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A Hungária Bulldog Szekció Fajtagondozó Egyesület  

2022. február 27. napjától hatályos alapszabálya 

 
A jelen alapszabály aláírói az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény és a Polgári 

törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény alapján a HBS Egyesület alapszabályát az 

alábbiak szerint állapították meg) és amelynek 2022. február 27. napjától hatályos, az 

ugyanezen napon megtartott közgyűlés határozatain alapuló szövege az alábbi (a 2022. 

február 27-től hatályos módosított rendelkezések vastag betűvel szedve): 

 

 

I. Az Egyesület adatai: 

 

1. Az Egyesület neve: Hungária Bulldog Szekció Fajtagondozó Egyesület 

Az Egyesület rövidített neve: HBS 

 

 

2. Az Egyesület idegen (angol) nyelvű elnevezése: Hungary Bulldog Section 

 

3. Az Egyesület székhelye: 1141 Budapest, Szugló utca 82. 

 

4. Az Egyesület működési területe: nemzetközi 

 

5. Az Egyesület jogi személy. 

 

6. Az Egyesület elfogadja és elismeri a Federation Cynologique Internationale-t ((Federation 

Cynologique Internationale, Nemzeközi Kinológiai Szövetség, 13. Place Albert Ier. B-

6530 Thuin, Belgique, továbbiakban FCI), annak alapszabálya, szabályzatai betartását 

vállalja, valamint elfogadja és elismeri az FCI által elismert mindenkori magyarországi 

csúcsszervet, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségét és annak 

alapszabálya és szabályzatai betartását vállalja, és egyesületi tevékenységük során az 

Egyesület tagjai is kötelesek ekként eljárni.  

 

II. Az Egyesület célja:  

 

7. A Hungária Bulldog Szekció (továbbiakban Egyesület) működésének célja a bulldog 

kutyafajta tartóinak, tenyésztőinek és kedvelőinek egy önkéntesen létrehozott 

önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező társadalmi szervezetbe való 

tömörítése. Az Egyesület a jelen Alapszabályban meghatározott feltételek szerint 

végzi bulldog kutyafajtával kapcsolatos tenyésztési, tenyészszemlézési, valamit egyéb 

– a fajtát gondozó és népszerűsítő – tevékenységét. 

Az Egyesület céljai közé tartozik továbbá általánosságban az angol bulldog kutyafajta 

tartók, tenyésztők és kedvelők érdekeinek védelme, valamint az angol bulldog kutyafajtának 

–az Egyesület által meghatározott szabályokkal összhangban történő- fajtatiszta tenyésztése, 

különös tekintettel a tenyésztett kutyák külső megjelenésére, a fajtára jellemző 

idegrendszerre, a kutyák egészségének megőrzésére, az örökletes hibák és betegségek 

korszerű tenyésztési munkával való leküzdésére, összhangban a Nemzetközi Kynológiai 

Szövetség (Federation Cynologique Internationale FCI) által 149-es számon lefektetett 

standardokkal. 
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Ezen -általánosságban megfogalmazott- céljain túl az Egyesület az alábbi célkitűzések 

mentén kívánja szervezni tagjai tevékenységét: 

 

- A bulldog kutyafajta népszerűsítése, az Egyesület tagjai által végzett tenyésztői és kiállítói 

munkával kapcsolatos segítségnyújtás 

- A hobby célból tartott kutyák tulajdonosai között a megfelelő információáramlás 

elősegítése 

- Tenyésztéssel, tartással kapcsolatos szakmami fórumok lehetőségének szervezése 

- Kutyás szabadidősport rendezvények szervezése, a kutyákkal való aktív pihenési módok, 

sportolás népszerűsítése 

- Nemzetközi kapcsolatépítés más országok klubjaival tapasztalatcsere és együttműködés 

céljából 

- Aktív szerepvállalás az állattartással kapcsolatos szemlélet pozitív megismertetése a fajta 

igényeihez igazodva, felhívva a figyelmet a kóbor, kidobott állatok magas számára, az 

ivartalanítás lehetőségére és előnyeire, valamint a lakókörnyezet tisztaságának megőrzésére 

- A bulldog fajtát mentő állatvédő szervezetek támogatása. 

 

A fenti célok megvalósítása érdekében az Egyesület az alábbi tevékenységeket végzi: 

 

- Rendszeres időközönként szakmai célú összejöveteleket szervez a tenyésztéssel, tartással, 

egészségügyi ellátással kapcsolatos témát kijelölve, az előadásra a tagsággal egyeztetett 

szakértőt meghívva. 

- Támogatja a tenyésztők és kiállítók munkáját egy széleskörű igényfelmérésen alapuló 

adatbázis létrehozásával. 

- Kutyás szabadidős tevékenységeket, sportrendezvényeket, bemutatókat és egyéb kutyás 

rendezvényt tart, küllem és teljesítmény kiállítást és rendezvényt tart angol bulldog 

ebfajtának.  

- Kapcsolatokat épít ki az anyaországi klubokkal, szervezetekkel és tenyésztőkkel. 

- Az Egyesületi tagdíjakból befolyó összegből alapot különít el a fajtamentés céljainak 

megvalósítására. 

- Kapcsolatot épít mind a belföldi, mind a külföldi fajtamentő Egyesületekkel, 

menhelyekkel, állatvédőkkel. 

- Adatokat gyűjt a kutyával elérhető szálláshelyekről, éttermekről, egyéb szabadidős 

létesítményekről, s ezeket a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. 

-  Az Egyesület a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége tagjaként 

pályázza a fajtagondozói megbízást angol bulldog ebfajtában, a megbízásból eredő 

fajtagondozói feladatokat teljes körben ellátja. 

- fajtagondozóként, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége, 1116 

Budapest, Tétényi út 128/b-130. tagjaként és annak megbízása alapján, az FCI szabályain 

alapulóan: az angol bulldog ebfajta tenyésztési programjának kidolgozása és 

végrehajtásában való közreműködés, teljesítményvizsgálat végzése vagy végeztetése, 

tenyészegyed minősítések és bírálatok szervezése, küllem bírálati rendezvények szervezése,  

 

fajtagondozói megbízástól függetlenül: kutyás sport rendezvények szervezése, lebonyolítása, 

angol bulldog kutya fajta képviselete a fajta nemzetközi szervezetében, kinológiai 

tanfolyamok, előadások szervezése,  kinológiai tárgyú könyvek és folyóiratok kiadása,   

 

8.  

