

teruleti szervezetek 6s az orszagos tagozatok, valamint m6s testiiletek
bes26mottat6sa az alapszabalyszerU mUkddes16l,
sajat tev6kenys6gere vonatkoz6 mukddesi es szervezeti szabelyzal
elfogad6sa,

s

I

J\

,()-tu4

-

atruh6zott hataskorben a tagok kizarasa,

ddnt6s minden olyan k6rd6sben, amely nem laiozik

a

k0zgy0l6s

kizarolagos hatesk0rebe
3 2 4.

Az elndkseg szukseg szerint, de negyedevenkent legalebb egyszer,

a

targynegyedev els6 het6ben til6sezik.

Az elnoks6g uleseit az elndk hivja 6ssze Az ijl6s napirendj6t a tagokkal az
ul6st mege1626 nyolc nappal irasban kdteles kozdlni
Barmelyik tag ir6sban, a javasolt napirend egyidejU kozl6sevel kerheti az
elnoks6g Ules6nek Osszehiveset, melyet az elnok teljesiteni kOteles. Ennek
elmaradasa eset6n az ul6s dsszehivasat kezdem6nyez6 elnttksegi tag az
ul6st maga is osszehivhatja az erre vonatkoz6 szabalyok betartas6val.
Az elndks6g hatarozatkepes, ha azon a tagok tobb mint fele jelen van Az
elndks6g donteseit nyilt szavazassal, egyszer szavazali tdbbseggel
hozza.

elndksdg ulesei nyilvanosak. Zart i..ll6s kizar6lag torvenyben
meghaterozoft esetben rendelheto el (pl. szem6lyis6gi jog, Uzleti titok

Az

v6delme)

nyilvantartast vezetni, melybol az elnokseg
donteseinek tartalma, id6pontja 6s hatalya, illetve a dontest tamogat6k 6s
ellenzok szama16nya 6s szemelye egy6rtelm0en megallapithat6

Az elndk kdteles olyan

Az elndks6g donteseirol az erintetteket es az 6rdekelteket az elnok

a

ddnt6s meghozatalat kdvet6 nyolc napon beliil irasban koteles 6rtesiteni.

Az elnoks6g ddnt6seinek a fentieken t0lmen6en tort6n6 nyilvanossagra
hozataler6l, az eln6ks6gi tagok szavazata alapien az elnok koteles
gondoskodni

Egyesulet mUkodes6vel kapcsolatosan keletkezett iratokba berki
beteki;thet, aki a betekintesre vonatkoz6 indokat az Egyestilet elnokevel
elozetesen kdzli Esetleges vita eset6n az elnoks6g ddnt

Az

Az Egyesulet m(kOdes6nek m6dje16l, a szolg6ltatasok ig6nybev6telerol, a
beszimol6kr6l az elnok, illet6leg az elnoks6g a nyilvanossagot a helyben
szokasos m6don - helyi sajt6, hirdetot6bl6n val6 kitetel stb. - taj6koAatni
kdteles oly m6don, hogy azokrol az erintettek, illet6leg az 6rdeklodok
tudomast szerezhessenek. Az Elndkseg ezen hatarozatait az egyesulet
illet6leg a sz6khelyen l6vo
saj6t honlapj6n www. moeqodollo.hu
hirdetot6blan teszi kozze

-

-

3.2 5.

Az Elndkseg koteles evenk6nt a tagsegot az Egyesulet szakmai
gazdasagi tev6kenys6ger6l tajekoAatni, a kozgyUl6sen besz6molni'

t0

6s

3.3.

A Fel0gyel6 Bizotts5g

3.3.1.

Az

Egyes0let gazd6lkod6sdt ellen6rz6 szerv a FelUgyel6 Bizotts6g,
melynek tagjai a FelUgyel6 Bizotts6g Elndke 5s legal6bb 2, legfeljebb 4

tagja.
3.3.2. A Felugyelo Bizotts5g feladata 6s jogkdrei:

-figyelemmelkis6ri6sellen6rziazEgyesUletalapszab6lyszerti

_
3.3.3.

