
                                                               
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) alapján 
létrejött   
                                                     AGÁR KLUB EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 
 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: MAGYAR VERSENYAGÁR AGÁR KLUB EGYESÜLET 
 
2.       Az egyesület székhelye: 2351 Alsónémedi, Fő úti Erdő 11. 1193 Budapest, Könyvkötő utca 39. 
 
  

II. 
Az egyesület célja, tevékenysége 

 
 
1.  Az egyesület célja: Agártenyésztés, agársport (küllem, pálya- és coursing verseny) népszerűsítése 

idehaza és külföldön. 
a)  Agársport rendezvények szervezése, lebonyolítása. 
c)  Együttműködés a hazai és külföldi agaras szervezetekkel. 
d)   A magyarországi agársport nemzetközi képviseletének ellátása. 
e)  Az államilag elismert kinológiai szövetség tagjává válni. A Magyar Ebtenyésztő Szervezetek 

Szövetségének tagjává válni.  
f)   Az agársporttal kapcsolatos feladatok ellátása. 
g)  A versenyszabályzat időszakonkénti felülvizsgálata, korszerűsítése. 
i)  Az agár fajták, köztük a magyar agár, mint nemzeti kincs – a 32/2004 (IV.19.) Ogy-i határozat 

értelmében versenyeztetésének elősegítése, támogatás, tenyészszemlék, kiállítások szervezése, 
lebonyolítása. A fajta kiképzésével és bírálatával foglalkozók oktatása, a fajtával kapcsolatos 
ismeretterjesztés végzés. Teljesíteni az elismert ebtenyésztő szervezet feltételeit, a VM 98/2013 (X.24.) 
számú rendelet szerint az egyesületnek a Minisztérium általi elismerését. 

  
 

III. 
Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

 
 

1. Az egyesület önálló jogi személy, saját nevében vállal kötelezettségeket és szerez jogokat feladatai 
ellátása érdekében, saját önkormányzattal rendelkezik, esetenként önálló gazdasági vállalkozási 
tevékenységet folytat. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
IV. 

Az egyesület vagyona, anyagi forrásai, tagdíj, gazdálkodás 
 

 
1. Az egyesület alapító vagyona 3.600.000 Ft, azaz Hárommillió-hatszázezer forint, mely az alapítók által 

az egyesület rendelkezésére bocsátott tárgyi eszközökből áll. A tárgyi eszközök listája és értéke a jelen 
okirat mellékletét képezi. Ezen felül az egyesület vagyona a tagok által vagyoni hozzájárulásként 
fizetett tagdíjakból, illetve jogi személyek és magánszemélyek (szponzorok) felajánlásaiból képződik.   
A tagdíj összege 6.000,- Ft, amelyet legkésőbb minden év március 31. napjáig kell egy összegben, az 



  
 

egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján  megfizetni.  
 Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag az éves tagdíj összegét a tagsági jogviszony 

létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően legkésőbb minden év március 31.  napjáig köteles az 
egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
2. Az egyesület a civil szervezetek gazdálkodására vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok alapján 

végzi éves gazdálkodásának tervezését és annak elszámolását. Az egyesület a tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 
nem felelnek. Az egyesület – céljai gazdasági feltételei biztosítása érdekében gazdálkodási-vállalkozási 
tevékenységet is folytathat. 

 
V. 

A tagság 
 
 

1. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért, továbbá az 
alapszabályban foglalt rendelkezéseket, az egyesület belső szabályzataiban foglaltakat elfogadja. Az 
egyesületnek nem lehet tagja az a személy, aki más olyan közösségnek is tagja, amely tevékenysége 
nem egyeztethető össze az egyesület céljaival. 

 
VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 
 
 
1. Az egyesületbe való be- és kilépés önkéntes. Az egyesület tagjai sorába nemi, nemzetiségi és egyéb 

megkötés nélkül beléphet, aki nagykorú és nyilatkozata szerint nem áll és nem állt büntetőeljárás 
hatálya alatt. Az egyesületi rendes és pártoló tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A 
belépési nyilatkozatot az elnökhöz elnökséghez kell benyújtani, aki amely szerv a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a 
tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon 
kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs. A tagok tagsági igazolványt kapnak. 

