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I
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület neve: Holstein-fríz Tenyésztők Egyesülete,
rövid neve:
Holstein Egyesület
2. Az egyesület székhelye: 1134 Budapest, Lőportár u. 16.
honlapja: www.holstein.hu
e-mail: iroda@holstein.hu
3. Az egyesület országos hatáskörrel, elismert tenyésztőszervezetként működik a
Magyarország területén (FM/24.289/1/95, 1995. május 5.).
4. Feladatait alapvetően az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 20-25.§
előírásai, valamint végrehajtására kiadott 123/2005. (XII. 27.) FM rendelet határozza
meg. Szakmai felügyeletét az illetékes szakminisztérium, törvényességi felügyeletét a
székhely szerint illetékes ügyészség látja el.

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA
1. a magyar holstein-fríz fajta genetikai képességének folyamatos javítása,
2. az egységes tenyésztési elvek érvényesítése,
3. a tenyésztők érdekképviselete,
4. a fajtatiszta és keresztezett állomány nemesítése,
5. a tej, a vágóállat és a tenyészállat export lehetőségeinek bővítése,
6. az áruk minőségi javításának elősegítése,
7. a hazai tenyésztési kultúra fejlesztése és a tenyésztői munka népszerűsítése.
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III.
AZ EGYESÜLET TEVÉKENYSÉGE
1. A tenyésztés területén:
1.1. Elkészíti az egyesület Tenyésztési Programját, vezeti a fajta törzskönyvét,
meghatározza a tenyészcélt, a tenyésztési módszereket és szelekciós eljárásokat,
valamint a magyar holstein-fríz fajta paramétereit.
1.2. Irányítja a fajta ivadékvizsgálatát.
1.3. Gondoskodik a közhitelű teljesítményvizsgálatról.
1.4. Működteti a hivatalos holstein-fríz küllemi bírálatot.
1.5. Elősegíti a legújabb tenyésztési és biotechnikai módszerek alkalmazását, részt vesz
a szakemberképzésben és szaktanácsadást végez.
1.6. Tenyészállat aukciókat, versenyeket, kiállításokat szervez és szakpropagandát fejt
ki.
1.7. Részt vesz a nemzetközi tenyésztési integrációban. Képviseli a tagságot különböző
hazai és nemzetközi tenyésztő szervezetekben.
1.8. Megteremti az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapokat. Gondoskodik
azok rendeltetésszerű felhasználásáról.
2. Az érdekképviselet területén:
2.1. A tenyésztők képviseletében javaslatot tesz a szakminisztériumnak a szarvasmarha
tenyésztéspolitikai koncepciók kialakítására, különös tekintettel a magyar holsteinfríz fajta tenyésztésére.
Részt vesz:
2.2. a szarvasmarha-tenyésztést érintő jogszabályok megalkotásának előkészítő
munkáiban,
2.3. a szolgáltató és forgalmazási kapcsolatokban, a tej és vágómarha termelői,
felvásárlási árainak kialakításában,
2.4. a tej- és húsminősítési rendszer továbbfejlesztésében,
2.5. a tenyésztői munka társadalmi elismertetésében.
