Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
H-2943 Bábolna, Pf.: 29.
Tel./Fax: (+36) 34-568-086

ALAPSZABÁLY

- egységes szerkezetben a 2016. november 26. napján elfogadott módosításokkal (a módosításokat a szövegben vastag, dőlt betűs kijelölés jelzi)

I.
ÁLTALÁNOS RÉSZ
1. § A közhasznú egyesület neve, székhelye, jogállása
1. A közhasznú egyesület neve: Magyarországi Arablótenyésztők Egyesülete
(a továbbiakban: Egyesület)
Rövidített neve: MALE
2. Székhelye: 2943 Bábolna, Wesselényi u. 46.
Postacíme: 2943 Bábolna, Pf.: 29.
3. Jogállása: a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,
nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
4. Az Egyesület részt vesz a hazai és nemzetközi szakmai és érdekvédelmi szervezetek tevékenységében.
5. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
II. AZ EGYESÜLET CÉLJA
2. § A közhasznú egyesület célja
Az arab telivér, az őshonos magyar Shagya-arab és minden más arab vérségű ló és lófajta tenyészértékének
megőrzése és fejlesztése, e fajtákra jellemző sajátos külső-belső tulajdonságokkal rendelkező nemes lovak
tenyésztése, amelyek használhatóságukat is figyelembe véve (bemutatók, fogathajtás, díjugratás, távlovaglás,
stb.) megfelelnek a nemzetközi előírásoknak és elvárásoknak.
3. § A közhasznú egyesület tevékenysége
A 2. § - n foglalt célok megvalósítása érdekében az Egyesület feladatköre:
1. Érdekképviselet
2. Az országos állomány bírálata, felvétele a méneskönyvbe
3. Tenyésztési adatok folyamatos értékelése és karbantartása
4. A fajták megfelelő egységes törzskönyvezési módszereinek kialakítása
5. Tenyésztési, takarmányozási, sport és értékesítési információszolgáltatás és szaktanácsadás
6. Célpárosítások megszervezése
7. Az arab méneskönyv rendszeres megjelentetése
8. Szakmai képzés és továbbképzés
9. Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék szervezése
10. Fajtavédelem, fajtapropaganda
11. Együttműködés más hazai lótenyésztő és lovassport szervezetekkel
12. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése
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13. Reklám, propaganda és kiadói tevékenység
14. Az arab lovat tenyésztők szakmai és társadalmi tevékenységének szervezése
4.§ Az Egyesület a fenti feladatainak ellátása során az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja, amelyeket a
felsorolt közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi, e közfeladatok teljesítését a megjelölt jogszabályhelyek írják elő:
-

-

-

a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c. és e.) pontjában meghatározottak szerint elősegíti az egészséges
életmód és a szabadidő sport gyakorlása feltételeinek megteremtését, az esélyegyenlőség jegyében
támogatja a gyermek és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, valamint a fogyatékosok sportját,
a 2004. évi CXXXIV. tv. 5.§ (3) bekezdése alapján együttműködik tudományos kutatási, fejlesztési
tevékenységben,
segíti a közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolását, megőrzését a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121.§ a) és b) pontja alapján,
a kulturális örökségvédelemről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján közreműködik a
kulturális örökség védelmében

5.§ Az Egyesület közhasznú szolgáltatásaiból nemcsak tagjai, hanem bárki részesülhet, így különösen
- az általa szervezett rendezvényeken részt vehet,
- pályázatain, versenyein pályázhat, illetve indulhat,
- az általa kiadott kiadványokat megrendelheti és megvásárolhatja,
III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA
6.§ Az Egyesület rendes tagja lehet minden hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki:
- elfogadja az Egyesület alapszabályát, kitölti a belépési nyilatkozatot és a közgyűlés a tagok
sorába felveszi,
- megfizeti a tagsági díjat,
- belépéskor tulajdonában áll legalább egy, a méneskönyvi feltételeknek megfelelő kanca vagy
mén
A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani és a rendes tag felvételéről a következő közgyűlés
köteles dönteni; a tagfelvétel nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével történik.
7.§ Pártoló tag lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az Egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, és akit a
közgyűlés a pártoló tagok sorába felvesz.
A belépési nyilatkozatot az Elnökséghez kell benyújtani és a pároló tag felvételéről a következő közgyűlés
köteles dönteni; a tagfelvétel nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével történik.
8.§ Tiszteletbeli tag lehet az a hazai és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki kiemelkedő tevékenységével erkölcsileg, szakmailag és hosszabb időn át folyamatosan
támogatja az Egyesületet, és akit a közgyűlés a tiszteletbeli tagok sorába felvesz.
A tiszteletbeli taggá nyilvánításra az Elnökség tehet javaslatot, és arról a következő közgyűlés köteles dönteni; a
tiszteletbeli tagság megadásáról a döntés nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével történik.
A jogi személyek meghatalmazott képviselőik útján gyakorolják tagsági jogaikat.
9.§ Az Egyesület rendes tagjai:
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-