 
VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 
 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a) A tag kilépésével. 
 b) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. 
 b) A tag halálával. 

c) A tag kizárásával. 
 
2. A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 
megérkezése napján szűnik meg. 

 
3. Amennyiben az egyesület tagja nem felel meg a jelen létesítő okiratban rögzített valamely, a tagokkal 

szemben előírt feltételnek, úgy az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt.  

 
3. 4. Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a tagot, 

aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő 
magatartást tanúsít. 



                                                               
 

 Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos mulasztás 
elteltét követően az elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék 
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 
A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség a közgyűlés 
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség a közgyűlés ülésére igazolható módon meg kell 
hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. 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. Az 
elnökség a közgyűlés a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 
napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi közgyűlési határozat ellen, a kézbesítéstől számított 
15 napon belül az egyesület közgyűléséhez elnökségéhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés az elnökség 
a fellebbezés tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A 
közgyűlés az elnökség határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 
igazolható módon is közli az érintett taggal. 

 
VIII. 

A tagság formái, a tagok jogai 
 
1.  Az egyesületi tagság formái: 
 a) Alapító tag, aki megalapítja az egyesületet és tagdíjfizetés esetén annak rendes tagjává válik 
 b) Rendes tag, aki, rendelkezik legalább egy, az egyesülethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. 

Mindazon személyek, akik az egyesülethez tartozó fajtájú törzskönyvben regisztrált, vagy a 
törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak, vagy tenyésztenek, korlátozástól és késleltetéstől mentesen 
beléphetnek az adott tenyésztő szervezetbe és gyakorolhatják tagsági jogukat. 

 c) Pártoló tag – aki elnöki döntés alapján kaphat rendes tagságot 
 d) Tiszteletbeli tag 
  
2. Az egyesület tagja jogosult: 
 
 a) az egyesület tevékenységében részt venni 
 b) az egyesület szolgáltatásait és kedvezményeit igénybe venni 
 c) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 
 d) az egyesület irataiba betekintetni 
 e) arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 
 
 A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A képviselő 

részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell foglalni és azt a 
közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

         
 A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
 
3. A pártoló tagok  
a) Javaslatokat és észrevételeket tehetnek az egyesület működésével kapcsolatosan az elnökség felé, de 
szavazati joggal nem rendelkeznek 
b) Részt vehetnek az egyesület rendezvényein,  



  
 

c) Igénybe vehetik az egyesület szolgáltatásait 
d) Részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben 
 
A pártoló tagok 
a) Kötelesek a pártoló tagdíjat rendszeresen megfizetni. 
b) Az egyesületet erkölcsileg támogatni 
c) Kötelesek az alapszabályt és közgyűlési határozatokat betartani. 
 
4.A közgyűlés által megválasztott tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal részt vehetnek az egyesület 
közgyűlésén, illetve részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben. A tiszteletbeli tag 
törekedjen arra, hogy személye példaértékű legyen a tagság előtt, erkölcsileg támogassa az egyesületi 
tevékenységet és fejlődést, tartsa tiszteletben az alapszabályt. 
 
 

IX. 
A tagok kötelezettségei 

 
1. Az egyesület tagja: 
  
 a) Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
 b) Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
 c) Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani. 
 d) Köteles az egyesület által nyilvántartott adatait azok megváltozását követő 8 napon belül az 

elnökséghez bejelenteni. 
 e) Köteles az egyesület tagjához méltó magatartást tanúsítani, életvitelében a jó erkölcsöt szem előtt 

tartani. 
  

X. 
Az egyesület szervei 

 
1.       Az egyesület szervei: 

a) Közgyűlés 
b) Elnökség 

 
A Közgyűlés 

 
 

2. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll.  
 
3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a) az alapszabály a szervezeti és működési szabályzat elfogadása és módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c) az egyesület elnökségének, bizottsági tagjainak és vezetőinek megválasztása, visszahívása; 
d) az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének - elfogadása; 
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 



                                                               
 

érvényesítéséről való döntés; 
i) az egyesület munkaprogramjának és annak végrehajtásáról szóló jelentés elfogadása, 
j) a bizottságok írásos jelentéseinek elfogadása 
k) döntés mindazon egyesület belső életét érintő kérdésben, melyet hatáskörébe von, 
l) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

4. A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
5. A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható 
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a 
tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell 
rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia 
kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és 
időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok 
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni. 