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és 

gazdálkodó szervezettel, más Egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az 
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Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását. (törölt mondat helye) Az 

Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, továbbá országgyűlési képviselői, valamint 

megyei, fővárosi, önkormányzati választásokon jelöltet nem állít. 

 

9. Az Egyesület alapvetően non-profit tevékenységet végez. A céljai megvalósításához 

szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében ugyanakkor a jogszabály 

előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot 

és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Az Egyesület a gazdálkodása 

során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapszabályban meghatározott 

tevékenységére fordítja. 

(törölt mondat helye) 

 

III. 

 

Az Egyesület tagsága 

 

10. Az Egyesület rendes tagja lehet az a természetes személy, jogi személy valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet (nem természetes személy esetén 

annak képviseletében a nyilvántartó hatósága által nyilvántartási adatokkal igazolt 

képviselője jár el) aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban 

vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, nyilatkozik a tagdíj 

megfizetésére vonatkozó kötelezettségvállalásról, nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától, 

valamint felvételére vonatkozóan írásbeli kérelmet terjeszt elő az Egyesület Elnökéhez 

címezve. A tagfelvételről az Egyesület Elnöke vagy Alelnöke dönt a tagfelvételi kérelem 

Egyesülethez való megérkezését követő 30 napon belül. A tagsági jogviszonyt a felvételi 

kérelemnek való helyt adó határozat hozza létre. Az új tag tagsági jogviszonyának 

létrejöttét az Elnök a tagfelvételi lap aláírásával tanúsítja, mellyel egyidejűleg az Elnök az 

új tagot bevezeti az Egyesület tagnyilvántartásába. Az Elnök az új tag felvételéről 

tájékoztatást ad a Közgyűlésnek a soron következő Közgyűlésen.  

 

11. A felvételi kérelem elutasítható, ha az adott tag tagsági jogviszonya az Egyesületben 

korábban tagdíj nem fizetése miatt szűnt meg, az ilyen megszűnést követő 5 éven belül, 

vagy a tag jogviszonya az Egyesületben vagy az Egyesület tagi részvételével működő 

vagy az Egyesület tevékenységéhez hasonló tevékenységet végző más civil szervezetben 

olyan vétség szankciójaként szűnt meg, amely magatartást az Egyesület alapszabálya 

kizárással fenyegetett vétségnek minősít, az ilyen megszűnéstől számított 8 éven belül.  

12.  
A tagsági jogviszony fennállását az Egyesület tagnyilvántartása tanúsítja, amelyben 

feltüntetésre kerülnek a tagok személyi és szakmai alapadatai, tagi minőségük, továbbá a 

tagdíj megfizetésére és a tag szaktevékenységének nyilvántartására és minősítésére 

vonatkozó adatok. Az Egyesület a tagjai részére névre szóló tagsági igazolványt állít ki. 

A tagfelvétel körében az Elnök vagy Alelnök elutasító határozata ellen az Egyesületen 

belül fellebbezésnek helye nincs. A tagjelölt az elutasító határozat meghozatalától 

számított 1 (egy) év eltelte után újból kérheti tagfelvételi kérelmének jóváhagyását.   

 

13.  Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát 

elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A pártoló 

tagok felvétele a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, 
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illetőleg –amennyiben nem természetes személyről van szó- annak törvényes képviselője 

tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen, ugyancsak igénybe veheti az Egyesület 

szolgáltatásait, de tisztségre nem választható és a Közgyűlésen szavazati joggal nem 

rendelkezik. A pártoló tagnak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, azonban anyagi jellegű 

felajánlást tehet, egyebekben jogai és kötelezettségei megegyeznek a rendes tagokéval. 

 

14. Tiszteletbeli tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi 

személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet, aki az Egyesület Elnökségének erre 

irányuló felkérését elfogadja. A tiszteletbeli tagok jogai és kötelezettségei egyebekben 

megegyeznek a pártoló tagokéval. A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni.  

 

15.   Az Egyesületi tagsági viszony megszűnik 

 

- a tag halálával 

- kilépéssel, 

- kizárással, 

- törléssel 

- Egyesület megszűnésével 

 

15/a./  

Elhalálozás miatti megszűnés a halotti bizonyítványban megjelölt halál napjával következik 

be. 

 

15/b. 

Az Egyesület tagja bármikor, indokolás nélkül, írásban tett bejelentéssel kiléphet az 

Egyesületből. A kilépést az Egyesülettel annak Elnöke útján kell írásban közölni, a tagsági 

jogviszony az írásbeli kilépési nyilatkozatnak az Egyesület székhelyére vagy az Elnök 

részére való kézbesítését követő nappal szűnik meg.   

 

15/c. 

Kizárással az alábbi kizárást megalapozó magatartások esetén szűnhet meg a tagi jogviszony, 

szabályosan lefolytatott fegyelmi eljárás alapján. 

 

Kizárással mind a természetes mind a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet tagi jogviszonya is megszűnhet, de csak a jelen alapszabályban meghatározott 

tisztességesen lefolytatott eljárás eredményeként, az itt vagy ha van, akkor a fegyelmi 

szabályzatban részletezett szabályok betartása mellett, az alábbiak szerinti fegyelmi vétségek 

elkövetése esetén: 

- ha a tag olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy az 

Egyesület alapszabálya szerinti rendjét, annak tevékenységét erőszakkal vagy azzal 

fenyegetve megváltoztassa 

- ha a tag tagsági viszonyával kapcsolatos, alapszabályban, szabályban, 

szabályzatban, tagsági viszonyra vonatkozó szabályzatban, továbbá az Egyesület 

célja vagy cél szerinti tevékenységével érintett területen jogszabályban 

meghatározott bármely kötelezettségét megszegi  

- szándékos magatartásával veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósítását 