3. Az Egyesület nevesített cél szerinti tevékenységei:
3.1. Állattenyésztési szolgáltatás:
3.1.1. Törzskönyvezés
3.1.2. A tenyésztési-, termelési adatok értékelése, hitelesítése, származási lapok,
tenyésztési dokumentumok kiadása és záradékolása
3.1.3. Küllemi bírálat, állománybírálat
3.1.4. Mesterséges Termékenyítő Állomásokkal — tenyészbika-előállításra és használatra, ivadékteljesítmény-vizsgálatra, küllemi bírálatra vonatkozó —
együttműködési szerződésben foglalt szolgáltatások elvégzése
3.1.5. Tenyészállatok felkészítése kiállításra, csülökápolás
3.1.6. Holstein Magazin, Tenyészbika Teljesítmény Összesítő, Tenyészbikák
Vérvonal Katalógusa, egyéb szakmai kiadványok kiadása, hirdetési felület
biztosítása
3.2. Képfelvételek sokszorosítása
3

3.3. Számítástechnikai információt hordozók sokszorosítása
3.4. Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatás, szaktanácsadás és ellátás
3.5. Adatfeldolgozás (tenyésztési-, termelési-, törzskönyvi adatok-, egyéb
adatszolgáltatás)
3.6. Egyedi szoftverfejlesztés
3.7. Információszolgáltatás (tenyésztési-, termelési-, törzskönyvi adatok-, egyéb
adatszolgáltatás)
3.8. Mezőgazdasági termelési rendszerekkel kapcsolatos üzletviteli tanácsadás,
szaktanácsadás
3.9. Irodai szolgáltatás, fordítás, tolmácsolás, lektorálás, szerkesztés
3.10. Tudományos és szakmai rendezvények, szakmai napok, konferenciák,
állattenyésztési kiállítások megszervezése és lebonyolítása
3.11. A holstein-fríz fajta tartásával, takarmányozásával, tenyésztésével kapcsolatos
elméleti és gyakorlati tanfolyamok, képzések
3.12. Az Állattenyésztési Alapból állattenyésztési és tenyésztésszervezési feladatokhoz
igényelhető támogatások tenyésztőszervezeti hatáskörben történő igénylése és az
elnyert támogatások továbbítása az Egyesület tagjai számára
3.13. Egyéb, máshová nem sorolt, tagsági viszonyon alapuló szervezetek közösségi,
társadalmi tevékenysége
4. Bevételek felhasználása:
Az Egyesület a II. fejezetben meghatározott célok megvalósítása érdekében
gazdálkodik, vállalkozási tevékenységet nem végez. Bevételeit ellenőrzött keretek
között működésének biztosítására használja fel.

IV.
AZ EGYESÜLET TAGJAI
Az egyesületnek rendes (teljes jogú), tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek.
1. Az egyesület rendes tagja lehet minden olyan nagykorú, magyar és külföldi
természetes és Magyarországon bejegyzett olyan jogi személy, akinek tulajdonában
vagy bérleményében holstein-fríz fajtájú tehén vagy tenyészbika van, illetve ezzel a
fajtával keresztezést végez és belépési nyilatkozatát az elnökség elfogadta. A belépési
nyilatkozatot írásban, az Egyesületi Irodához kell benyújtani. Az elnökség a kérelemről
– az ügyvezető igazgató előterjesztése alapján – legközelebbi ülésén, egyszerű
szótöbbséggel dönt. A belépő tag a felvételét követő negyedévtől köteles tagdíjat
fizetni. A további tagdíjfizetés az Alapszabály V.3. pontja szerint történik.
2. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet olyan köztiszteletben álló, a szarvasmarhatenyésztés érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő személy, akit a küldöttgyűlés
tiszteletbeli taggá megválaszt. A tiszteletbeli tag a tagdíjfizetési kötelezettség alól
mentesül.
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3. Az egyesület pártoló tagja lehet minden olyan jogi vagy természetes személy, aki az 1.
pont szerint holstein-fríz tehénnel vagy tenyészbikával nem rendelkezik. Köteles
pártoló tagdíjat fizetni.
4. A tagsági viszony megszűnése:
Az egyesületi tagsági viszony kilépéssel, kizárással, jogi személy jogutód nélküli
megszűnésével, vagy a természetes személy halálával, a tagsági jogviszony egyesület
általi felmondásával szűnik meg.
4.1. Az egyesület bármely tagja tagsági viszonyát kilépéssel megszüntetheti, ha kilépési
szándékát az egyesületi irodának írásban bejelentette. A bejelentést követő
legközelebbi elnökségi ülésen az elnök a kilépésről köteles az elnökséget
tájékoztatni.
4.2. A küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel kimondhatja annak a tagnak a kizárását,
aki a tagsági viszonyával kapcsolatos kötelezettségeit ismételt írásbeli felszólítás
ellenére sem teljesíti, illetve az Alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti.
4.3. Ha valamely tag az Alapszabályban meghatározott tagsági feltételeknek nem felel
meg, az egyesület a tagsági jogviszonyát harmincnapos határidővel írásban
felmondhatja. A felmondásról a küldöttgyűlés dönt egyszerű szótöbbséggel.