munk6j6t,
ellen6rzi a kozgy[l6si 6s Elndks6gi hat6rozatok v6grehajtds6t,
ellen6rzi a koits6gvetes v6grehajt6s6l 6s az Egyes0let p6nzUgyeit,
gazd5lkod6sdt,
klvizsg5lja a tagok Panaszait,
elj6r ,iinb"n olyan esetben, melyet az Alapszab6ly a hat6sk6r6be utal

A FelUgye16

Bizotts6g szUks6g szerint,

de

negyed6venk6nt legal6bb

egyszer, a t6rgynegyed6v elsci het6ben i.il6sezik'
dFetugyet6 BiiottiSg i.it6seit az etn6k hivja 6ssze. Az Ul6s napirendj6t a
tagokkal az ul6st megel6z6 nYolc
B6rmelyik tag ir6sban, a javasolt
elndks6g Ul6s6nek osszeh[v6s6t,

elmarad6sa eset6n az Ul6s
bizotts6gi tag az itl6st maga is osszehivhatja az efie vonatkoz6 szabSlyok
betartaseval.

jelen
A FelUgyel6 Bizotts6g hatArozatk6pes, ha azon a tagok tdbb mint fele
szavazati
van. A-FelUgyet6 eiz6tts6g dont6seit nyilt szavaz6ssal, egyszerfi
tObbs6ggel hozza.
kdteles'
3.3.4. A Felijgyel6 Bizotts6g munk6j5t valamennyi tag t6mogatni
i.s.s. n Feligyeto Bizottsa! minden tagia az Elnoksegi ul6seken tan6cskoz6si
joggal r6szt vehet.

-

3.3.6.AFelUgyel6Bizotts6gmUk6d6siszab6lyait-azEln6ks6ggelegyet6rt6sben
- .rgiillapitja meg, hat6rozatait egyszer0 sz6tdbbs6ggel hozza'
beszdmolni'
3.3.7. A Felugyelo Bizotts6g munk6j6r6l a k6zgy0l6snek kdteles

4,

A TISZTSEGVISEL6K

4.1.

j6v6hagyott
Az EgyesUlet tisztsegvisel6i tev6kenys6gUket a kozgyUl6s 6ltal
javadalmaz6s6rt l6tj6k el.
Az Egyesi.llettiszts6gvisel6i:
az Elndkseg tagjai 6s Elndke
a Felugyel6 Bizotts6g tagjai 6s Eln6ke

4.2.

-

az ijgYvezet6 igazgat6

t1

/frL

43

A tisasegvisel6k megbizatasa megsztinik:

44

mandatumalej6rteval,
lemondessal(saj6telhatarozasb6l)

visszahivessal

(a

valasa6sra jogosult f6rum, illetve

a

k0zgyul6s

ddnt6se alapjan),
a tag hal6laval

Az Egyesulet munkaj6t az Elndk i16nyitja

Az Eiyes0let atkalmazottai felett a munkaltatoi .iogokat az Elndks6g
nevebln az Elndk egy szem6lyben gyakorolja' 6s egyben irenyitja
munkejukat Dont a hateskOr6be tartoz6 p6nzugyi k6rdesekben

45

Az Elndkot akadalyoAatasa eseten az elndkseg altal kijeldlt elndks6gi tag
helyettesiti

meghatarozott . korben vagy
Az
uovet<-uLn az Elnoki6q taijai ittetve az igyuezelo igazgat6 kepviselik'
iirior< r,epui"ereti joglt elltent6nt az Egyesulet 6rdek6ben elj6r6 mas
tagokra is atruhazhatja

46

Az Egyesuletet teljes jogkorrel az Eln6k,

47.

Az

Egyesulet kOzhasznusagi beszamol6j6nak elkeszitese'

illetve

elkeszittetese az elndk feladata
jogosult az
A beszamol6 elfogad6s6ra 6s j6vahagyasara a kozgyules
idevonatko26 szab6lyok betartasAval.
tartozik:
Ie, az Ugyvezetes hataskor6be tartozo
oknak az elnoks6g e16 terJeszt6se;
es annak az elnoks6g e16 terjesztese;
vagyon felhaszn6l6s6ra 6s
hataskorebe nem tartoz6 d0nt6sek
elokeszitese 6s azoknak az elndks6g el6 terjeszt6se ..,.
kozgy0l6s napirendi
javaslattetel az ugyvezeto sz6rv r6s26re