- ha a tagot az Egyesület sérelmére elkövetett bűncselekmény vagy szabálysértés 

miatt bíróság vagy szabálysértési hatóság jogerősen elmarasztalta 
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- ha a tag az Egyesület alapszabályának vagy más szabályzatának rendelkezéseit, 

belső szabályzatát, az Egyesület testületi szerveinek határozatait vagy Egyesületi 

tagi tevékenységére vonatkozó jogszabályt nem tartja be 

- ha a tag választással elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél, vagy azokat 

rosszhiszeműen gyakorolja 

- az a tag aki másik tag vagy az Egyesület ellen szándékosan vagy súlyos 

gondatlanságból alaptalan hatósági vagy fegyelmi eljárást kezdeményez, feltéve, 

hogy az adott eljárás megindul 

- aki vét az állatvédelmi törvény rendelkezései ellen 

- az a tag, aki kutyaviadalt szervez, azon bármilyen formában részt vesz, vagy kutyát 

ilyen céllal értékesít 

- az a tag aki kutyát nem a fajta igényeinek megfelelő körülmények között tart vagy 

annak gondozását elmulasztja 

- az a tag aki kutya tartása, használata vagy kiképzése során a szükséges és 

szakmailag elfogadott mértéket és módszert meghaladó módon a kutyát fizikailag 

vagy pszichikailag bántalmazza vagy annak fizikai vagy pszichés maradandó 

sérülést okoz. 

- az a tag, aki az Egyesület munkájában való részvételt ismétlődően megtagadja 

- az a tag, aki az Egyesület céljaival ellenkező tevékenységet végez, 

- az a tag, aki az Egyesületet lejáratja vagy negatív színben tünteti fel vagy az 

Egyesületről, annak választott tisztségviselőiről vagy tagjairól más előtt a jó hírnév 

csorbítására alkalmas tényt állít vagy híresztel vagy ilyen tényre közvetlenül utaló 

kifejezést használ 

- az egyesületi vagy bármely FCI rendezvényen közreműködő bíróról vagy más 

hivatalos közreműködőről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít 

vagy híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, illetőleg az 

írott vagy elektronikus sajtóban, közösségi médiában valótlan tartalmú hirdetést, 

közleményt vagy közlést tesz közzé 

- bármilyen módon visszaél ebek származási lapjával, ebekről FCI által elismert 

módon nyilvántartott bármilyen adattal vagy egyéb módon az FCI által elismert 

adat, tény vagy okirat hitelességét veszélyezteti vagy kellő alap nélkül ezeket 

kétségbe vonja  

- az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírásait 

megszegi 

- -az Egyesület rendezvényén, egyéb hazai vagy külföldi kutyás rendezvényen, a 

kutyával való foglalkozás és tenyésztés során a kutyával vagy ezen rendezvények 

bármely más résztvevőjével szemben súlyosan sportszerűtlen magatartást tanúsít 

 

A fegyelmi eljárás megindításáról a tagot értesíteni kell, számára a védekezés lehetőségét 

biztosítani kell, és a jogorvoslat lehetőségéről tájékoztatni kell.  

 

A tisztességes fegyelmi eljárás szabályai: 

 

A fegyelmi eljárás megindításáról a megindítást követő 30 napon belül a tagot írásban 

igazolható módon vagy ajánlott levéllel értesíteni kell, a vele szemben felmerült bizonyítékok 

megismerésének lehetőségét és választása szerint akár a szóbeli akár az írásbeli védekezés 

lehetőségét számára az egész eljárás során biztosítani kell, erre figyelmét az eljárásról szóló 

értesítésben fel kell hívni, és arra minden esetben az értesítés megküldésétől számított 

legalább 15 napot kell biztosítani. Az érintett a teljes eljárás során jogi képviselőt igénybe 
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vehet, ebben az esetben a kézbesítendő küldeményeket a jogi képviselőnek kell megküldeni a 

továbbiakban, kivéve az érintett személyes megjelenésre idézését és közgyűlésre meghívóját.  

 

Ha az érintett személy észrevételt nem tesz, ezt a terhére rótt szabályszegés elismerésének 

tekinteni egyéb bizonyítékok híján nem lehet, de az eljáró szerv eljárását a nyilatkozattétele 

elmaradása nem gátolja. Az érdemi határozatot indokolni kell, annak rendelkező része 

tartalmazza a jogkövetkezményt.  

 

A határozatban az irányadónak meghatározott tényállást, a bizonyítékokat, az abból levont 

következtetéseket és a jogkövetkezményre okot adónak meghatározott tényeket rögzíteni kell, 

és abban a jogorvoslat lehetőségéről is tájékoztatni kell, a határozatot teljes terjedelmében 

számára ajánlott küldeményként kell megküldeni vagy személyesen átadni.  

 

A fegyelmi eljárásban eljáró szerv a bizonyítékokat tételesen és összességükben értékeli, 

melynek alapján hozza meg érdemi határozatát. A mérlegelés körében meghozott 

határozatnak tartalmaznia kell a megállapított tényeket, azok bizonyítékait, az abból levont 

következtetések ismertetését, és az alkalmazott szankciót, melynek az elkövetett 

szabályszegéssel arányban állónak kell lennie.  

 

Fegyelmi eljárást bármely tag vagy bármely tisztségviselő vagy egyesületi szerv 

indítványozhat. Fegyelmi eljárást nem lehet lefolytatni olyan cselekmény miatt, melynek 

bekövetkeztétől, folyamatosan megvalósult cselekmény esetén annak befejezésétől számítva 5 

év eltelt (objektív határidő). A fegyelmi eljárást ésszerű határidőn belül kell lefolytatni és 

befejezni. A fegyelmi eljárás lefolytatását az Elnök rendelheti el. 

 

Fegyelmi ügyben első fokon az Elnökség jár el.  

A taggal szemben kiszabható fegyelmi büntetések az alábbiak: 

 

a./ írásbeli figyelmeztetés szabható ki azzal a taggal szemben, akivel szemben az eljárás 

alapjául szolgáló magatartása súlya miatt súlyosabb jogkövetkezmény alkalmazása nem 

indokolt 

b./ tisztségviseléstől való eltiltás szabható ki azzal a taggal szemben, aki a választással elnyert 

bármely megbízatásával visszaél vagy az e megbízatásából eredő jogosultságait 

rosszhiszeműen gyakorolja vagy az ezzel kapcsolatos kötelezettségeinek felróható módon 

nem tesz eleget 

c./ kizárás fegyelmi büntetés szabható ki azzal a taggal szemben, aki a jelen 15/c. pontban 

meghatározott fegyelmi eljárás alapjául szolgáló magatartások bármelyikét elkövette, és az 

eljárás alapjául szolgáló magatartás súlya miatt az eljáró szerv mérlegelése alapján a  

kizárásnál enyhébb jogkövetkezmény alkalmazása nem indokolt. 