V.
A TAGOK KÖTELEZETTSÉGEI ÉS JOGAI
1. Minden tag köteles az egyesület munkájában részt venni és annak eredményessége
érdekében a meghatározott szakmai előírásokat betartani.
2. Az egyesület tagjai tagdíjat kötelesek fizetni.
2.1. Az új tag az egyesületbe való belépéskor egyszeri, 10.000,- Ft regisztrációs díjat
fizet.
2.2. Az egyesület rendes tagjai részére a tagsági díjat tehenenként a hivatalos
termelésellenőrzésbe vont egyedek negyedéves záró létszáma,
2.3. A mesterséges termékenyítő állomásokon tartott tenyészbikák esetében pedig a
statisztikai kimutatások alapján kell meghatározni.
2.4. A termelésellenőrzésben részt nem vevő tagok esetében a tagdíj alapját képező
tehénlétszám meghatározásának alapja az ENAR-TIR tenyészet egyedleltár adata.
2.5. A kizárólag kereskedelmi célú tenyész-vemhesüsző előállító telepeken a tagdíj
alapját az adott telepen az ENAR-TIR szerint nyilvántartott állomány képezi.
2.6. A pártoló tagok a 4. pont alapján a természetes, illetve jogi személyekre
meghatározott díjat fizetik.
3. A tagsági díj minden évben négy részletben, a negyedévet követő hónap 15-ig kerül
kiszámlázásra.
3.1. A tárgyévi tagdíj meghatározásának alapja az extra minőségű tej tárgyévet
megelőző évi felvásárlási átlagára. Az átlagár az Agrárgazdasági Kutatóintézet Piaci
Árinformációs Rendszere (AKI PÁIR) által közzétett adatok, vagy más hivatalos
országos tejpiaci statisztika alapján kerül megállapításra.
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4. Az éves tagdíj:
4.1. tehenenként
4.2. tenyészbikánként
4.3. természetes személyenként
4.4. jogi személyként

5 liter extra minőségű tej felvásárlási átlagára (3.1.)
a tehenenkénti tagdíj tízszerese
a tehenenkénti tagdíj húszszorosa
a tehenenkénti tagdíj kettőszázszorosa

5. A kizárt tag újbóli felvétele csak akkor lehetséges, ha:
5.1. a kizárás oka(i) megszűnt(ek),
5.2. a tartozását kiegyenlítette.
6. A tagdíjhátralékos tag tenyészetéből - annak nem jogutódjaként - létrejött új tenyészet
csatlakozása esetén, a belépési nyilatkozat csak akkor fogadható el, ha annak
benyújtásakor a tagjelölt előre megfizeti az éves tagdíjat. A további tagdíjfizetés az
Alapszabály V.3-4. pontja szerint történik.
7. Minden tag jogosult az egyesület könyveibe és egyéb irataiba betekinteni, az egyesület
vezetőitől felvilágosítást kérni.
8. Az egyesület rendes tagja jogosult a megyei taggyűlésen részt venni, bármely tisztségre
választhat és választható. Jogait a küldöttgyűlésen, az általa választott küldött útján
gyakorolja.
9. Az egyesület tevékenységének gyakorlása során az általa nyújtandó szolgáltatásokat
illetően más személyekkel és gazdálkodó szervekkel szemben köteles tagjait és pártoló
tagjait előnyben részesíteni.
10. Az egyesület valamely jogszabályt sértő, valamint az Alapszabályba ütköző, vagy a
kisebbség jogos érdekeit sértő határozatát a bíróság előtt bármely tag keresettel
megtámadhatja. A keresetet azon időponttól számított 30 napon belül nyújthatja be a
jogosult, amikor a határozatról tudomást szerzett, vagy a határozatról tudomást
szerezhetett volna.
11. Minden tag jogosult az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni.

VI.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
1. Küldöttgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a küldöttgyűlés, amely a
rendes tagok küldötteiből, valamint az elnökség tagjaiból áll. A felügyelőbizottság
elnöke és tagjai tanácskozási joggal vesznek részt a küldöttgyűlésen.
