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A KLUB NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE,
JELVÉNYE
A klub neve:
Magyarországi Német Juhászkutya Klub (MNJK)
A klub rövidített neve:
MNJK
A klub neve németül:
Klub für Deutsche Schäferhunde in Ungarn
A klub neve franciául:
Club Hongrois des Bergers Allemands
A klub neve angolul:
Hungarian Club of German Shepherd Dog
A klub neve oroszul:
Vengerszkij Klub Nemeckih Ovcsarok
A klub székhelye:
1106 Budapest, Pilisi u. 52.
A klub működési területe:
Magyarország
A klub jelvénye:
fekvő ellipszis, benne Magyarország határvonala három részre osztva (nemzeti színek),
középen egy német juhászkutya fej, mellette az alapítás évszáma. Körülötte a klub neve
kiírva.

2.

A KLUB CÉLJA ÉS FELADATA
Az MNJK, mint államilag elismert tenyésztő szervezet, a hatályos jogszabályoknak és a
tenyésztési programját képező szabályzatainak megfelelve biztosítja, a német juhászkutya
fajta magyarországi állománya, az általa a Magyar Eb Törzskönyvbe (MET) regisztrált
egyedeinek, valamint azok tulajdonosainak, illetve tartóinak a fajta hazai és nemzetközi
előírásainak megfelelő fajtagondozáshoz szükséges feltételeket.

2.1. Célja:
2.1.1. A német juhászkutya (továbbiakban: a fajta) magyarországi állományának fenntartása és
népszerűsítése, szakszerű tenyésztésének irányítása, használati alkalmasságának
javítása.
2.1.2. A fajtára vonatkozó populáció genetikára alapozott törzskönyv megvalósítása és ennek mint a Magyar Eb Törzskönyv (MET) része (NJ kötetek) - vezetése.
2.1.3. A fajta tenyésztői, kiképzői és kedvelői részére a legkedvezőbb feltételek létrehozása,
valamint kedvtelésük társadalmilag is elismert gyakorlásának biztosítása, hazai és
nemzetközi rendezvények szervezése.
2.1.4. A fajtával kapcsolatban kinológiai tudományos kutatást végez, kutatást támogat, fajtakutya
kiképzésével foglalkozókat oktat, fajtával kapcsolatos ismeretterjesztést végez,
sportversenyeket szervez.
2.2. Feladata:
2.2.1. Az FCI által is elismert fajtaleírás (standard) széles körű megismertetése és az ezzel
összefüggő általános kinológiai ismeretek bővítése, sajtótermékek megjelentetése és
azok gondozása.
2.2.2. A tagjai számára a klubélet biztosítása és a közösségi tevékenység érvényesítése.
2.2.3. Céljai megvalósítása érdekében ismeretterjesztő, sport és oktató rendezvények
szervezése, adott esetben együttműködés más kinológiai szervezetekkel.
Az állatvédelemmel kapcsolatos ismeretterjesztés színvonalának emelése.
2.2.4. Tagjai érdekvédelmének ellátása.
2.2.5. A fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében (WUSV) és harmadik személyek
előtt.
3.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
3.1. Az MNJK (Klub), mint főegyesület elfogadja az FCI (Nemzetközi Kinológiai Szövetség)
által elismert mindenkori magyarországi tagszervezetét, amely kinológiai szövetségként
működik, és amellyel tagsági viszonyt létesít, amennyiben annak működése megfelel a
hatályos magyar jogszabályoknak.
3.2. Az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozik bel- és
külföldi kinológiai szervezetekhez.
3.3. A Klub az FCI által elismert németországi anyaegyesület, a Verein für Deutsche
Schäferhunde
(SV)
e.V.
szakmai
szabályzatai
adaptálásával,
de
saját
szabályzatrendszerrel végzi kiállítási, kiképzési, tenyészszemlézési, törzskönyvezési és
egyéb, a fajtát nemesítő és népszerűsítő tevékenységét.