a tag jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni
a tag jogosult a közgyűlésén részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
a tag jogosult a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tenni
a tag jogosult tag kizárását és tagsági jogviszony felmondását kezdeményezni a közgyűlésnél
a közgyűlésen közvetlenül, egyenlő szavazati joggal rendelkeznek,
minden tisztségre választhatnak és választhatók,
részt vehetnek az Egyesület rendezvényein,
kötelesek időben eleget tenni tagsági kötelezettségeiknek,

10.§ Az Egyesület pártoló tagjai jogosultak:
- az Egyesület rendezvényein részt venni.
Az Egyesület pártoló tagját szavazati jog nem illeti meg, az Egyesület szerveibe nem választhat, azok
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, valamint tisztségre sem választható.
A pártoló tag tagdíj fizetésére nem köteles.
11.§ Az Egyesület tiszteletbeli tagjai jogosultak:
- a közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni,
- az Egyesület rendezvényein részt venni.
Az Egyesület tiszteletbeli tagját szavazati jog nem illeti meg, az Egyesület szerveibe nem választhat, azok
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, valamint tisztségre sem választható
A tiszteltbeli tag tagdíj fizetésére nem köteles.
12.§ Az Egyesület rendes tagjai:
- kötelesek az Alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére,
- nem veszélyeztethetik az Egyesület céljának megvalósítását és az Egyesület tevékenységét.
A rendes tag, a pártoló tag, illetve a tiszteletbeli tag tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével,
- a tagsági jogviszony közgyűlés általi felmondásával,
- a tag halálával vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet tag jogutód nélküli
megszűnésével
- a tag kizárásával
A tag tagsági jogviszonyát az Egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal, bármikor, indokolás
nélkül megszüntetheti.
Ha az Alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az Egyesület a
tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az Egyesület közgyűlése dönt.
13.§ A tag kizárása: a tagnak jogszabályt, az Egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy
ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely Egyesületi tag vagy Egyesületi szerv
kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. A tag tagdíjhátralék miatt csak akkor
zárható ki, ha a közgyűlés, vagy az Elnökség azt megelőzően írásban, igazolható módon felhívta a tagot a
tagdíjhátralék megfizetésére és a fizetési határidő eredménytelenül telt el. A tagnak a kizárásról szóló határozat
meghozatalát megelőzően lehetőséget kell biztosítani arra, hogy védekezését szóban, vagy írásban előadja. 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
közgyűlés kizárást elrendelő határozatát igazolható módon közölni kell a taggal. A tagsági jogviszony ebben az
esetben a kizárásáról szóló határozat taggal történő közlésének napján (ha a tag nincs jelen, akkor a részére
küldött tértivevényes postai küldemény átvételének napján) szűnik meg.
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A kizárással kapcsolatos tisztességes eljárás rendje a következő:
Kizárási eljárást bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezhet, elrendelni azonban csak
megalapozott gyanú alapján lehet.
A kizárási eljárást az Egyesület elnöke, az elnök elleni kizárási eljárást a közgyűlés rendeli el. Az elrendelő
iratban meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amelyek a tag súlyosan szabálysértő
magatartásának gyanúját alátámasztják.
Az Elnök, illetve az Elnök ellen elrendelt kizárási eljárás esetén a vonatkozó közgyűlési határozatban kijelölt
elnökségi tag a kizárási eljárás elrendelését követő tizenöt napon belül írásban – az indokok megjelölésével –
értesíteni köteles a kizárási eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt és egyben a közgyűlés
összehívása iránt intézkedni. Az erről szóló értesítésnek a kizárási eljárást lefolytató közgyűlés napját legalább 8
nappal meg kell előznie.
A kizárási eljárást lefolytató közgyűlésre meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, esetleges jogi képviselőjét