1.1. A tagok küldötteinek választása megyénként történik. A megválasztott küldöttek a
tagság felé beszámolási kötelezettséggel tartoznak.
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1.2. A küldöttválasztás elve:
1.2.1. A rendes tagok küldötteinek delegálása megyénként, a választást megelőző
év decemberi befejési záró létszám alapján az alábbiak szerint történik:
1.2.2. Megyei szinten:
1 - 3000
tehénlétszám = 1 küldött
3001 - 6000
tehénlétszám = 2 küldött
6001 - 9000
tehénlétszám = 3 küldött
9001 - 12000 tehénlétszám = 4 küldött
12001 - 15000 tehénlétszám = 5 küldött
15001 - 18000 tehénlétszám = 6 küldött
18001 - 21000 tehénlétszám = 7 küldött
21001 - 24000 tehénlétszám = 8 küldött
24001 - 27000 tehénlétszám = 9 küldött
27001 - 30000 tehénlétszám = 10 küldött
1.2.3. Az előző pontban meghatározott küldötteken felül alanyi jogon 1-1 küldöttet
delegálhatnak mindazon tagok, akiknek tulajdonában, vagy bérleményében
1000-nél több tehén van.
1.2.4. Minden elismert mesterséges termékenyítő társaság az általa tartott,
Magyarországon hivatalos ivadékvizsgálatban indított bikák száma alapján
delegálhat küldötteket az alábbiak szerint:
1 - 100
tenyészbika = 1 küldött
101 - 200
tenyészbika = 2 küldött
201 - 300
tenyészbika = 3 küldött
1.2.5. A tagok 1.2.2. pont szerinti küldötteit a megyei taggyűléseken 2/3-os
többséggel, titkos szavazással kell megválasztani. Amennyiben a 2/3-os
választás nem jár eredménnyel, úgy a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek
közül, egyszerű többséggel választják a küldött(ek)et. Többes jelölés esetén
a második fordulóban a ténylegesen megválasztható küldöttek számánál
eggyel több jelölt kerülhet a szavazólapra.
1.2.6. A küldött megválasztásáról a választó tagok kötelesek jegyzőkönyvet
felvenni, amelynek tartalmaznia kell a jelölteket, a szavazás eredményét,
valamint a megválasztott küldött (jogi személy képviselőjének) nevét és
lakcímét.
1.2.7. A jegyzőkönyvet az ülés levezetője (jogi személy tag képviselője) írja alá és
két, az egész ülésen jelenlévő tag hitelesíti.
1.2.8. A küldött(ek) megválasztásáról az ügyvezető igazgató – a jegyzőkönyv
másolatának megküldésével – 8 napon belül köteles az elnökséget értesíteni.
1.2.9. A küldöttválasztást a következő éves küldöttgyűlésig kell lebonyolítani. A
küldöttek megválasztása 5 év időtartamra szól. Amennyiben a küldött
megbízatása valamely okból megszűnik az öt év lejárta előtt, az új küldött
megbízatása az öt éves ciklusból hátralévő időre szól.
1.2.10. Az alanyi jogon delegált küldöttek az éves záró tehénlétszám ismeretében az
5 évenkénti küldöttválasztástól függetlenül kerülhetnek fel a delegáltak
közé.
1.3. A küldött megbízatása megszűnik:
1.3.1. Természetes személy küldött esetén a tagsági viszonya megszűnésével,
1.3.2. ha az őt megválasztó megyei taggyűlés 2/3-os többséggel visszahívja,
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1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.
1.3.6.

a küldött lemondásával,
a küldött halálával,
ha a küldöttet a közügyek gyakorlásától a bíróság jogerősen eltiltotta,
jogi személy küldötte esetében a delegáló szervezet tagsági viszonyának
megszűnésével, illetőleg a szervezet jogutód nélküli megszűnése esetén,
valamint a delegáló szervezet által történő új személy kijelölésével.
1.3.7. A megbízatás megszűnéséről a az adott területen illetékes területi igazgató
az elnökséget köteles haladéktalanul értesíteni és a küldött megbízatásának
megszűnésétől számított 30 napon belül küldöttválasztó taggyűlést
megszervezni.