3.4. A hatályos jogszabályoknak megfelelően az MNJK kizárólagos joggal képviseli a fajtát a
Német Juhászkutya Egyesületek Világszövetségében (WUSV), amelynek 1988 óta tagja.
3.5. Mindazon személyek, akik az MNJK-hoz tartozó fajtájú, törzskönyvben regisztrált, vagy a
törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és
késleltetéstől mentesen beléphetnek az MNJK-ba.
Az MNJK elfogadja a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdasági Térség
szerződő államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott
törzskönyveket, származási igazolásokat, teljesítményvizsgálatokat és nemzetközi címeket,
továbbá a 98/2013 (X.24.) sz. VM rendelet hatálybalépését megelőzően szerzett
nemzetközi bírói minősítéseket.
Az elfogadás során kizárólag az átadott dokumentumok formai megfelelőségét vizsgálja.
3.6. A Klub, mint államilag elismert „tenyésztő szervezet” a fajtára vonatkozó mindenkor
érvényes törvényekben és rendeletekben foglaltaknak megfelelve biztosítja a fajtára
vonatkozó szabályozások maradéktalan betartását.
3.7. A klub működéséhez - figyelemmel a jogszabályokra - az alábbi szabályzatokat kell
elkészíteni:
- szervezeti és működési-,
- pénz-, vagyon-, iratkezelési és leltározási-,
- tenyésztési-, tenyészszemlézési- tenyészkiállítási-, törzskönyvezési-, teljesítményvizsga
szabályzatokat
3.8. Szakirányú kiadványokat jelentet meg.
3.9. Sporttelepeket, kiképző iskolákat szervez és tart fenn.
3.10. A Klub az 1997. évi CLVI. tv. 26. §. c. pontjának 3. alpontjában foglalt oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés, valamint a 14. alpontban foglalt sport közhasznú
tevékenységet végez (a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján végzett
sporttevékenység kivételével).
3.11. A Klub közhasznú és szakmai szolgáltatásait - tagjai körén kívül is - bárki igénybe veheti.
3.12. A Klub vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
3.12. A Klub gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapszabályban
foglalt közhasznú tevékenységre fordítja.
3.13. A Klub közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
4.

TAGSÁGI VISZONY

4.1. A Klub (főegyesület) tagjai:
A Klub rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy, a
tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, elfogadja az ASz-t, a Klub
tenyésztési programot képező egyéb szabályzatait, erről írásban nyilatkozik, tagdíjat fizet
és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától:
Tagsági formák:
-rendes tag
-rendes családtag
-pártoló tag
-pártoló családtag
-tiszteletbeli tagok, díszelnökök
-jogi személy és jogi személyiség nélküli szervezet,