 
 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 
kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 
belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a 
közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend 
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben 
csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem 
szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 
6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele 

céljából, ha 
a) azt a tagok legalább 1/3-a kezdeményezi, 
b) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
c) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
d) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
A b)-d) esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény 
megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 

 
8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az 

aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot. 

 



  
 

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 
hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges, személyét). 

 
10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 

előnyben részesít; 
b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

11. A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő 
tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának 
módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal 
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 
egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

. 
 

Elnökség 
 
13. Az elnökség az egyesület 3 fő elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 
Elnökét maga választja tagjai közül. 

 
14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 4 év határozott időtartamra. 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással; 
c) lemondással; 
d) a vezető tisztségviselő halálával. 
e) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek 
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

15. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 
tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, 



                                                               
 

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki  
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, 
az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
 

16.      Az egyesület vezető tisztségviselői, az ügyvezető elnök 
 
 Az egyesület elnöke: Haller Zoltán Tibor (an: Vázsonyi Ágnes, lakik: 1193 Budapest, Könyvkötő 

u. 39.) Az egyesület törvényes képviseletét az ügyvezető elnök látja el. A képviseleti jog 
gyakorlásának terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 
Az elnök: 
a) szervezi, irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját 
b) képviseli az egyesületet 
c) irányítja az egyesület gazdálkodását, utalványozási jogot gyakorol 
d) az egyesület munkavállalói felett munkáltatói jogot gyakorol 
e) gondoskodik a közgyűlés határozatai végrehajtásáról, intézkedik és dönt a közgyűlés, vagy elnökség 
által hatáskörébe utalt kérdésekben 

 
17. Az elnökség tagjai:  
 Benczur Andrea (lakik 2500 Esztergom, Gyurgyalag dűlő 7979) 

Haller Zoltán Tibor (lakik: 1193 Budapest, Könyvkötő u. 39.) 
Bácskainé Kárpáti Katalin (lakik: 6781 Domaszék, Tanya 73) 

            
Az elnökség hatáskörébe tartozik: 
a)  az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b)  a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 

hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
f)  az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g)  részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h)  a tagság nyilvántartása; 
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és 
l) a tag felvételéről való döntés. 
m) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal 
 

18.     Az elnökség üléseit terv és szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tartja. Az elnökségi 
ülést az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az 
egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő 
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az 
elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön 
(elektronikus tértivevény). 

 
 Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 



  
 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 
 
19.   Az elnökség határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában –  egyszerű 

szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem 
korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van.   

 
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 

b)  akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c)  aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

  f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
20. Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak az egyesület 
honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 
21.   Az elnökség tagjai közül többségi szavazással választja a titkárt. A titkár felelősséggel irányítja, 

szervezi és ellenőrzi a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott feladatokat, eseti 
megbízással, az ügyvezető elnök távollétében jogosult az egyesület képviseletére. Gondoskodik az 
egyesületi nyilvántartások vezetéséről. 

 
  

XI.   
Felügyelőbizottság 

  
A 3 főből álló felügyelőbizottságot a Közgyűlés választja meg 4 évre. Eredménytelen választás esetén azonos 
időpontban az adott fordulóban történő megismételt választásra kerülhet sor. Amennyiben a 4 éves 
időtartamon belül történik a felügyelőbizottság tagjának megválasztása, úgy a tisztségre történő 
megválasztás időtartama nem haladhatja meg a felügyelőbizottság korábban megválasztott tagjaira 
vonatkozó 4 éves időtartamot. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. Működésének 
részletes szabályait maga határozza meg. Határozatait a tagok egyszerű szótöbbségével hozza. A 
felügyelőbizottság tagja olyan nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a 
vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület 
vezető tisztségviselője. 
  
A felügyelőbizottság tagjai:  

a. az elnökségtől függetlenek;  
b. tevékenységüket személyesen kötelesek ellátni, melynek ellátása során nem utasíthatók;  
c. ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő teljesítésével az 

egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott károkért való felelősség 
szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.  