1.4. A küldött a küldöttgyűlésen az őt megválasztó tagok érdekeit köteles képviselni.
1.4.1. A küldöttgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik.
1.5. A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1.5.1. az egyesület Alapszabályának módosítása és elfogadása,
1.5.2. az egyesület Tenyésztési programjának módosítása és elfogadása,
1.5.3. a vezető tisztségviselőknek, s az elnökségi tagok közül az egyesület
elnökének, alelnökének, valamint a felügyelőbizottság tagjainak a
megválasztása és visszahívása,
1.5.4. az elnökség, a felügyelőbizottság és az ügyvezető igazgató éves
beszámolójának elfogadása, valamint az egyesület éves beszámolójának,
ezen belül az elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének az elfogadása,
1.5.5. az egyesület éves munkatervének és költségvetésének elfogadása,
1.5.6. a tagsági díj meghatározása,
1.5.7. a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának
megállapítása, a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása,
ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll,
1.5.8. a tag kizárása, illetőleg a tagsági viszony egyesület általi felmondása,
1.5.9. döntés valamely más érdekképviselethez, szövetséghez való csatlakozásról,
1.5.10. az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása.
1.5.11. jogszabályban a közgyűlés (küldöttgyűlés) hatáskörébe utalt egyéb kérdések
eldöntése.
1.6. A küldöttgyűlés összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívót a napirend
közlésével, a küldöttgyűlés tervezett megtartása előtt legalább 15 nappal kell
minden küldött részére megküldeni. A meghívóban a napirendeket olyan
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt
témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák.
1.7. A meghívó kézhezvételétől számított 5, azaz öt napon belül a küldöttek, illetőleg
az elnökség és a felügyelőbizottság tagjai a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítési kérelemről az elnök dönt, s 3
napon belül köteles az elfogadott kiegészítési kérelemről tájékoztatni a
küldöttgyűlés meghívotti körét. Ha az elnök nem dönt, vagy elutasítja a
kiegészítési kérelmet, úgy a küldöttgyűlés a napirend elfogadását megelőzően
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
1.8. A küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha a küldöttek legalább 50 %-a + 1 fő
jelen van. Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az
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eredeti napirendben felvett kérdésekben másodszorra összehívott ülés, a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
1.9. A küldöttgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. A
küldöttgyűlést az egyesület székhelyén kívülre is össze lehet hívni.
1.10. Rendkívüli ülést kell tartani akkor, ha:
1.10.1. a küldöttek legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével azt kéri,
1.10.2. az elnökségi tagok legalább egyharmada indítványozza,
1.10.3. a felügyelőbizottság kezdeményezi,
1.10.4. a bíróság elrendeli.
1.11. A küldöttgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök vezeti. A
küldöttgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
hozza meg.
Ez alól kivételt képező esetek:
1.11.1. A küldöttgyűlésen jelenlévő szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges az Alapszabály módosításához.
1.11.2. A küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkezők háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges az egyesület céljának
módosításához, továbbá az egyesület megszűnéséről szóló döntéshez.
1.11.3. A jelenlévő küldöttek 2/3-nak nyílt szavazata szükséges, az alábbi kérdések
eldöntéséhez:
1.11.3.1. az egyesület Tenyésztési programjának módosítása,
1.11.3.2. a tagdíj meghatározása,
1.11.4. Amennyiben az adott kérdésben 2/3-os szótöbbség nem születik, a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni.
1.11.5. A jelenlévő küldöttek titkos szavazással és 2/3-os többséggel döntenek:
1.11.5.1. az egyesület elnökének, alelnökének a megválasztása és visszahívása
ügyében,
1.11.5.2. a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása
tárgyában.
1.11.6. Az előző pontban meghatározott személyi kérdésekben való döntésnél, többes jelölés esetén - amennyiben egyik jelölt sem szerzi meg a szavazatok
2/3-át, második fordulót kell tartani. Amennyiben a 2/3-os választás nem jár
eredménnyel, úgy a második fordulóban a legtöbb szavazatot elnyert jelöltek
közül, egyszerű többséggel kell megválasztani a tisztségviselőket. Többes
jelölés esetén a második fordulóban a ténylegesen megválasztható
tisztségviselők számánál eggyel több jelölt kerülhet a szavazólapra. Ha a
jelölt a második fordulóban sem szerzi meg az itt előírt szavazati arányt, úgy
a küldöttgyűlés újabb jelölést követően további választási fordulót tarthat a
második fordulóra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával.