4.2. A tagsági viszony keletkezése:
A belépni szándékozó belépési nyilatkozatot állít ki, valamint a 4.1. pontban felsoroltakat
teljesíti.
Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást
követően a belépési kérelemnek a KGy általi elfogadásával keletkezik.
A tagsági viszony fennállását az elnök által aláírt tagkártya és a személyre szóló az adott
évre érvényes betétlap igazolja.
A tag belépési kérelmének elutasításáról, amennyiben nem állnak fenn a 4.1.-ban foglalt
feltételek, valamint a belépni szándékozó személyről bizonyíthatóan kiderül, hogy az MNJK
érdekeit súlyosan sértette, vagy sérti, első fokon a vezetőség írásban hozott, indokolt
határozattal dönt, amelyet - a befizetett tagdíj egyidejű visszautalásával – az érintett részére
postai úton kézbesít. Ez ellen a határozat ellen az érintett, a KGy-hez címzett, a
vezetőséghez benyújtott fellebbezéssel élhet.
A tagokat a Klub nyilvántartásba veszi, a tag adatait a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak
megfelelően kezeli és használja.
4.3. A tagsági viszony megszűnése:
- a tag halálával,
- a tag kilépésével,
- a rendes tagság megszűnik, amikor az addig rendes tag bármilyen oknál fogva, már
nem rendelkezik a 4.1 pont szerinti regisztrált egyeddel. Ilyenkor a rendes tag pártoló
taggá, vagy tiszteletbeli taggá válhat.
- a tagsági viszony felmondásával
- a tagok sorából történő törléssel,
- a tag kizárásával
- az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén.
A kilépési szándékot a tagnak írásban kell bejelentenie a Klub elnöke részére.
A tagdíjat a tárgyév előtti év december 31-ig kell megfizetni.
Amennyiben a tag ezt elmulasztja, úgy a tárgyév február végéig írásbeli felszólítást kap
mulasztása pótlására, felhívva figyelmét az esetleges törlésre. Ha ennek ellenére sem
rendezi tagdíját 15 napon belül, ez a tag egyesületből történő törlését vonja maga után.
A tag törlése külön határozat hozatalt nem igényel.
A tag kizárását bármely egyesületi tag, vagy –szerv kezdeményezheti, a tag jogszabályt,
alapszabályt, vagy közgyűlési határozatot súlyosan, illetve ismételten sért –
kezdeményezheti. Ilyen esetben a tag részére biztosítani kell, hogy védekezését
előterjeszthesse.
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 kizárásáról hozott határozatot a vezetőség írásban közli az érintett taggal és a helyi
szervezettel.
A tag az elsőfokú kizáró határozat ellen - a kézhezvételtől számított 15 napon belül a
vezetőséghez benyújtott fellebbezésével – a KGy-hez fellebbezhet.

A fellebbezési eljárást a Kgy-és folytatja le a soron következő ülésén.
Amennyiben a tagot az egyesület a KGy határozata értelmében kizárja, úgy a vezetőség
intézkedik, hogy erről, az FCI és a WUSV tagegyesületei is értesüljenek.
Az egyesületből kizárt személy újbóli felvételére csak a KGy jogosult.
Az erre vonatkozó kérelmet a kizárásra vonatkozó határozat jogerőre emelkedésétől
számított 3 év elmúltával lehet előterjeszteni.
4.4. A tagsági díj:
4.4.1. Éves tagdíj:
Az éves tagdíj egy teljes naptári évre szól és a tárgyévet megelőző év december 31-ig
kell befizetni.
Amennyiben a Klub anyagi helyzete ezt megengedi, a tagdíj magában foglalja a klub
újságjának (NJ-Újság) előfizetési díját is.
A tagsági díj mértékét a tagsági formához rendelten, mint a díjszabás egyéb módosítását
is, a vezetőség állapítja meg.
4.5. A tagok jogai:
- Tagsági jogait a Klub minden tagja a területileg illetékes helyi szervezetnél gyakorolhatja
közvetlenül a tagdíj befizetése évében. A vezetőség a tagot tagkönyvének kiküldésével
egy időben tájékoztatja arról, melyik helyi szervezethez nyert besorolást, ha nem jelölt
általa választottat. Ha egy megyében több helyi szervezet működik és a tag nem ért egyet
besorolásával, írásban történő nyilatkozatban az általa választott helyi szervezet
megjelölésével kérheti áthelyezését. A tag értesítésével egyidejűleg a Központi Iroda a
helyi szervezetet is tájékoztatja - taglista megküldésével - új tagjáról.
- A rendes tagok (kivétel pártoló tag) a Klub Közgyűlésén szavazati joggal rendelkeznek –
így közvetlenül vesznek részt a Klub működésének irányításában.
- A tag személyesen részt vehet a Klub Közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein,
rendezvényein tanácskozási joggal rendelkezik. Igénybe veheti a Klub szolgáltatásait,
élhet a tagsággal járó kedvezményekkel.
- A Klub büntetlen előéletű rendes tagjai (kivétel pártoló tag) 5 éve folyamatos tagsági
viszony fennállása esetén, bármilyen tisztségre megválaszthatók. A rendes tag tisztségre
választható akkor is, ha a választás időpontjában távol van, de előzetesen írásban
bejelentette, hogy a tisztségre jelölést elfogadja.
- A tagot nem érheti hátrány véleménye nyilvánításáért.
- A Klub működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét, igény esetén az
Elnök biztosítja munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban a Klub székhelyén,
felügyelet mellett
4.6. A tagok kötelezettségei:
- A tag köteles az alapszabályban és a klub más szabályzataiban foglaltakat betartani.
- A tag köteles a klub céljainak megvalósításában tevékenyen közreműködni és a tagdíjat
fizetni.
- A Klub tagjai kötelesek a tenyésztésükből származó egyedeket a Klubnál törzskönyveztetni, a tulajdonukban lévő kutyák tenyésztési alkalmasságát pedig a Klub rendezvényein
bizonyítani.
A pártoló és tiszteletbeli tag jogaira és kötelezettségeire a fenti rendelkezést kell
alkalmazni azzal, hogy a pártoló és tiszteletbeli tagok nem szavazhatnak, nem