és – szükség szerint – azokat, akiknek a súlyos szabályszegés elkövetéséről közvetlen tudomásuk van. Be kell
szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhető egyéb bizonyítékokat (okirat, jegyzőkönyv, stb.) is.
A kizárási ügy közgyűlési tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni a kizárási eljárás alapjául
szolgáló tényeket és körülményeket, és módot kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy
írásban előterjeszthesse.
A kizárási eljárás alá vont személy a kizárási eljárás egész időtartama alatt jelen lehet a közgyűlésen, az Elnök,
illetve az Elnök ellen elrendelt eljárás esetén a vonatkozó közgyűlési határozatban kijelölt elnökségi tag
engedélyével a tanúkhoz kérdéseket intézhet, a tanúvallomásokra és egyéb bizonyítékokra észrevételt tehet.
Ha a kizárási eljárás alá vont személy védekezésében – név és lakcím megjelölésével – tanúkat jelent be, ezen
személyeket az Elnök, illetve az Elnök ellen elrendelt eljárás esetén a vonatkozó közgyűlési határozatban kijelölt
elnökségi tag köteles a kizárási eljárást lefolytató közgyűlésre meghívni.
A kizárási eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás alá vont személy a
kizárási eljárást lefolytató közgyűlésen bizonyítható előzetes értesítések ellenére nem jelenik meg, és távollétét
nem menti ki.
A kizárási eljárásról döntő közgyűlésen a bizonyítás felvételt a közgyűlési jegyzőkönyvben kell rögzíteni,
amelyben a tanúvallomásokat, valamint az eljárás alá vont személy szóbeli előterjesztését és nyilatkozatait
szerepeltetni kell.
A közgyűlési jegyzőkönyvben tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont személy nyilatkozatait e
személyekkel alá kell íratni. A jegyzőkönyv több oldalára kiterjedő vallomás, illetőleg nyilatkozat esetén
valamennyi oldalt alá kell íratni. Ha az említettek az aláírást megtagadják, ezt a tényt, valamint ennek okát is fel
kell tüntetni a jegyzőkönyvben.
A közgyűlés az ügy kivizsgálása után döntést hoz. A kizárási eljárást befejező döntést a közgyűlés a jelenlévő
szavazatra jogosultak egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
Ha a kizárási eljárás eredményeként a súlyos szabályszegés nem bizonyított, az eljárást „bizonyítékok
hiányában”, ha az eljárás alá vont személy súlyos szabályszegést nem követett el, „fegyelmi vétség hiányában”
meg kell szüntetni.
Az erre vonatkozó közgyűlési határozatról a kizárási eljárás alá vont személyt írásban is értesíteni kell.
Ha az eljárás során a súlyos szabályszegésnek az eljárás alá vont személy által történt elkövetése egyértelműen
bebizonyosodott, a közgyűlés az eljárás alá vont személy kizárását rendeli el.
A kizárásról rendelkező határozat bevezető részből, rendelkező részből és indokolásból áll:
a) bevezető rész tartalmazza:
- az eljárás alá vont személy adatait
b) a rendelkező rész tartalmazza:
- a megállapított súlyos szabályszegés elkövetését,
- a súlyos szabályszegés elkövetésére tekintettel a tag Egyesületből való kizárását,
- a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
c) az indokolás tartalmazza:
- az egyértelműen bebizonyított tényeket, körülményeket, az elkövetett cselekmény rövid leírását, a
kizárási eljárás során megállapított tényállást,
- az eljárás alá vont személy által javasolt, de a közgyűlés által nem foganatosított bizonyítási
cselekményeket,
- a súlyosbító és enyhítő körülményeket.
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14.§ Az Egyesület tagja, az Egyesület vezető tisztségviselője (elnökségi tagja) kérheti a bíróságtól a tagok és az
Egyesület szervei (közgyűlés, elnökség) által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az időponttól
számított 30 napon belül lehet keresetet indítani az Egyesület ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást
szervezett, vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves
jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához
szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés mellett szavazott a
határozat mellett. A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat végrehajtására
halasztó hatálya nincs. A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye fellebbezésnek.