, a

a

e)

pontjainak meghatarozasarol; '6s
vdlaszadds
b- re'.rr"t"t a kdzgytil6sen
k6rd6sekre;
9) a tagsag nYilvantartesa;

ii

ar"

"iv"lutet

az egyesulettel kapcsolatos

hat6rozatainak, szervezeti okiratainak

6s

egyeb

atos iratok megorz6se;

nesi ok fennallasanak

e

eseten

az e

mindenkori
torvenyben eloirt

intezked6sek megt6tele

4.8.

az al6bbi szabalyok
A tlsztsegvisel6k osszeferhetetlens6g6re vonatkoz6an
az iranYad6k:
t2

A dttnt6shoz6 szerv, valamint az igyvezet6 szerv hatarozathozatalaban
nem vehet (es?J az a szem6ly, aki vagy akinek kozeli llozzebiozqa a
hat6rozat alapjen:
a) kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesul, vagy
b) barmilyen mes elonyben r6szesul, illetve a megkotend6 jogugyletben
egy6bkent 6rdekelt.
Nim minrisiil elonynek a kdzhasznu szervezet cel szerinti juttat6sai
kereteben a barki eltal megkdt6s nelkul igenybe veheto nem p6nzbeli
szolgAltatas, illetve az egyesulet altal tagjanak, a !9q:a.qi jogviszony
alapian nyojtott, l6tesit6 okiratnak megfelelo c6l szerinti juttates

Nem lehet a fel0gyel6 szerv elndke vagy tagja, illetve kdnyvvizsgal6ja az
a szem6ly, aki
tagja (ide
a)93 a do;t6shozo szerv, illetve az ogyvezeto szerv elnoke vagy
nem 6rtve az egyesUlet dont6shoz6 szervenek azon tagjait, akik tiszts6get
nem toltenek
zat6san kivuli m6s tevekenyseg
vagy munkavegz6sre iranyul6

be)'

az egyesulet altal tagjanak a

tag
okiratban foglaltaknak megfeleloen n
d) az a)-c) pontban meghatarozott sz

A kdzhaszn0 szervezet megszun6s6t kovet6 harom 6vig nem

;::jrT:;

-

annak

ado- 6s
tette ki'
osszegU

adohianyt t6rt fel,

;i-;;;ii"i

ilt";ioe'"t
ki,

)i

siemben az allami ad6- 6s vemhat6seg

uzletlezaras

vagy uzletlezarast helyettesito birs6got szabott

"rrri.azott,
,relvnek ad6szamet az ellami ad6- 6s vamhat6seg az ad6zes

tdrdlte'
i6nOierOiszOtO tcirv6ny szerint felfuggesaette vagy

jelolt szemely kdteles valamennyi
A vezeto tisasegviselo, illetve az ennek
hogy ilyen
biini"tt to.n".r-n,i szervezetet elcizetesen tajdkoaatni arrol'
t"a.eg"i"gViO"l(leg mas kdzhaszn0 szervezetn6l is betolt
5.

AZ EGYESULET GAZDALKODASA

5. 1.

gazdalkodik
Az Egyesulet beveteleib6l 6ves koltsegvet6s alapjan

52. Az EgyesUlet gazdalkodasat az Eln6k iranyitja'
l3

53

Az

a jelen

Alapszabelyban rdgzitett feladatainak
megval6sitasara gazd6lkod6 (szolgaltat6, teny6szt6, stb.) szervezetet
hozhat leke, illetve ilyen szervezetekkel vagy maganszem6lyekkel az
Egyesiilet mtkddtetesere 6s egyeb - szakmai 6s gazdasagi - feladatai
etiit6sara meg6llapodasokat kothet A fajtanemesit6si, 96nmegorz6si
feladatokhoz kipcsol6d6 kutatesjejleszt6si, oktatesi es szaktanecsadasi
tevekenysege 6s celfeladatai reszbeni finanszirozes6ra tagdijb6l,

Egyestilet

gazdasigi tevekenysegeb6l szatmaz6 bev6teleibol, egyeb tagi beflzet6sb6l
5s adom6nyb6l penzugyi alapot hozhat letre, illetve alapitv6nyt tehet