 

A marasztalásról és a jogkövetkezményről szóló fegyelmi határozat ellen az érdekelt a 

kézhezvételtől számított 15 napon belül az Elnöknél előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett 

indokolt fellebbezéssel élhet. A fellebbezés halasztó hatályú és azt a közgyűlés soron 

következő ülésén bírálja el.  

 

A fellebbezési eljárásra az elsőfokú eljárás szabályai értelemszerűen irányadóak. A 

fellebbezési eljárás során a másodfokon eljáró Közgyűlés az elsőfokú eljárást egészében 

bírálja felül, bizonyítást vehet fel, vagy azt kiegészítheti, az elsőfokú eljárásban megállapított 

tényállás és jogkövetkezmény nem köti, határozatát felülmérlegeléssel is meghozhatja.  
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A másodfokon döntést hozó közgyűlés helyéről és idejéről fegyelmi határozattal érintett 

személyt ajánlott küldeménnyel a közgyűlés napját megelőző legalább 15 nappal  értesíteni 

kell. Az érintett személy a közgyűlésen személyesen részt vehet, de távolmaradása a döntés 

meghozatalát nem gátolja. A Közgyűlés határozata jogerős. 

 

15/d. Törlés: Az Elnökség a tag törléséről dönthet, ha a tagdíjfizetési kötelezettségét neki 

felróható okból tárgyév március 31-ig nem teljesíti és az írásbeli felszólítás ellenére 30 napon 

belül sem tesz annak eleget. Az elmaradt tagdíjfizetés mindenkor a tagnak felróhatóként 

minősül.  

 

15/e. Az Egyesület bármilyen jogcímen való megszűnése a tagi jogviszonyt megszünteti. 

 

 

Az Egyesület tagnyilvántartásából törölni kell azt a tagot, akinek a tagsági viszonya 

bármilyen jogcímen megszűnik.  

 

IV. 

 

16.  Az Egyesületi tagok jogai és kötelezettségei 

 

16/a. A tagok jogai  

 

Az Egyesület rendes tagjait megillető jogok: 

 

Az Egyesület minden rendes tagja személyesen részt vehet a közgyűlésen, felszólalással, 

javaslattal részt vehet annak munkájában, ott szavazhat, és vezető tisztségviselőjévé vagy 

egyéb tisztségre is választható, ha egyébként vele szemben tisztségre vonatkozó kizáró vagy 

összeférhetetlenségi ok nem áll fenn. Minden tag részt vehet az Egyesület egyéb ülésein, 

rendezvényein, javaslatokat, előterjesztéseket tehet az Egyesület bármely szervéhez. Az 

Egyesület rendes tagja választhat és választható. Minden tag részt vehet az Egyesület 

munkájában, rendezvényein, de köteles betartani az Alapszabályban meghatározottakat és az 

ott szabott rá irányadó kötelezettségeit, és nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak 

megvalósítását.   

 

Az Egyesület tagja köteles betartani az Egyesület alapszabályában, belső szabályzataiban, 

testületi határozataiban, foglalt és a tagokra megállapított kötelezettségeket, továbbá köteles 

tartózkodni mindazon magatartásoktól, melyeket a jelen alapszabály egyébként tilt vagy 

szankcióval fenyeget. 

 

A tag igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagság számára biztosítható 

kedvezménnyel.  

 

A rendes tag Egyesületi tisztségre a távollétében is megválasztható, feltéve, hogy előzetesen 

legalább teljes bizonyító erejű magánokiratban a jelöléshez és a választásához hozzájárult és 

egyébként megfelel a Ptk. 3.22.§.(1)-(6) bek-ben foglalt rendelkezéseknek, felügyelő szerv 

esetén a Ptk. 3:26.§.(2). bek-nek is, továbbá a Btk.61.§.(1)., (2) bek. i. pontja nem áll fenn 

vele szemben.  

 

Betekinthet az Egyesület nyilvántartásába. 

 



8 

A természetes személy tagok jogaik gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése során csak 

személyesen járhatnak el, képviseletnek, meghatalmazásnak nincs helye. A jogi személyek, 

valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bejegyzett képviselőik útján 

gyakorolhatják jogaikat, illetve teljesíthetik kötelezettségeiket. 

 

Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjainak jogaira a jelen alapszabály 13-14. pontjai 

irányadók. 

 

16/b. Az Egyesület tagjának kötelezettségei: 

 

a./  tartózkodni köteles az Egyesület céljai megvalósítása veszélyeztetésétől 

b./ tag a tisztségre történő megválasztását követően azt a legjobb képessége szerint 

ellátni; 

c./ az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek eleget tenni, az Egyesület 

alapszabályát és szabályzatait, testületi határozatait, megállapodásait betartani, részt venni az 

egyesületi munkában és elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását 

d./ a rendes tag köteles az Egyesület által a tagok számára meghatározott tagdíjat 

megfizetni,  

e./ a tagok kötelesek egymással együttműködni, érintkezésük során kulturált és udvarias 

magatartást tanúsítani 

f./ a tag nem ronthatja mások, az Egyesület, a tagtársak, tisztségviselők, az Egyesület 

vagy az Egyesület tevékenységével érintett egyéb rendezvények tisztségviselőinek jó hírét, 

hitelét, az egyesületi munka, rendezvények és más események során köteles sportszerűen 

viselkedni, az Egyesület jó hírét erősíteni, a rendezvényekre, versenyekre lelkiismeretesen és 

sportszerűen felkészülni 

g./ a tag köteles tartózkodni a törzskönyvekkel, származási lapokkal, más okiratokkal, 

adatokkal való mindennemű visszaéléstől  

h./ a tag köteles kutyáját, más állatát annak szükségleteihez mérten igényes körülmények 