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE
A KÖZGYŰLÉS
15.§. A közgyűlés az Egyesület döntéshozó szerve, amely az Alapszabály II. fejezetében felsorolt, valamint a
hatáskörébe vont egyéb kérdésekben jogosult döntésre. A közgyűlés a rendes tagok összességéből áll.
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
1) az Alapszabály megállapítása és módosítása,
2) az Egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása
3) a vezető tisztségviselők három évre történő megválasztása, visszahívása és díjazásának
megállapítása
4) az éves költségvetés elfogadása,
5) az éves beszámoló – ezen belül az elnökségnek az Egyesület anyagi helyzetéről szóló anyagi
jelentésének - elfogadása,
6) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az
Egyesületben munkaviszonyban áll,
7) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, melyet az Egyesület saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt,
8) a jelenlegi és korábbi Egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelőbizottsági tagok elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
9) a végelszámoló kijelölése,
10) a tagdíj mértékének megállapítása,
11) döntés vállalkozói tevékenység folytatásáról,
12) Egyesületi tag tagsági viszonyának felmondása,
13) rendes tagok, pártoló tagok és tiszteletbeli tagok felvétele az Egyesületbe,
14) a tag kizárása, illetve a taggal szemben kizárási eljárás lefolytatása
15) a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak 3 évre történő megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása
16) a közhasznúsági jelentés elfogadása
17) a tiszteletbeli elnöki cím adományozása
18) a tenyésztési bizottság és tagjainak 3 évre történő megválasztása, visszahívása
19) a sportbizottság tagjainak 3 évre történő megválasztása, visszahívása
16.§ A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok több mint a fele, legalább 50% plusz
1 fő jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely
ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során
figyelmen kívül kell hagyni.
A határozathozatalból kizártak köre (a határozat meghozatalkor nem szavazhat):
a) az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1. és 2. Pont) 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 az egyesület által
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tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás
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 az Egyesületnek nem tagja
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben
Alapesetben a tagok határozatukat a szavazatok egyszerű többségével hozzák meg.
Az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata
szükséges. Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez
a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A rendes tagok egyenlő szavazati joggal rendelkeznek.
A közgyűlés határozatait nyílt szavazással hozza.
A tisztségviselők választása is nyílt szavazással történik. A tisztségviselőkre javaslatot a Jelölő Bizottság
terjeszt elő. A Jelölő Bizottságot a közgyűlés választja meg.
A közgyűlés határozatait az elnök az igen szavazatok, a tartózkodások és az ellenszavazatok számának
megjelölésével hirdeti ki. A határozatokat a közgyűlésen részt nem vett rendes tagokkal, valamint a pártoló
és a tiszteletbeli tagokkal jegyzőkönyvi kivonat formájában, írásban közli az elnök; amennyiben a tag e-mail
címmel rendelkezik és azt az elnökséggel közölte, úgy a határozatokat elektronikus úton, e-mail cím
hiányában postai úton kell megküldeni.
A közgyűlés határozatait az elnök az Egyesület honlapján (www.arablo.hu) hozza nyilvánosságra. A
közgyűlés határozatainak nyilvántartása a Határozatok Tárában történik, amelyből kiderül az egyes döntések
tartalma, időpontja, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
Az Egyesület működésében keletkezett iratokba az elnökkel történő előzetes egyeztetés után munkanapokon
bárki betekinthet. Az irat betekintési jog csak a személyes adatok, személyiségi jogok védelme érdekében,
illetve törvény rendelkezései alapján korlátozható.
A közgyűlés nyilvános; azon bárki részt vehet.
A rendes közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Kötelező
összehívni a közgyűlést a rendes tagok legalább egyharmadának az ok és cél megjelölését tartalmazó
írásbeli kérelmére.
A közgyűlés ülését az elnök meghívó küldésével hívja össze. A közgyűlési meghívót a napirend közlésével
a közgyűlés időpontja előtt legalább 8 nappal postai úton vagy amennyiben a tag e-mail címmel rendelkezik
és azt az elnökséggel közölte, úgy elektronikus úton meg kell küldeni a tagoknak.
A meghívónak kötelezően tartalmaznia kell:
a) az egyesület nevét és székhelyét
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését
c) az ülés napirendjét. A napirendet olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirendben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre
jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 8 napon belül a tagok a közgyűlést összehívó elnöktől a
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napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A kiegészítés tárgyában az elnökség jogosult
dönteni. ha nem dönt róla, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Ha a rendes tagok közgyűlés szabályszerű összehívása ellenére sem jelennek meg határozatképes számban,
akkor ugyanazon a napon belül azonos napirenddel újabb közgyűlést kell összehívni, amely a megjelentek
számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívóban a távolmaradás jogkövetkezményeire is felhívták a
tagok figyelmét.
A közgyűlés megkezdése előtt a megjelentek aláírják a jelenléti ívet, amely alapján megállapítható a
határozatképesség. Ezek után a közgyűlés levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és kettő jegyzőkönyv
hitelesítőt, valamint kettő szavazatszámlálót választ nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A
jegyzőkönyvvezetés a helyszínen írásban történik, a jegyzőkönyv az elhangzottakat értelemszerűen
tartalmazza, kivéve, ha a felszólaló jelzi, hogy az általa elmondottakat szó szerint kéri jegyzőkönyvezni.