1.12. A küldöttgyűlés az elnökség tagjaiból elnököt és alelnököt választ. Az elnökség és
felügyelőbizottság tagjainak, elnökének mandátuma megválasztásuktól az 5. évet
lezáró rendes küldöttgyűlésig, de maximum öt évig tart. A határozott idő eltelte
után újraválaszthatók.
1.13. A küldöttgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amely a küldöttgyűlés
határozatait is tartalmazza. A jegyzőkönyvet a levezető elnök írja alá és két, az
ülésen mindvégig jelen lévő küldött hitelesíti.
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1.14. A küldöttgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait az egyesület honlapján kell
közzétenni az üléstől számított 30 napon belül.
2. Elnökség, elnök és alelnök
2.1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői
az elnökség tagjai.
2.2. Az egyesület elnöksége az elnökből, alelnökből és az elnökségi tagokból áll, akik
csak az egyesület rendes tagjai lehetnek. Az egyesület elnöksége legalább 6 főből
áll.
2.3. Az elnökség a küldöttgyűlések közötti időszakban az egyesület irányító,
összehangoló szerve, amely a törvényben meghatározott ügyvezetési
feladatkörökön túl:
2.3.1. biztosítja az egyesületi munka folyamatosságát,
2.3.2. felelős a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáért,
2.3.3. gondoskodik az egyesületi iroda létrehozásáról és működtetéséről,
2.3.4. jogköre az ügyvezető igazgató kinevezése, munkaviszonyának
megszűntetése, és beszámoltatása.
2.4. Az elnökség tagjainak választása régiónként a küldöttek által történik. A régiót 34 megye képezi, amelyek földrajzi és szakmai szempontok figyelembevételével
alkotnak egy egységet. A régiók kialakítását a szakbizottság előterjesztése alapján
az elnökség hagyja jóvá. A régió küldöttei 45.000 tehénlétszámig egy, 45.000
tehénlétszám felett 2 fő elnökségi tagot választanak az elnökségbe. Az elnökségi
tagokat a regionális küldött értekezleteken titkos szavazással, 2/3-os többséggel
választják. Amennyiben a 2/3-os választás nem jár eredménnyel, úgy a legtöbb
szavazatot elnyert küldöttek közül, egyszerű többséggel választják az elnökségi
tago(ka)t.
2.5. Az egyesület elnöksége üléseit szükség szerint tartja, összehívásáról az elnök
gondoskodik. Az elnökség üléseiről a határozatokat is tartalmazó jegyzőkönyvet
kell felvenni, amelyet az elnök ír alá és mindvégig jelen lévő két tag hitelesít. Az
elnökség akkor határozatképes, ha legalább 50 %-a + 1 fő jelen van. Amennyiben
az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben felvett
kérdésekben másodszorra összehívott ülés, a megjelentek számára tekintet nélkül
határozatképes. Az érvényes határozathozatalhoz egyszerű többségi szavazati
arány szükséges.
2.6. Az elnökség a határozatairól vagy személy szerinti kézbesítéssel, vagy az ülés
napját követő 30 napon belül az egyesület honlapján történő közzététellel értesíti
az egyesület tagjait, illetőleg az érintetteket.
2.7. Az elnökség tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, részükre a
küldöttgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg.
2.8. Az egyesület elnöke és alelnöke társadalmi megbízatásként látja el feladatát,
részükre a küldöttgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg. Az elnököt munkájában az
alelnök segíti, aki egyben az elnök távollétében helyettesítését is ellátja.
2.9. A vezető tisztségviselők munkájukért a küldöttgyűlésnek tartoznak felelősséggel.
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2.10. Az elnök feladatai:
2.10.1. ellátja az egyesület általános képviseletét,
2.10.2. összehívja és levezeti a küldöttgyűlést és az elnökségi ülést,
2.10.3. irányítja és ellenőrzi az egyesületi iroda tevékenységét,
2.10.4. biztosítja az egyesület törvényes és alapszabályszerű működését.