választhatók és nem választhatnak, tisztséget sem láthatnak el, tagdíj fizetésére nem
kötelesek.
A pártoló tag a külön megállapodás szerint vagyoni támogatást (ez az éves tagdíjával
egyező összeg) köteles a Klubnak megfizetni.
4.7. A tagsági viszonnyal nem rendelkezők kötelezettségei:
- A tagsági jogviszonyt nem létesítő természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet, aki/amely nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, köteles a
fajtához tartozó ebét regisztráltatni, amennyiben az megfelel az MNJK tenyésztési
programjában, vagy az alapszabály 3.5.pontjában foglaltaknak és ez által az a Magyar Eb
Törzskönyv (MET) Német Juhászkutya (NJ) kötetébe bevezettetni.
- Írásban kell nyilatkoznia, hogy elfogadja az ASz-t és a tenyésztési programot képező
egyéb szabályzatokat, valamint, hogy az ezekben foglaltaknak megfelelően végzi a
tevékenységét.
5.
A KLUB SZERVEZETE ÉS SZERVEINEK MŰKÖDÉSE
5.1. A klub szervezete:
- Közgyűlés (KGy)
- Vezetőség
- A Klub helyi szervezetei (HSz)
- Felügyelő Bizottság (FB)
-A vezetőség által létrehozott és működtetett tanácsok, testületek, bizottságok,
fórumok, irodák és kiképző központok.
5.2. A Közgyűlés (KGy)
A Klub legfőbb szerve, a tagok tanácskozó és határozathozó testülete a KGy.
A KGy ülése nem nyilvános, szavazati joggal csak jelen alapszabályban meghatározott
rendes tagok rendelkeznek.
Hozzászólási- tanácskozási joga minden tagnak és meghívottnak van, a KGy azonban a
hozzászólások időtartamát korlátozhatja.
A Közgyűlésen - a tagokon kívül - további, az elnök, vagy a vezetőség által meghívottak is
részt vehetnek tanácskozási joggal.
A KGy-t legalább évente egyszer össze kell hívni. Összehívásáról a Klub elnöke
gondoskodik. A szavazati joggal rendelkezőket legalább 15 nappal korábban írásban kell
értesíteni a KGy időpontjáról, helyéről és napirendjéről.
Az értesítés történhet postai úton /ajánlott küldeményként/, elektronikus formában vagy
távközlési eszköz útján /fax/ az időpont és a hely megjelölésével, valamint mellékelni kell a
közgyűlés tervezett napirendjét. )
Elektronikus formában történő írásbeli értesítés esetén a közlés időpontja az a nap,
amikor a dokumentumot a címzett részére kézbesítették. A tag felelős az elektronikus
elérhetőség címadatainak helyességéért, valamint köteles gondoskodni a visszaigazolás
elküldéséről. Hibaüzenet esetén az értesítést postai úton kell kézbesíteni a tag részére.
Telefaxon történő írásbeli értesítés esetén a sikeres fax visszajelzést kell a kézbesítés
időpontjának tekinteni.
Rendkívüli KGy-t kell harminc napon belül összehívni, ha ezt a tagok legalább
egyharmada - a cél megjelölésével - írásban kéri, vagy ha azt a Klub elnöke