között tartani, a kutyával való foglalkozás és a tenyésztés során köteles sportszerűen 

viselkedni és segíteni társai hasonló viselkedését 

i./ a tag kutyát nem szaporíthat üzletszerűen, azokkal üzletszerűen kereskedést nem 

folytathat. Tag kereskedőnek, viszonteladónak alkalomszerűen sem értékesíthet állatot, és 

nem lehet tagja állatkereskedelemmel foglalkozó szervezetnek 

j./ tag állatot nem kínozhat, és ha ilyenről tudomása van, köteles azt a megfelelő 

hatóságnak és az Egyesület Elnökségének jelezni. A tag köteles etikusan viselkedni az 

alábbiak szerint is: 

mind saját kutyája tartása, mind más állatokkal kapcsolatosan köteles betartani a 

természetvédelmi, állatvédelmi előírásokat és másokat is ösztönöznie kell a hasonló 

viselkedésre. Magatartásával az állatok- különösen a kutyák- szeretetére köteles példát 

mutatni, az általa tenyésztett kutyákért, azok sorsáért jogi és etikai felelősséggel tartozik. Az 

eladott vagy elajándékozott kölykök sorsát köteles folyamatosan figyelemmel kísérni, az új 

tulajdonosokat szükség esetén tanácsokkal ellátni. Az Egyesület tagja kutyája tenyészetének 

reklámozása során köteles mindenkor tényszerű és valós nyilatkozatot tenni. Köteles 

tartózkodni a túlzásoktól és a valótlan állításoktól, illetőleg ezen túl is figyelembe kell vennie 

a jó ízlés határait. A tag magatartása soha nem irányulhat mások ellen vagy mások 

eredményeinek lerontására, megkérdőjelezésére.  

k./ a tag az Egyesület vagyonát köteles tiszteletben tartani, azt szándékosan vagy súlyos 

gondatlansággal nem rongálhatja, károsíthatja vagy veszélyeztetheti 

l./   a tag az Egyesület jó hírét és hitelét köteles tiszteletben tartani és védeni, azt 

szándékos vagy felróható magatartásával nem is veszélyeztetheti 
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m./ a tag köteles az Egyesület által nyilvántartott adataiban bekövetkező változást a 

változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül az Egyesületnek bejelenteni. 

n./  a tag köteles a jelen Alapszabály bármely egyéb pontjában, vagy törvény eltérést nem 

engedő rendelkezésében előírt tagi kötelezettségei betartására is. 

 

17./ A tagok által fizetendő díjak 

 

A rendes tagok éves tagdíj fizetésére kötelezettek, melyet minden naptári év vonatkozásában a 

Közgyűlés határoz meg. Érvénytelen vagy hiányzó erre vonatkozó közgyűlési határozat 

esetén a legutóbb meghatározott tagdíj az irányadó mindaddig, amíg érvényes másik határozat 

nem születik.  

 

Az éves tagdíj egy naptári évre szól, azt minden év március 31. napjáig köteles a tag 

megfizetni, a folyó év vonatkozásában. 

 

Az Egyesület tagjai a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 

nem felelnek. 

 

V. Az Egyesület szervei 

 

18./ Az Egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés  

b./ Elnökség 

c./ Tenyésztési Tanács 

d./ Felügyelő Bizottság 

 

18/a./ A közgyűlés 

 

A közgyűlés az Egyesület legfőbb szerve, amelyet a tagok összessége alkot. A Közgyűlést 

évente legalább egy alkalommal kell összehívni a helyszín, az időpont és a napirendi pontok 

egyidejű közlésével. A tagnyilvántartásban szereplő tagok részére elektronikus úton (e-mail) 

meghívót kell kiküldeni legalább 15 (tizenöt) nappal a Közgyűlés időpontja előtt. A 

közgyűlési meghívóban közölni kell az esetleges határozatképtelenség esetén változatlan 

napirenddel megismételt Közgyűlés időpontját és helyét azzal a felhívással, hogy a 

megismételt közgyűlés a jelenlévők létszámára tekintet nélkül határozatképes az eredeti 

meghívó szerinti napirendi pontokban. A megismételt közgyűlés leghamarabb az eredeti 

időpontot követő 30 perccel későbbi időpontra hívható össze. 

 

A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik 

- az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, más Egyesülettel történő 

egyesülésének a kimondása 

- az Alapszabály elfogadása, módosítása;  

-  a tisztségviselők megválasztása és visszahívása  

-  az éves tagdíj mértékének elfogadása az Elnökség előterjesztése alapján 

-  az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása 

- az Egyesület éves költségvetésének megállapítása 

- éves rendezvényterv elfogadása 

- döntés minden olyan kérdésben, amelyet jelen alapszabály vagy jogszabály 

eltérést nem engedő szabálya a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal 
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-   az Egyesület által bulldog fajtamentő szervezetek részére évente juttatott összegnek 

és a juttatott szervezetnek a meghatározása, az éves számviteli beszámolóról 

tartott közgyűlésen, a döntést az Elnökség a juttatandó szervezetről beszerzett 

általános és átláthatósági adatok beszerzésével köteles előkészíteni 

-  a tenyésztési szabályzat elfogadása, módosítása 

  

A közgyűlés határozathozó és tanácskozó testület, a közgyűlésen minden tag részt vehet, de 

ott szavazati joga csak a rendes tagoknak van.  

 

A Közgyűlésen minden rendes tag egy szavazattal rendelkezik, és a szavazati jog csak 

személyesen gyakorolható. Elektronikus személyes részvételnek a közgyűlésen nincs helye.  

 

A Közgyűlésen az Elnök vagy az Elnökség által meghívott személyek tanácskozási joggal 

részt vehetnek. A Közgyűlés egyébként nem nyilvános, azonban a Közgyűlés maga a 

nyilvánosságot megengedheti az adott közgyűlésen hozott nyílt szavazással.  

 

A közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal össze kell hívni. Az 

Egyesület Közgyűlését annak székhelyén kívül bármely Magyarország közigazgatási területén 

található címre lehet összehívni. Össze kell hívni a közgyűlést, ha a tagok legalább 50%+1 fő 

aránya az ok és a cél valamint a konkrét napirendi pontok megjelölésével azt indítványozza, 

ilyenkor a közgyűlést 30 napon belül össze kell hívni. 