5.4

Az Egyesulet valtalkoz6si tevekenys6get csak celiainak

megvalosit6sa
nem
tev6kenys6g6t
6rdek66en, azokat, kulonosen kdzhasznU c6ljart 6s
ves26lyeztetve v6gezhet.
a vallalkozasi tev6kenys6gb6l szetmazo' gazdelkodasa sor6n
Az EgyesUlet
-treOmenyet
nem oszthatja fel, azt csak az Alapszabalyban
etert
meghatarozoft t,ev6kenysegre 6s c6ljai el6r6s6re fordithatja'

55

Az Egyesulet vagyon6t megszunes eset6n az 6rv6nyes tags6gi viszonnyal
i*G'f,"rOt *oiot az Eg-yestllet megalakul6sa 6ta osszesen beflzetett
tagdijuk aranyaban kell felosztani
BESzAMOLASI SZABALYOK, K6ZHASZNOSAGI JELENTES
s az 6ves beszamol6 j6vahagyasaval egyidejtlleg
lent6st k6sziteni.
liirinie. eitogaOa"a a kozgvUl6s kizar6lagos hataskor6be
tartozik.
Az 6ves kOzhasznUsagi jelentes tartalmazza:
a szamviteli
nalasat;
latos kimutatast;

-

beszemol6ti

nitett 6llami PenzalaPt6l, a
l6si onkormenyzattol, a
mindezek szerveitol kaPott
iuttatasok ert6k6t, illetve osszeget:
'rrivid tartalmi beszamolot.
illetoleg abb6l sajet
Az 6ves kOzhaszn0sagijelentesbe bArki betekinthet'
kdlts6g6re masolatot keszithet

eovesi.llet kozlemenyeit, 6ves beszamol6jat' kozhasznusegi
rendelt haterczatet sajat honlapj6n
i'i.rirX,lroialZ. vatamennvi'rozzetenni
-teszi

a7

:";*rr;;;ilril,

itt"tot"s a sz6khelv6n l6v6 hirdetotablen

kdzz6.

t4

A K6ZHASZNU SZERVEZET GAZDALKOOASARA VONATKOZ6

KULONOS szABALyoK

Es A

KozHAszNo

MUKODES

FELUGYELETE, K6ZHASZNUSAGI NYILVANTARTAS

a

gazdelkod6sa sor6n el6rt eredmeny6t nem
osahatja fel, azt letesito okirat6ban meghatarozott kozhasznI
tev6kenys6g6re kell forditania

A

kozhaszno szervezet

kozhasznU szervezet a vezeto tisztsdgviselot, a tamogat6t, az
c,nk6ntest, valamint e szem6lyek kdzeli hozzelatloz6jet - a barki 6ltal
megk6t6s nelkul igenybe veheto szolg6ltatasok, illetve az egyesiilet 6ltal
tagianak a tagsdrgijogviszony alapjan ny0jtott, l6tesit6 okiratnak megfelelo
iuttatesot kiv6tel6vel - cel szerintijuttatasban nem r6szesitheti

A

A kozhasznu szervezet barmely cel szerinti juttatesat - a l6tesito okiratban
meghat6rozott szabalyok szerint - pelyazathoz kotheti Ebben.az esetben
a pZlyezati felhives nem tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekbol - az
eset osszes kdrulmdnyeinek merlegelesevel - megellapithato, hogy a
pelyazatnak el6re meghatarozott nyertese van (szinlelt palyazat)
Szinlelt p6ly6zat a cel szerinti juttatas alapj6ul nem szolgelhat

kdzhaszn0 szervezet valt6t, illetve m6s hitelviszonyt megtestesito
6rt6kpapirt nem bocsethat ki

A

A

kozhaszn0 szervezet gazdasagi-vallalkozasi

tev6kenysegenek

feJleszt6s6hez kozhaszn0 tev6kenys6g6t veszelyeztet6 m6rt6kI hitelt
nem vehet fel