A szavazati jog a közgyűlésen csak személyesen gyakorolható.
AZ ELNÖKSÉG
17.§ Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el, amely 3 tagból áll. Az Elnökség az elnökét maga
választja tagjai közül. Az Elnökség tagjai vezető tisztségviselők.
Az Elnök esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja önálló, míg az Elnökségi tagok
esetében a képviselet terjedelme általános, a képviselet módja együttes.
Az Egyesület elnöke Rombauer Tamás (szül. neve: Rombauer Tamás, anyja neve: Hadnagy Sarolta, szül.
hely, idő: Budapest VIII., adóazonosító jel: 8324303332, lakcím: 2943 Bábolna, Wesselényi u. 46.)
Az Elnökség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:22.§-ban meghatározott
követelményeknek megfelelnek, illetve az ott meghatározott kizáró okok velük szemben nem állnak fenn,
vagyis nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgárok, foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem álltak
és most sem állnak, és őket bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztés büntetésre nem ítélték. Az
Elnökség tagjai tudomásul veszik, hogy a tisztségükkel kapcsolatos feladataikat személyesen kötelesek
ellátni.
Az elnök jogosult az Egyesület pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre.
Az elnökségi tagok kötelezettsége az Egyesület tagjai részére az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást
adni, és számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen részt venni, a Közgyűlésen az Egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre válaszolni, az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Az Elnökség az Egyesület operatív szervezete, a Közgyűlés két ülése között szervezi és irányítja az
Egyesület tevékenységét.
Az Elnökség üléseit évente egyszer, valamint szükség szerint tartja. Munkájáról a Közgyűlésnek tartozik
számot adni, határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza, üléseiről
jegyzőkönyvet kell készíteni.
Az Elnökség ülésein tanácskozási joggal részt vehet a Felügyelőbizottság elnöke, az Elnökség üléseire a
meghívót úgy kell kiküldeni, hogy a tagok az ülés előtt legalább 8 nappal kézhez kapják.
Az Elnökség üléseit az elnök a napirendet is tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze. Az Elnökség ülése
határozatképes, ha azon tagjainak több mint fele jelen van. Ha a szabályszerű összehívás ellenére a tagok
nem jelennek meg határozatképes számban, ugyanazon a napon 1 órán belül azonos napirenddel újabb ülés
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tartható, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha a meghívóban a távolmaradás
jogkövetkezményeire is felhívták a tagok figyelmét.
Az Elnökség határozatait az elnök az igen szavazatok, a tartózkodások és az ellenszavazatok számának
megjelölésével hirdeti ki. A határozatokat az Elnökségi ülésen részt nem vett elnökségi taggal a
jegyzőkönyv megküldésével, a határozattal érintettekkel pedig jegyzőkönyvi kivonat formájában, írásban
közli az elnök; amennyiben az Elnökségi tag, illetve a határozattal érintett személy e-mail címmel
rendelkezik és azt az elnökkel, illetve az Elnökséggel közölte, úgy a jegyzőkönyvet, illetve a jegyzőkönyvi
kivonatot elektronikus úton, e-mail cím hiányában postai úton kell megküldeni.
Az Elnökség határozatait az elnök az Egyesület honlapján (www.arablo.hu) hozza nyilvánosságra. Az
Elnökség határozatainak nyilvántartása az Elnökségi Határozatok Tárában történik, amelyből kiderül az
egyes döntések tartalma, időpontja, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya.
Az Elnökség működésében keletkezett iratokba az elnökkel történő előzetes egyeztetés után munkanapokon
bárki betekinthet. Az irat betekintési jog csak a személyes adatok, személyiségi jogok védelme érdekében,
illetve törvény rendelkezései alapján korlátozható.
Az Elnökségi ülés nyilvános, amely nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.
Az Elnökség feladatai:
a)
az Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tarozó ügyekben a döntések
meghozatala
b)
a beszámolók elkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése
c)
az éves költségvetés elkészítése
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 megválasztásának előkészítése
f)
a közgyűlés összehívása, a tagság értesítése
g)
az elnök 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 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben előírt
intézkedések megtétele
Az elnökségi tag nem dönthet olyan kérdésben, amely esetében ő vagy közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ 1.
és 2. pont) 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 az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Az elnök köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a) az Egyesület vagyona az esetleges tartozásokat nem fedezi
b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni
c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény
megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni.
Az Elnökség tagjainak tisztsége megszűnik:
a) a 3 éves határozott idejű megbízatás lejártával
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b) visszahívással: az Egyesület tagjai az elnökségi tagokat bármikor, indokolás nélkül
visszahívhatják,
c) lemondással: az elnökségi tag a közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat (ha az
Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új elnökségi tag kijelölésével vagy
megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá)
d) az elnökségi tag halálával,
e) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
megszűnésével
f) az elnökségi taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, illetőleg törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Közgyűlés annak a korábbi elnöknek, aki az egyesület érdekeit méltón képviselte és működésével az
Egyesület céljait hosszútávon segítette, a Közgyűlés tiszteletbeli elnök címet adományozhat. A tiszteletbeli
elnök jogosult részt venni tanácskozási joggal az Egyesület közgyűlésein.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG

-

-

18.§ A Felügyelőbizottság elnökből és 2 tagból, azaz összesen három főből áll. Üléseit elnöke a napirendet
is tartalmazó írásbeli meghívóval hívja össze, határozatképességéhez valamennyi tag jelenléte szükséges.
Ügyrendjét maga állapítja meg, határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, üléseiről jegyzőkönyv
készül. A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Egyesület működését és gazdálkodását, feladata az Egyesületi
szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és az Egyesületi Szabályzatok végrehajtásának,
betartásának ellenőrzése. Ennek során a vezető tisztségviselőtől jelentést, az Egyesület munkavállalóitól
pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A Felügyelőbizottság köteles az Elnökséget tájékoztatni, és a Közgyűlés
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő
esemény (magatartás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetőleg
enyhítésére az intézkedésre jogosult szerv döntését teszi szükségessé.
a vezető tisztségviselő felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Közgyűlést a Felügyelőbizottság indítványának megvitatásához - annak megtételétől számított harminc napon
belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Közgyűlés összehívására a Felügyelőbizottság
is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi
meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó bíróságot.
Az Egyesületnél a Felügyelőbizottság létrehozása a Ptk. 3:82.§ (1) bekezdése alapján kötelező, mivel a tagság
létszáma a 100 főt meghaladja.
Nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, aki
a) az Egyesület elnökségi tagja,
10

b) az Egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az Egyesület cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület által tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott, az
Alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont).
A Felügyelőbizottsági tisztség megszűnik:
a) a 3 éves határozott idejű megbízatás lejártával
b) visszahívással: az Egyesület tagjai a Felügyelőbizottság elnökét vagy tagját bármikor, indokolás
nélkül visszahívhatják,
c) lemondással: a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja a közgyűléshez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat (ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
Felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 60.
napon válik hatályossá)
d) a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja halálával,
e) a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő megszűnésével
f) a Felügyelőbizottsági elnökkel vagy taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével

V.
AZ EGYESÜLET EGYÉB BIZOTTSÁGAI
19.§ Tenyésztési bizottság
A Tenyésztési bizottság 5 tagját a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével 3 évre választja meg. A
Tenyészti bizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak. A Tenyésztési bizottság
feladata informálni az elnökséget a tenyésztők helyzetéről, segíteni a tenyésztői munkát, megőrizni és fejleszteni
az arab fajtájú lovak tenyészértékét, külső és belső értékmérő tulajdonságait, növelni a fajta ismertségét.
A tenyésztési bizottság ügyrendjét az Elnökség útmutatása alapján a bizottság elnöke határozza meg.
A tenyésztési bizottság tevékenységéről évente köteles a Közgyűlésnek részletesen beszámolni.
20.§ Sportbizottság
A Közgyűlés a Sportbizottság 3 tagját egyszerű szótöbbséggel hozott döntésével 3 évre választja meg. A
Sportbizottság tagjai maguk közül egyszerű szótöbbséggel elnököt választanak. A Sportbizottság feladata a fajta
népszerűsítése érdekében a sport kipróbálás szervezése, információszolgáltatás és szaktanácsadás.
A Sportbizottság ügyrendjét az Elnökség útmutatása alapján a bizottság elnöke határozza meg.
A Sportbizottság tevékenységéről évente köteles a Közgyűlésnek részletesen beszámolni.