 

A Közgyűlés összehívása az Elnök feladata. A Közgyűlésen a vezető tisztségviselők 

kötelesek jelen lenni. 

 

Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni akkor, ha azt a Bíróság elrendeli vagy egyéb ügy 

elbírálása érdekében haladéktalanul szükséges. Ilyenkor a Közgyűlést 30 napon belül kell 

összehívni. A Elnökség köteles összehívni a Közgyűlést, ha az Egyesület vagyona az 

esedékes tartozásokat nem fedezi, vagy nem lesz képes előreláthatólag a tartozásokat 

esedékességkor kifizetni vagy az Egyesület célja elérése veszélybe került.  

 

A Közgyűlést az Egyesület Elnöke vagy az általa megbízott személy vezeti le. A Közgyűlésen 

részt vevők regisztrálása a jelenéti ív aláírásával történik, a jelenléti íven szerepel az 

Egyesület neve, székhelye, a közgyűlés helye és ideje, a megjelent tagok neve és lakcíme és a 

megjelent tagok aláírása. A jelenléti ív aláírása a közgyűlésen való részvétel feltétele, a 

szavazólap ennek alapján kerül kiadásra. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, 

amelyet a levezető Elnök, a jegyzőkönyvvezető és két a Közgyűlés által megválasztott tag 

aláírásával hitelesíti, és tartalmazza az elhangzottak és történések rögzítését olyan 

részletességgel, hogy a valós események abból részletesen felidézhetőek legyenek. 

 

Közgyűlésen elhangzó hozzászólások időtartama a levezető Elnök által korlátozható. 

A Közgyűlésen bármely tag kérdést intézhet bármely tisztségviselőhöz, aki arra köteles 

lehetőleg azonnal válaszolni. Amennyiben az azonnali válasz nem lehetséges, úgy a kérdezett 

köteles 30 napon belül írásban válaszolni, és a választ a Elnökséghez benyújtani.  

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak, tehát a rendes tagok 

50%-a +1 fő jelen van.  

 

A Közgyűlés határozatait szótöbbséggel, a szavazáskor jelenlévő szavazó tagok szavazatának 

matematikai többségével és nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben (ezek: 

tisztségviselők megválasztása, visszahívása, fegyelmi határozat elleni fellebbezés) minden 
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esetben titkos szavazással kell dönteni, és titkos szavazást kell elrendelni, ha a jelenlévő 

rendes tagok 2/3-a azt indítványozza. 

Ha a Ptk. eltérést nem engedő szabálya egyszerű vagy azt meghaladó szótöbbséget vagy 

egyhangú határozati arányt ír elő a határozat meghozatalához, úgy a Ptk. szabályai irányadóak 

a szükséges határozati arányokra.  

Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő szavazó, azaz rendes tagok 

kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

Az Egyesület céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező, azaz rendes tagok 

50%+1 szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az Egyesület megszűnéséről való 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-ed arányú szavazata szükséges. 

  

A Közgyűlés meghívó szerinti napirendjétől akkor lehet eltérni annak kiegészítésével, ha a 

közgyűlésen a szavazásra jogosult rendes tagok legalább ¾-e megjelent, és a napirend 

módosításáról ők egyhangú közgyűlési határozatot hoznak.  

 

A Közgyűlésen szavazatszedő és számláló bizottság működik. A 3 fős szavazatszedő és 

számláló bizottságot a közgyűlés választja jelenlévő szavazó tagjai közül, nyílt, többségi 

szavazati aránnyal. Szavazatszedő és számláló bizottságot minden közgyűlésen választani 

kell, közvetlenül a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása előtt. A szavazatszedő és számláló 

bizottság számolja és összesíti a nyílt szavazások eredményét, és jelenti azt a közgyűlésnek, 

amelynek alapján a levezető Elnök a szavazás eredményét, a határozat elfogadását/elvetését 

kihirdeti.  A titkos szavazást a szavazatszedő és számláló bizottság a bonyolítja, azzal, hogy 

jelölő lista (tisztségviselők választásakor) vagy a határozattervezeti variációk (egyéb titkos 

szavazás esetén) kerülnek a szavazólapra.  

A nyílt szavazás akként történik, hogy a közgyűlési regisztráció alkalmával minden 

szavazásra jogosult kap egy legalább A/6. méretű lapra nyomtatott szavazólapot, melyen csak 

a közgyűlés ténye, ideje és az Egyesület pecsétje szerepel. A szavazás ezen lapok tagok általi 

felemelésével történik. A levezető Elnök közli a határozat tervezetet, kéri a szavazást, majd 

felszólítja az igennel szavazni kívánókat a lapok felemelésére, a felemelt lapokat a számláló 

bizottság megszámolja, az Elnöke közli a számot a levezető Elnökkel, azt rögzíti a 

jegyzőkönyv. Ugyanez megtörténik a nem szavazatra felhívást követően, majd ugyanígy a 

tartózkodás kérdésében kéri a levezető Elnök a szavazatokat. A szavazás eredményének 

megállapítása a három lehetőségre leadott (felemelt szavazólap, igen-nem-tartózkodik) 

szavazatok számának matematikai összevetéséből származik. A szavazatszámláló bizottság 

megbízása a közgyűlés végéig tart. 

Tisztségviselő választásakor az a személy kerülhet fel a jelölőlistára, aki ehhez a közgyűlésen 

legalább 10 darab vagy a szavazók 10%-a igen szavazatot kapott. A jelölőlistára való 

felkerülésről a Közgyűlés nyílt szavazással dönt. Tisztségviselő választására vonatkozó 

kérdésekben történő eredménytelen szavazás esetén második fordulót kell tartani. A második 

fordulóban új személy nem jelölhető, és a második fordulóban a magasabb szavazataránnyal 

rendelkező személy tekintendő megválasztottnak. 

 

A közgyűlés határozatait a levezető Elnök a közgyűlésen nyomban kihirdeti.  

 

A Közgyűlés rendjéért és a napirendi pontok betartásáért a levezető Elnök felelős. 