A

kdzhaszn0 szervezet, valamint kdzhaszn0 szervezet logi

rendelkez6 szervezeti egysege kdteles a beszamol6
egyidel0leg kozhasznUsagi mellekletet k6szitenr, amelyet
t a'ionos riOOon koteles jovehagyni, letetbe helyezni 6s

kozz6tenni.
bdrki
A kdzhaszn0 szervezet besz6moloi6ba, kozhaszn0segi mell6klet6be
betekinthet, es abb6l sajat kdltseg6re mesolatot k6szithet'

kozhaszn0 szervezetek fetetti ad6ellen6rzest az adohatoseg' az
attamnaaartasOOt szetmaz' (kdltsegvetesi) temogat6s felhaszn616sanak
tdrv6ny elt6r6 renielkezese h-i6nyaban az Allami
"frenOrre.et
iz6mvev6sz6f, az 6ilami vagy onkormdnyzati kdlts6gvetesbol' -illetve a

A

nemzetkctzi forrdsokbol juttatott tamogatasok felhasznA16sanak
ellenorz6s6t a kr.ilon iogszabaly szerinti ellendrz6si szervezet' a

foznasznu mofooes feletti Iorv6nyesseg i ellenorzest pedig a rea iranyad6
szab6lyok szerint az ugy6szs6g l6tja el.

15

A kozhaszn[ szervezet hatvan napon beli]l kdteles k6rni a kdzhasznU
jog6ll6s6nak tOrl6set, ha a kdzhaszn0v6 min6sit6s felt6teleinek nem felel
meg.

a

k6zhaszn0 jogall6s nyilv6ntart6sba v6tel6re illet6kes
szervn6l inditv5nyozhatja a kozhasznri jog5ll6s megszijntet6s6t, ha a

Az

ugy6sz

k0zhaszn0 szervezet m0kod6se 6s vagyonfelhaszn6l6sa az e torv6nyben,
ennek alapj6n k6szitett bels6
l6tesito okiratban vagy
szab6lyzatokban foglalt rendelkez6seknek nem felel meg, 6s ezen a
szervezet az iigy6szi felhiv6s ellen6re sem v6ltoztat.

az

a

K6zhaszn0 szervezet kozhasznU jog6llds6t az Ugy6szs6g inditv6nya
alapj6n a bir6s6g megszunteti, ha a szervezet a megszabott hatdrid6n
belUl nem, vagy nem az el6ir6soknak megfelel6 tartalommal teljeslti
a) a sz6mviteli besz6mol6j6nak a 30. $-ban szabalyozott letetbe
helyez6si, kozz6t6teli kotelezetts6g6t, illetve
b)u ,r"*ezet let6tbe helyezett besz6mol6ja, kdzhaszn0s6gi
mell6klete - nem felel meg a 32. $ szerinti felt6teleknek

^

-

A bir6s6g az igylsz inditv5nya alapj6n megvizsg6lja' hogy a kdzhaszn0
szerveze'l a [6zhaszn0v6 min6sit6s k6vetelm6nyeinek tov6bbra is
megfelel-e.HaekOvetelm6nyekavizsg6ltid6szakban-azadatokb6l
me[allapithat6an - nem teljesUltek, a bir6s6g a kozhasznri jog6llds
meisztintetes6rol hat6roz, 6s az erre vonatkoz6 adatot a nyilv6ntart5sbol

tOrli.

A kozhaszn0 szervezet a kdzhasznu jog6ll6s6nak megszun6sekor koteles
esed6kes koztartoz6sait rendezni, illetve kozszolgaltatirs ell6t6s6ra
irdnyul6 szerzod6s5b6l ered6 k6telezetts6geit id6ardrnyosan teljesiteni.

B.
8.1.

zAno neuoeLKEzEsEK
Mindazokban a k6rd6sekben, amelyekr6l a jelen Alapszab6ly nem
rendelkezik,aPolg6riT6rv6nyk6nyv,azegyesUl6sijogr6l,akdzhasznti
jogif6srOf, valamiit a civil s2ervezetek m(k6d6s6rol 6s t6mogat6s5r6l
'sicrto
zoll. 6vi CLXXV. torv6ny, valamint a mindenkor hat6lyos
idevonatkoz6 jogszab6lyi rendelkez6sek az i16nyad6k'

8.2.

Ed az

a

G6nmeg6rz6
elfogadta.
EgyesUlet6nek' ZO 1 4. d5. 22. napiAn megtartott kozgytil6se

Alapszab6lyt

Magyar Kis6llatnemeslt6k

Kelt G6d6ll6n, 2014. 05.22. naPiAn

Szalay

l6

I