VI.
EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
21.§ A rendes tagok által fizetendő tagdíj mértékét a közgyűlés állapítja meg.
A tagdíjat naptári évenként előre, a kibocsátott tagdíj-bekérő levélben meghatározott határidőn belül kell egy
összegben megfizetni. A tagdíj-bekérő levelet az Elnökség mind elektronikus, mind postai úton megküldi tagjai
részére.
Az Egyesület nem alapítható gazdasági tevékenység céljára.
Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok
részére nyereséget nem juttathat.
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Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
Az Egyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem végez, ilyen tevékenységet csak a célja
megvalósításának előmozdítása érdekében, céljait nem veszélyeztetve kiegészítő jelleggel végezhet. Az
Egyesület csak az Ectv. 2.§ 7., 10. és 11. pontjaival összhangban végezhet ilyen tevékenységeket.
Az adománygyűjtésre és a nyilvántartási szabályokra az Ectv. 24-26.§-ában, a könyvvezetésre és a beszámolás
rendjének szabályozására pedig a 27-30.§-ában foglaltakat kell irányadónak tekinteni.
Az Egyesület az Alapszabályában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik,
elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. (Ectv. 17.§ (1) bekezdés)
Tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Egyesület alapítója, tagja - a vagyoni hozzájárulásának (tagdíjának)
megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel. (Ectv. 17.§ (2) bekezdés) Az Egyesület
az Alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (alapcél szerinti tevékenység) folytathat és – célja
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet,
amennyiben az az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti. (Ectv. 17.§ (3) bekezdés) Az Egyesület
vagyonát az Ectv. 17.§ (3) bekezdése szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység eredménye is
gyarapíthatja. (Ectv. 18.§ (2) bekezdés) Az Egyesület csak oly módon vehet fel hitelt és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének
fenntartását. (Ectv. 17.§ (4) bekezdés) A közgyűlés feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala,
illetve kezdeményezése. (Ectv. 17.§ (5) bekezdés)
Az Egyesület bevételeit és kiadásait az Ectv. 19.§-a tartalmazza.
Az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között és a tagok
részére nyereséget nem juttathat.
A közhasznú szervezet, valamint a közhasznú szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége
köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval
azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni.
A civil szervezet köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzleti év mérlegfordulónapját
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan
formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta.
Ha a civil szervezet saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a beszámoló, valamint
közhasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. A civil szervezet a saját honlapon közzétett
adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok
közzétételéig biztosítja.
A közhasznú szervezet beszámolójában, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját költségére
másolatot készíthet.
VII.
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
22.§ Az Egyesület megszűnése:
a) jogutódlással történő megszűnéssel, ebben az esetben az Egyesület csak más Egyesülettel egyesülhet,
vagy csak Egyesületekre válhat szét
b) az Egyesület jogutód nélkül megszűnik
- a Közgyűlésnek az Egyesület feloszlatására vonatkozó határozatával
- ha a bíróság feloszlatja, vagy a megszűnését megállapítja
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-

ha az Egyesület megvalósította a célját vagy az Egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új
célt nem határoztak meg
ha az Egyesület létszáma 6 hónapon keresztül nem éri el a 10 főt.

Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követelésének kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont az Egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött civil szervezetnek kell
átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatával rendelkezik, a
vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az
Egyesület törlésével száll át az új jogosultra.
A vezető tisztségviselők felelőssége az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a Ptk. 3:86.§ (1)-(2)
bekezdései szerint alakul.
VIII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség
gyakorolja.
23.§ Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény, valamint az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásáról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.
Bábolna, 2016. november 26.
Módosítva: 1996. október 26.
1999. március 13.
1999. december 4.
2000. június 10.
2002. május 25.
2007. szeptember 22.
2012. október 6.
2012. november 10.
2013. január 29.
2014. október 15.
2014. december 22.
Záradék: Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a 2016. november 26. napján megtartott közgyűlésen a 2/2016. (11.26.) számú
határozattal elfogadott módosításoknak megfelelő tartalommal.
……………………….
Rombauer Tamás
Elnök
Ellenjegyzem:
Bábolnán, 2016. november 26. napján:
dr. Faragó István
ügyvéd
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