2.11. Az alelnök feladatai az elnök távollétében ellátni annak feladatait.
2.12. A a vezető tisztségviselő megbízatása megszűnik:
2.12.1. ha az őt megválasztó küldöttek 2/3-os többséggel visszahívják,
2.12.2. a lemondásával,
2.12.3. a halálával,
2.12.4. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
2.12.5. jogi személyiséggel rendelkező tag képviselője esetén a szervezet tagsági
viszonyának megszűnésével, illetőleg a jogi személy tag képviseletére
jogosító jogviszonya megszűnése esetén, melyről a jogi személy köteles az
egyesületet értesíteni,
2.12.6. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
3. Felügyelőbizottság
3.1. Az egyesület általános ellenőrző szerve. Létszáma 3 fő, élén a felügyelőbizottság
elnöke áll, akit a felügyelőbizottsági tagok választanak maguk közül. A
felügyelőbizottság elnöke és tagjai csak az egyesület rendes tagjai lehetnek.
3.2. Választásuk a küldöttgyűlésen titkos szavazással, 2/3-os többséggel, a régióktól
függetlenül kialakított országos jelölő lista alapján történik.
3.3. Feladatai:
3.3.1. az egyesület szervei és az egyesületi iroda működésével és gazdálkodásával
kapcsolatos bármely ügy vizsgálata,
3.3.2. ellenőrzi az Alapszabályban és az egyesületre vonatkozó jogszabályokban
foglaltak szerinti működést, a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását.
Felhívja az elnökség figyelmét, hogy a jogszabályoknak, az Alapszabálynak
vagy más szabályzatoknak megfelelően járjon el,
3.3.3. indítványozhatja a küldöttgyűlés és az elnökség összehívását,
3.3.4. hivatalosan véleményezi az egyesület gazdálkodási tevékenységét.
3.3.5. Tevékenységéről évente köteles beszámolni a küldöttgyűlésnek.
3.4. Elnöke és tagjai az egyesület más vezető szerveiben tisztséget nem tölthetnek be.
3.5. Elnöke és tagjai munkájukat társadalmi megbízatásként végzik, részükre a
küldöttgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg.
3.6. A felügyelőbizottsági tag mandátuma megszűnik:
3.6.1. ha az őt megválasztó küldöttgyűlés 2/3-os többséggel visszahívja,
3.6.2. a felügyelőbizottsági tag lemondásával,
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3.6.3. a felügyelőbizottsági tag halálával,
3.6.4. a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával,
3.6.5. a felügyelőbizottsági taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével..
4. Szakbizottság
4.1. A szakbizottságot a regionális elvek érvényesítésével az ügyvezető igazgató
javaslatára az elnökség hozza létre. A szakbizottság működését, feladatait a
szakbizottság – elnökség által elfogadott – Szervezeti és Működési Szabályzata
rögzíti.

5. Egyesületi iroda
5.1. Az egyesület általános hatáskörű ügyintéző, végrehajtó szerve, vezetését az
ügyvezető igazgató látja el. Dolgozói az egyesülettel munkaviszonyban álló
alkalmazottak.
5.2. Dolgozóinak létszámát - az ügyvezető igazgató javaslatára -, az elnök
előterjesztése alapján az elnökség határozza meg.
5.3. Éves költségvetéséről a küldöttgyűlés dönt.
6. Ügyvezető igazgató
6.1. Az ügyvezető igazgatót - az elnök előterjesztése alapján – az elnökség nevezi ki.
6.2. Az ügyvezető igazgató az egyesületi iroda vezetője, aki egy személyben irányítja
az iroda munkáját.