szükségesnek tartja illetve, amennyiben ezt a Felügyelő Bizottság indítványozza.
Amennyiben az összehívásra adott határidő eredménytelenül telne el, az összehívásra a
kérelmet előterjesztő tagok, illetve – amennyiben a rendkívüli KGy-t a felügyelő bizottság
indítványozta – a Felügyelő Bizottság is jogosult.
A KGy-n a klub elnöke elnököl. Az elnök távollétében a KGy levezető elnököt választ.
Szavazati joggal vesznek részt a KGy-n a rendes tagok. Rendes tag minden, a tárgyévben
érvényes tagsági kártyával rendelkező tag.
A KGy-n tanácskozási joggal a Klub nem rendes tagjai, továbbá a meghívottak vehetnek
részt.
A KGy a Klub érdekeit kiemelten érintő ügyek tárgyalásánál zárt ülést is elrendelhet. Ekkor
csak a levezető elnök és a rendes tagok és a meghívottak jogosultak azon részt venni.
A KGy akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő,
szavazásra jogosult, részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál
vizsgálni kell. A tag, amennyiben nem óhajt részt venni a KGy-n, és ezt írásban előzetesen
jelzi, ekkor a jogosult létszám csökken.
Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.
A közgyűlésen addig lehet érvényes határozatot hozni, amíg a gyűlés megkezdésekor
regisztrált résztvevők száma az 50 %-a alá nem csökken. Ezt követően a fennmaradt
napirendi pontok érdemben nem tárgyalhatók és szavaztathatók meg, ezek
vonatkozásában újabb határnapot kell kijelölni a KGy folytatására.
A határozatképesség hiánya miatt az eredetileg meghirdetett tárgykörben az eredeti KGy
kezdő időpontját követő fél óra múlva megismételt küldöttgyűlés tartható, amely a
megjelentek számára való tekintett nélkül határozatképes, amennyiben a meghívóban ezt
előre közölték.
A KGy-n minden rendes tagnak egy-egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az
elnök (távollétében a megválasztott levezető elnök) szavazata dönt.
A KGy - ha törvény, az alapszabály vagy maga KGy másként nem rendelkezik - döntéseit
egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
Titkos szavazással történik a határozathozatal a tisztségviselők megválasztása és
felmentése, valamint a klub megszűnése tárgyában. Legalább 1/3-ad szavazati joggal
rendelkező személy együttes kérésére titkos szavazást kell elrendelni.
Minősített, vagyis a szavazásra jogosultak 2/3-os többségének egybehangzó szavazata
szükséges a klub megszűnéséhez, a vezető tisztségviselők megválasztásához,
visszahívásához, alapszabályának- tenyésztési programjának megállapításához, valamint
módosításához szükséges határozathozatal esetén.
5.2.1. A KGy kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály elfogadása, módosítása, 3/4-es többséggel,
- a tisztségviselők 5 évre történő megválasztása és felmentése, 2/3-os többséggel,
- a klub éves költségvetésének megállapítása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
- a klub előző évi működéséről szóló költségvetési és vezetőségi beszámoló elfogadása,
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel,
- a vezetőség felhatalmazása a tenyésztési program és a díjszabás szükség szerinti
módosítására
- a vezetőség elsőfokú határozatai ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel

- a közhasznúsági jelentés elfogadása, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel
- a klub megszűnésének elhatározása és döntés a klub megmaradó vagyonának sorsáról,
3/4-es többséggel
- mindaz, amit jogszabály, az alapszabály, a klub szabályzatai a KGy hatáskörébe utalnak.
A tisztségviselők jelölőlistájára azt a szavazati joggal rendelkező, rendes tag által jelölt
személyt kell felvenni, aki legalább 5 éves tagsági viszonnyal rendelkezik és a szavazásra
jogosultak több mint 50%-a nyílt szavazással javasol.
A KGy tagjai bármely tisztségviselőhöz kérdést intézhetnek, aki arra köteles
haladéktalanul válaszolni. Ha a KGy a választ nem fogadja el, a megkérdezett
tisztségviselő 30 napon belül írásban köteles válaszolni a kérdezőnek. Az írásbeli válasz
egy példányát köteles a vezetőség részére közvetlenül megküldeni.
A KGy-ről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnöklő, a jegyzőkönyvvezető
és a KGy által alkalmanként megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő írja alá.
5.3. A vezetőség:
A vezetőség tagjai:
- elnök,
- alelnök,
- tenyésztési főfelügyelő,
- kiképzési főfelügyelő,
- 1 rendes tag,
- 2 póttag.
A vezetőség így 5 rendes és 2 póttagból áll. A vezetőség tagjait a KGy titkos szavazással
egyszerű szótöbbséggel 5 évi időtartamra választja.
Megválasztásukat követően kötelesek igazolni a Felügyelő Bizottság felé, hogy a
választásukra vonatkozó feltételeknek megfeleltek, közügyektől eltiltás hatálya,
büntetőeljárás alatt nem állnak.
A vezetőség póttagjai csak abban az esetben jutnak tényleges szerephez, ha a vezetőség
5 rendes tagja közül egy vagy több tag tisztsége megszűnik.
A vezetőség a Klub operatív irányító szerve. Ellát minden olyan feladatot, amely nem
tartozik a Küldöttgyűlés hatáskörébe.
A vezetőség tagjai tisztségüket társadalmi munkában látják el.
A tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket részükre a Klub megtérítheti.
A vezetőség bármely tagja visszahívható, amennyiben munkája elvégzésére hosszabb
időn keresztül képtelen, vagy, ha munkáját nem a meghatározott céloknak megfelelően
vagy nem a szabályok betartásával látja el. A visszahívást az elnök kezdeményezheti.
A visszahívás tekintetében a választásra vonatkozó szabályok az irányadók.
A vezetőségi tag vezetőségi tagsága megszűnik:
a) a tag halálával
b) a tag írásbeli lemondásával
c) a mandátum lejártával
d) a tag visszahívásával
e) a vezetőség működésképtelenné válásával, amennyiben létszáma 3 fő alá csökken
Kötelező a vezetőségi tag visszahívása, amennyiben összeférhetetlenségi ok áll fenn,
kivéve, ha annak megszüntetésére a felhívást követően 30 napon belül eleget tesz.