 

18/b. Az Elnökség 
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Az Elnökség -beleértve az Elnököt, Alelnököt és 3 Elnökségi tagot- az Egyesület ügyvezető 

szerve és ők minősülnek vezető tisztségviselőnek. A vezető tisztségviselők ebbéli feladataikat 

személyesen kötelesek ellátni és feladataik ellátása során mindenkor az Egyesület érdekeinek 

megfelelően kötelesek tevékenykedni. 

 

Az Egyesület általános képviseleti és ügyintéző szerve az Elnökség, amely öt főből áll. Az 

Elnökség tagjait kifejezetten az egyes Elnökségi pozíciókra (Elnök, Alelnök és 3 Elnökségi 

tag) a közgyűlés 4 évre választja, titkos szavazással.  

Az Elnökség tagjait az Egyesület rendes tagjai választják.  

Az Elnökségen belüli munkamegosztásról az Elnök javaslata alapján az Elnökség rendes 

szavazati eljárása keretében dönt.  

Az Elnökség hatásköre: 

a. a közgyűlések között irányítja és folyamatosan biztosítja az Egyesület működését, 

b. előkészíti és a közgyűlés elé terjeszti az Egyesület éves számviteli beszámolóját és 

mellékleteit, az éves közhasznúsági jelentését, költségvetését, pénzügyi tervét 

c. kezeli az Egyesület működése során felhalmozódott vagyont,  

d. évente beszámol a közgyűlésnek, 

e. végrehajtja azokat a feladatokat, amelyekkel a közgyűlés megbízza és dönt 

mindazokban a kérdésekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés vagy más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. 

f. a tagdíjon kívüli egyéb díjak (szolgáltatási díjak stb.) megállapítása 

g. az Egyesületi élet irányítása a közgyűlések között, a napi ügyek intézése, ideértve az 

Egyesület gazdálkodását is, e körben a döntsek meghozatala 

h. az Elnök rendszeres beszámoltatása 

i. képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, készítése 

j. szabályzatok (SzMSz, fegyelmi, etikai) elfogadása, módosítása 

k. nyilvántartások vezetése 

l. az egyes feladatok ellátására tisztségviselők kijelölése  

m. az Egyesület tevékenységének szervezése, irányítása,  

n. közgyűlési határozatok végrehajtásáról való gondoskodás  

o. közgyűlés előkészítése 

p. első fokon eljárás és döntés fegyelmi ügyekben 

q. alapszabály előkészítése  

r. az Egyesület emblémájának meghatározása, megváltoztatása 

s. döntés azok a kérdések, amelyeket az Elnök saját hatásköréből az Elnökség 

hatáskörébe utal 

z. döntés azokban a kérdések, amelyeket jelen alapszabály az Elnökség hatáskörébe utal 

zs. az Egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

zs1.részvétel a közgyűlésen és válaszadás az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 

zs2.az Egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén a törvényben előírt intézkedések megtétele 

 

Az Elnökség az üléseiről jegyzőkönyvet készít. Az érdemi véleményeket, javaslatokat, 

határozatokat írásban rögzíti. A tagokra is kötelező döntéseit határozatba foglalja. 

Az Elnökség üléseinek összehívására, lebonyolítására a közgyűlés összehívására, 

bonyolítására vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadóak az alábbi eltérésekkel: 

- az Elnökség üléseit az Elnök hívja össze, e-mail útján, az ülést megelőző legalább 8 

nappal megelőzően kiküldött meghívóval, amely meghívó tartalmazza az ülés helyét 

és idejét, a tervezett napirendi pontokat 
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- az ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van 

- az Elnökség határozatait az ülésen jelenlévő szavazók szavazatainak matematikai 

többségével, de 3 jelenlévő szavazó esetén minimum 2 támogató szavazattal 

hozhatja meg 

- az ülésről írásban jegyzőkönyv készül, amit valamennyi jelenlévő aláír 

- jegyzőkönyv vezető alkalmazása nem kötelező 

- a jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők megjelölését, a 

meghozott határozatokat, az azokat támogatók és ellenzők számát 

- a határozatok meghozatalát befolyásoló fontosabb felszólalásokat 

- az ülést az Elnök, távolléte esetén az Alelnök vezeti le 

- az Elnökség által meghozott határozatokat az érintettel/érintettekkel írásban közölni 

kell 

- az Elnökség évente legalább kétszer, de szükség szerint ülésezik 

 

Az Elnökség ülésére a Tenyésztésvezetőt mindenkor meg kell hívni, ha az adott Elnökségi 

ülés témája vagy előre meghirdetett napirendje az Egyesület Tenyésztési Szabályzatát, annak 

rendelkezéseit közvetlenül érinti. A Tenyésztésvezető meghívás ellenére való távolmaradása 

az Elnökségi ülés megtartásának nem akadálya. A Tenyésztésvezető az olyan Elnökségi 

határozatok meghozatalában, amelyek a Tenyésztési Szabályzat elfogadását vagy módosítását 

jelentik, az Elnökség jelenlévő tagjaival együtt szavazati joggal rendelkezik, ilyen esetben a 

Tenyésztésvezetőnek az Elnökségi határozat meghozatalában egy szavazata van. A 

Tenyésztésvezető igen szavazata esetén is csak akkor hozható érvényes határozat, ha a 

határozati javaslatot rajta kívül még legalább két Elnökségi tag támogatja, feltétel ilyen 

esetben is, hogy támogató szavazatok elérik a jelenlévő szavazók matematikai többségét, 

melybe a Tenyésztésvezető szavazata is beleszámít.  