 
A felügyelőbizottság jogosult:  

a. az egyesület nyilvántartásaiba, könyveibe betekinteni;  
b. a tisztségviselőktől és a szervezet munkavállalóitól felvilágosítást kérni;  
c. az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír-és áruállományát, szerződéseit 

megvizsgálni, szakértővel megvizsgáltatni;  
 



                                                               
 

A felügyelőbizottság köteles:  
a. az egyesület törvényes működésének folyamatos ellenőrzésére, ennek keretében a 

jogszabályok, az Alapszabály, az egyesület testületei által meghozott határozatok betartására 
és betartatására;  

b. a közgyűlés elé kerülő előterjesztések megvizsgálására, az előterjesztéssel kapcsolatos 
álláspontjának a közgyűlésen történő ismertetésére  

c. vizsgálni az Alapszabályban rögzített összeférhetetlenségi szabályok betartását;  
d. összeférhetetlenség fennállása esetén 30 napos határidő kitűzésével felszólítani az érintett 

tisztségviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére és erről egyidejűleg tájékoztatni az 
elnökséget;  

 
A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik   
 

a) a megbízás időtartamának lejártával; 
b) visszahívással 
c)  az ügyvezető elnökhöz intézett lemondással; 
d) a tag halálával, 
e) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 
korlátozásával; 
f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 
XII.  

Az egyesület megszűnése 
Az egyesület megszűnhet  jogutódlással, úgy, hogy csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat 
szét. Az egyesület megszűnhet jogutód nélkül, ha az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület 
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy az egyesület tagjainak száma 
hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 
Az egyesület megszűnik, ha 
a) feloszlatását az alapítói tagok 2/3-a, valamint a tagok egyszerű szótöbbséggel kimondják  
b) felügyelő szerve feloszlatja, 
c) más egyesülettel egyesül, 
d) felügyelő szerve megállapítja megszűnését. 
Az egyesület megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – vagyonáról a döntést hozó közgyűlés határoz, 
azzal, hogy a vagyon továbbra is az egyesület alapszabályában rögzített célokat szolgálja. 
 

 
XIII. 

Záró rendelkezések 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.  

Záradék: 



  
 

Jelen alapszabály a Magyar Versenyagár Egyesület – a 2016. március 12. napján hozott határozatnak 
megfelelően, a korábbi alapszabály hatályon kívül helyezését követően elfogadott új szövegezésű – 

alapszabálya. 
A Győri Törvényszék Pk.E60.016/016/2006/36 sz. végzésének való megfelelést szolgálja a dőlt, illetve 

áthúzott szövegrész, mellyel egységes szerkezet került kialakításra a 2016.06.28 napján elfogadott 
határozattal. Így a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel az   létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalomnak. 
 

Jelen alapszabályt a Magyar Versenyagár Egyesült 2018. 08.02. napján hozott határozatával a Győri 
Törvényszék Pk.60.016/2006/53 számú végzésére tekintettel, e végzésnek való megfelelés érdekében 

módosította, ezért jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalásra került; jelen egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg megfelel az   létesítőokirat-módosítások szerinti hatályos tartalomnak. A törölt szövegrészek 

dőlt, áthúzással jelöltek, az újak vastag kiemeléssel. 
 

Jelen alapszabályt a Magyar Versenyagár Egyesült 2019.03.03.napján hozott határozatával   módosította, 
ezért jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalásra került; jelen egységes szerkezetbe foglalt szöveg 

megfelel a létesítő okirat-módosítások szerinti hatályos tartalomnak. A törölt szövegrészek dőlt, áthúzással, 
halványszürke kiemeléssel jelöltek, az újak vastag kiemeléssel. 

 
Jelen alapszabályt a Magyar Versenyagár Egyesült 2020.09.25. napján hozott határozatával   

módosította, ezért jelen alapszabály egységes szerkezetbe foglalásra került; jelen egységes szerkezetbe 
foglalt szöveg megfelel a létesítő okirat-módosítások szerinti hatályos tartalomnak. A törölt 

szövegrészek piros áthúzott kiemeléssel jelöltek, az újak vastag, sárga kiemeléssel 
 
Kelt: Budapest, 2020.09.25 napján 
 

 
Haller Zoltán Tibor 

 elnök 
 