A vezetőség nem KGy által választott koordinátora a tenyésztő szervezetei elismertséghez
jogszabály által kötelezően előírt mindenkori tenyésztésvezető, akinek a Klub
szabályzatait érintő minden nemű döntéshozatalt illetően, vétó joga van, ha a döntések
nem felelnek meg a hatályos jogszabályok betűjének és szellemének.
5.3.1. Hatáskörébe tartozik különösen:
- a klub életének a KGy közötti időszakban való irányítása,
- a Klub elnökének rendszeres beszámoltatása,
- a Klub gazdálkodási tevékenységének irányítása,
- a Klub éves költségvetésének kidolgozása,
- az állami elismertséget eredményező szabályzatok módosítása a hatályos
jogszabályoknak megfelelően
- a díjszabás módosítása
- döntés a tagsági viszonyokat illetően
- a helyi szervezetek feloszlatása
- nyilvántartások vezettetése a Központi Iroda által
- fórumok szervezése a tenyésztési program megvalósítása érdekében,
- a bíróképzés és továbbképzés szervezése,
- bírói fórumok szervezése,
- a munkaprogramok készítése,
- a klub éves rendezvénytervének összeállítása, a rendkívüli rendezvény igények
engedélyezése
- a körungok, kiállítások, versenyek és egyéb rendezvények összehangolása,
előkészítése,
- a bírók, körungmesterek, a különböző felelősök tisztségükben történő kinevezése,
visszahívása
- az „A” kategóriájú (tanító) segédek kinevezése.
A vezetőség 5 tagja legalább félévente egyszer – szükség szerint ennél gyakrabban nyilvánosan ülésezik és irányítja a klub mindennapi tevékenységét. Az elnök a vezetőség
üléseit köteles az ülés előtt nyolc nappal írásban megküldött, a napirendet is tartalmazó
meghívóval összehívni. Az összehívás történhet elektronikus levél (e-mail) útján is. A
vezetőség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Határozatait nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a klub
elnökének, távollétében a levezető elnök szavazata dönt. Minden tagnak 1-1 szavazati
joga van. A vezetőség ülésein a klub elnöke elnököl, távollétében a jelenlévő tagok
levezető elnököt választanak.
Az elnök indokolt esetben rendkívüli vezetőségi ülés összehívását is kezdeményezheti,
amelyről a Vezetőség tagjait 3 nappal az ülés előtt értesítenie kell.

5.4

Az elnök és az alelnök:
A klubot az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök képviseli. Az elnököt és az alelnököt
a KGy a tagok sorából titkos szavazással 5 évi időtartamra választja.
Az elnök és az alelnök tiszteletdíját a KGy állapíthatja meg. Ezen felül a tisztségük
ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeket részükre a klub megtérítheti.

5.4.1. Az elnök és az alelnök hatásköre, feladatai:
Az elnök egy személyben felelős a klub jogszerű és alapszabályszerű működéséért.
Képviseli a klubot harmadik személyek, bíróságok és más hatóságok előtt, - elnököl a
KGy-n és a vezetőség ülésein és gondoskodik ezen szervek üléseinek összehívásáról,
kezdeményező, javaslattevő jogkörrel bír, utalványozási jogkörrel bír a házipénztár és a
Klub bankszámlája felett, tekintettel a bankkártya rendszerre, önállóan rendelkezik és ez
utóbbiak vonatkozásában a vezetőségnek rendszeresen beszámol.
Ellát továbbá minden olyan feladatot, amely nem tartozik más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
Az alelnök ellátja az elnök által ráruházott feladatokat, továbbá akadályoztatása estén az
elnököt teljes jogkörrel helyettesíti.
5.5. A klub helyi szervezetei
- Legalább 10 - tagdíj-befizetési hátralékkal nem rendelkező – rendes tag helyi
szervezetet alapíthat.
- A helyi szervezetben közgyűlés, vezetőség (egy elnök és két tag) működik, a helyi
szervezetek egységes szabályzata szerint.
- A helyi szervezetet annak elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott vezetőségi
tag képviseli.
- A helyi szervezet jelen alapszabály, jelen pontja alapján olyan önálló jogi személy,
amely önállóan gazdálkodik. Az önálló gazdálkodás szabályszerű folytatásához a helyi
szervezetnek, önálló NAV adószámmal kell rendelkeznie.
- A helyi szervezet önálló költségvetéssel gazdálkodik, amelyet a helyi szervezet tagdíj-,
rendezvény- és egyéb bevételei képeznek.
- A költségvetés és az NAV adóbevallás egy-egy aktuális példányát minden tárgyévben
az MNJK részére meg kell küldeni.
- A helyi szervezetek és azok tisztségviselőinek aktuális név és címlistája jelen
alapszabály mellékletét képezi.
5.6. A KLUB TISZTSÉGVISELŐI
- a klub elnöke,
- a klub alelnöke,
- a vezetőség további tagjai,
- a Felügyelő Bizottság tagjai
A Klub választott tisztségviselői nem lehetnek egymásnak a Ptk. szerint meghatározott
közeli hozzátartozói.
A klub tisztségviselői helyeit kizárólag választás útján lehet betölteni.
A választás minden esetben titkos szavazással történik.
A klub tisztségviselői részére, tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerülő költségeit a
klub megtérítheti.
Az MNJK tisztségviselői az MNJK rendezvényeire szabad belépéssel és katalógus
jogosultsággal rendelkeznek.
6.