Hatáskörébe tartozik:
6.2.1. az iroda dolgozóinak kinevezése, felmentése és felettük a munkáltatói jog
gyakorlása,
6.2.2. a küldöttgyűlés, az elnökség, a felügyelőbizottság és a szakbizottság elé
kerülő előterjesztések előkészíttetése,
6.2.3. a küldöttgyűlés határozatainak, valamint az éves szakmai feladatterv
végrehajtásának biztosítása,
6.2.4. a részére biztosított utalványozási jogkör gyakorlása,
6.2.5. az Alapszabály által meghatározott körben az egyesület képviselete,
6.2.6. a munkajog szabályai szerint felelősséggel tartozik az egyesület vagyoni
eszközeinek, az Alapszabály, illetve a költségvetés szerinti célokra való
felhasználásáért.
6.3. Munkájáért az elnökségnek tartozik felelősséggel. Az
működéséről évente köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni.

egyesületi

iroda

6.4. Megbízatása megszűnik:
6.4.1. a munkaviszonya megszűnésével,
6.4.2. amennyiben az elnök kezdeményezésére az elnökség munkaviszonyát
megszünteti.
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VII.
AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA
1. Az egyesület működésére vonatkozó részletes szabályokat az egyesület ügyrendje
határozza meg, melynek elfogadásáról és módosításáról az elnökség dönt.
2. Az egyesület éves költségvetés alapján valósítja meg jelen Alapszabályban
meghatározott feladatait.
3. Az egyesület nyereséget nem képez, éves bevételének a költségeken felüli részét az
egyesületi iroda és az egyesületi tevékenységben kiemelkedő munkát végzett tagok
(jogi személy képviselői) jutalmazására, illetve a következő évi feladatok
megvalósítására fordíthatja, a küldöttgyűlés döntésének megfelelően.
4. Az egyesület vagyona és bevételei:
4.1. tagdíj,
4.2. pártoló tagdíj,
4.3. adományok, kamatok,
4.4. az állattenyésztés fejlesztését szolgáló állami támogatások és alapok célirányos
felhasználása,
4.5. az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből, szolgáltatásaiból (III.3.) származó
bevételek,
4.6. ingatlanok és ingóságok.
5. Az egyesület tevékenységével kapcsolatban keletkezett tartozásaiért saját vagyonával
felel. A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal
nem felelnek.

VIII.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE
1. Az egyesületet harmadik személlyel szemben, a bíróság és más hatóság előtt az
egyesület elnöke önállóan jogosult képviselni. Az elnök akadályoztatása esetén írásbeli
felhatalmazása alapján az alelnök látja el a képviseletet.
Az elnök képviseleti jogköre harmadik személlyel szemben érvényesen nem
korlátozható.
2. Az egyesületet az ügyek meghatározott csoportjára nézve az elnök írásbeli
meghatalmazása alapján más személy is képviselheti.
3. Az Alapszabály erejénél fogva az ügyvezető igazgató jogosult képviseletre,
döntéshozatalra és aláírásra az alábbi jogkörben:
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3.1. a küldöttgyűlés által jóváhagyott gazdálkodási terv végrehajtásával kapcsolatos
valamennyi szerződés megkötése,
3.2. egyesületi bevételt eredményező, terven felüli minden olyan szerződés megkötése,
amelyből származó egyesületi kötelezettség a tízmillió forintot nem haladja meg,
3.3. kötelezettségvállalást nem tartalmazó levelezés, kivéve azt a kört, amelyet az elnök
az ügyrendben magának tart fenn.
4. Az ügyvezető igazgató a 8.3. pontban meghatározott képviseleti jogkörét az egyesületi
iroda ügyrendjében meghatározott körben átruházhatja az iroda dolgozóira.
5. Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezés mindenkor a két jogosult személy
(ügyvezető igazgató és gazdasági vezető) együttes aláírásával történik.

IX.
VEGYES RENDELKEZÉSEK
1. Az egyesület megszűnése esetén - a hitelezők kielégítése után - fennmaradó vagyont
hasonló céllal működő egyesületnek kell átadni.
2. Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv
egyesületekre vonatkozó, valamint az 1989. évi II. törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2015. május 13-án tartott
küldöttgyűlés az 5./2015. (V.13.) számú határozatával jóváhagyta, érvényes 2015. május
13-tól.
Budapest, 2015. május 13.
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hitelesítő
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levezető elnök
Dél-borsodi Agrár Kft.
Gelej
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