A CÉGJEGYZÉS MÓDJA
A klubot az elnök, akadályoztatása estén az alelnök képviseli harmadik személyek,
bíróságok és más hatóságok előtt.

7.

A KLUB ANYAGI FORRÁSAI
A klub működéséhez szükséges anyagi eszközöket az alábbi főbb bevételi csoportok
alkotják:
- belépési- és tagdíjak,
- a klub céljai megvalósításához nyújtott támogatások, adományok
- közérdekű felajánlások,
- a klub által biztosított szolgáltatások díjai,
- a klub rendezvényeinek bevételei,
- alapítványok juttatásai,
- hagyatékokból származó juttatások,
- állami és önkormányzati támogatások,
- egyéb források.
- A klub befektetési tevékenységet nem folytat.

9.

A KLUB MEGSZŰNÉSE
A klub megszűnik
- feloszlással,
- más társadalmi szervezettel történő egyesüléssel,
- feloszlatással,
- megszűnésének megállapításával.
A Klub megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a KGy határoz.

10. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK
A KGy és a vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
Klub által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A Felügyelő Bizottság tagjai nem lehetnek olyan személyek, akikkel szemben - a fenti
összeférhetetlenségi okon túl – az 1997. évi CLVI. tv. 8. § (2) bekezdésében foglalt kizáró
ok fennáll.
11.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG (FB)
A felügyelő bizottság háromtagú testület. A bizottság elnökét és két tagját a Klub rendes
tagjai sorából a KGy választja meg négy évre.
A felügyelő bizottság évente legalább kétszer ülésezik. Az ülések összehívására az elnök
jogosult, az ülés kitűzött időpontját megelőzően öt nappal korábban megküldött,
napirendet tartalmazó meghívóval. Az összehívás történhet elektronikus levél (e-mail)
útján is. A bizottság valamennyi tag együttes jelenlétében határozatképes, döntéseit
szótöbbséggel hozza. A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.

A felügyelő bizottság hatáskörébe tartozik mindaz, amit az 1997. évi CLVI. tv. 11. §-a a
felügyelő bizottság hatáskörébe utal.
12.

A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK ÉS A NYILVÁNOSSÁG
A Klub elnöke a Küldöttgyűlés és a vezetőség határozatairól évente kezdődő számozással
Határozatok Könyvét köteles vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya és a
döntést ellenzők és támogatók számaránya, amennyiben lehetséges személye
megállapítható.
A Klub elnöke a fenti testületek határozatait az érintettekkel ajánlott levélben, a
nyilvánossággal pedig szakirányú sajtótermékeiben és a Klub internet honlapján közli.
A Klub működésével kapcsolatos iratokba előzetes megbeszélés alapján, munkaidőben a
Klub székhelyén bárki betekinthet. Az irat-betekintési jog személyiségi jogot és üzleti titkot
nem sérthet.
A Klub működését, a szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint a beszámolói
közléseket a Klub saját sajtókiadványaiban, illetve internet honlapján közli a
nyilvánossággal.

13.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Klub, mint egyesület önálló jogi személy, amely, mint társadalmi szervezet a tagok által
önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkezik, és a célra alakul. Nyilvántartott
tagsággal rendelkezik, és céljai elérésére szervezi a tagok tevékenységét.
Az alapszabályban nem részletezett kérdésekben a Ptk. és a Civil törvény rendelkezései
az irányadóak.

Alulírott Szegvári Ferenc elnök, aláírásommal igazolom, hogy az alapszabály egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Szegvári Ferenc
elnök