 

A jelen hatályos alapszabály megállapításakor: 

az Egyesület Elnöke Simoncsik Rita 2336 Dunavarsány, Kolozsvári utca 57. sz. alatti 

lakos   

az Egyesület Alelnöke: Laukó Andrea Mária 2134 Sződ, Grassalkovich út 24. sz. alatti 

lakos   

az Egyesület Elnökségi tagjai: Bucz Pál 3642 Bánhorváti, Rákóczi út 7. sz. alatti lakos 

Szabóné László Krisztina Edit 2133 Sződliget, Bánya út 

5. sz. alatti lakos 

Sarkadi László 5641 Tarhos, Petőfi Sándor utca 26. sz. 

alatti lakos, 

 

19./ Az Egyesület vezető tisztségviselői: 

 

Elnök, 

Alelnök 

Elnökségi tagok 

 

19/a. Az Elnök:  

- az Egyesület tevékenységének irányítása 

- az Egyesület törvényes képviselete 

- a Közgyűlés összehívása, az Elnökséggel egyeztetve annak napirendje 

meghatározása 

- döntés és intézkedés az Elnökség ülései közötti időszakban az Elnökség hatáskörébe 

tartozó kérdésekben, annak határozatai alapján  
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- az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában 

való részvétel 

- a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok és állásfoglalások 

végrehajtásának irányítása és ellenőrzése  

- kapcsolattartás más társadalmi és érdekképviseleti szervezetekkel 

- az Elnökség munkájának szervezése 

- az Elnökség üléseinek levezetése 

- kapcsolattartás a hatóságokkal és az FCI mindenkori magyarországi 

csúcsszervezetével és annak szervezeti egységeivel 

- kapcsolattartás és kommunikáció a sajtószervekkel és a média valamennyi 

formájával 

- az Egyesület tagjainak tájékoztatása az Egyesület működésével kapcsolatos jogi 

szabályozás hatályos tartalmáról és mindenkori változásairól valamint az 

Egyesülettel kapcsolatos hatósági vagy egyéb intézkedésekről és a fajta 

tenyésztésével kapcsolatos lényeges kérdésekről 

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy jelen alapszabály az Elnök 

hatáskörébe utal 

 -  dönt a tagfelvételről  

 

Az Elnök képviseli az Egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt, szerződéskötési 

joga van, és megtehet minden szerződéses nyilatkozatot. Az Elnök képviseleti joga önálló és 

általános. Az Elnök a Közgyűlésnek tartozik beszámolási kötelezettséggel. Az Egyesület 

bankszámlája feletti rendelkezési jog az Elnököt önállóan illeti meg 

 

19/b. Az Egyesület Alelnöke 

 

Az Alelnök egyben az Egyesület gazdasági vezetője. 

 

Az Alelnök feladata és hatásköre: 

 

- az Egyesület gazdasági és pénzügyi-számviteli munkájának szervezése, irányítása 

- az Elnökség határozatainak pénzügyi előkészítése, előzetes gazdasági elemzése, és 

véleményezése, valamint az Elnökségi határozatok pénzügyi vonatkozású részeinek 

végrehajtása 

- az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában 

való részvétel 

- az Elnök tartós akadályoztatása esetén (30 napot meghaladó akadályoztatás) az 

Elnöki feladatok teljeskörű ellátása 

- minden olyan feladat ellátása, amelyet jogszabály vagy jelen alapszabály az Elnök 

hatáskörébe utal 

 

19/c. Az Elnökség tagjai 

-  részt vesznek az Elnökség munkájában. 

 

20./ A tisztségviselők feladataikat társadalmi megbízatásként, díjazás nélkül látják el, de 

indokolt költségeiket az Egyesület megtéríti. Tagjai csak természetes személyek 

lehetnek, akikkel szemben nem áll fenn kizárási (Ptk.3:26.§.(2).) vagy 

összeférhetetlenségi ok, továbbá az Egyesület rendes tagja és nem áll közügyektől 

eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt. 
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21. A Felügyelő Bizottság 

 

21/1.  A Felügyelő Bizottság az Egyesület általános hatáskörű felügyelő szerve. A Bizottság 

a Közgyűlés kivételével az Egyesület egésze, annak minden szerve és tisztviselője 

vonatkozásában jogosult az ellenőrzésre, a Bizottság a közgyűlésnek tartozik 

felelősséggel. 

 

21/2. A Bizottság 3 főből áll, akiket kifejezetten a bizottsági Elnöki és tagi feladatra a 

közgyűlés választja. A Bizottság tagjai csak természetes személyek és Egyesületi 

tagok lehetnek, választásukra, újraválasztásukra, visszahívásukra az Elnökség 

választására vonatkozó szabályok irányadóak, tagjait is 4 évre választják. 

A Bizottság tagjai csak személyesen járhatnak el ebbéli feladataik ellátása során. 

A Bizottság tevékenységéért a Közgyűlésnek felelős és annak beszámolni tartozik. 

A Bizottság tagjai tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül végzik, de 

indokolt költségeiket az Egyesület megtéríti. 

 

21/3. A Bizottság hatáskörébe tartozik az Egyesület pénzügyi és gazdasági tevékenységének 

vizsgálata. A Bizottság az Egyesület irataiba korlátozás nélkül betekinthet, az 

Elnökségtől felvilágosítást kérhet, gazdálkodását bármikor ellenőrizheti. A Felügyelő 

Bizottság a vezető szervtől elkülönült szerv. A Felügyelő Bizottság feladata az 

Egyesületi szervek valamint a jogszabályok az alapszabály és az Egyesületi 

határozatok végrehajtásának betartásának ellenőrzése. A Bizottság az Elnöknél 

fegyelmi eljárás lefolytatását indítványozhatja. Tagjai csak természetes személyek 

lehetnek, akikkel szemben nem áll fenn kizárási (Ptk.3:26.§.(2).) vagy 

összeférhetetlenségi ok, továbbá az Egyesület rendes tagja és nem áll közügyektől 

eltiltó bírósági ítélet hatálya alatt. 

 

21/4. A Bizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal tart ülést. Az ülést az 

Elnök hívja össze. Az ülés összehívásának rendjére az Elnökség összehívásának 

szabályai az irányadóak. 

A Bizottság minimum 2 fő egyidejű részvételével dolgozik, és határozatait egyszerű 

többséggel hozza, minden tagnak egy szavazata van, két tag jelenléte esetén csak 

egyhangú határozathozatal lehetséges. 

Egyebekben a bizottságra az Elnökségre vonatkozó szabályok értelemszerűen 

irányadóak. 

 

22./ A Tenyésztési Tanács 

 

22/1. A Tenyésztési Tanács az Egyesület tenyésztési feladatokkal kapcsolatos tevékenysége 

tekintetében általános véleményezési és döntés előkészítési joggal rendelkező, 5 (öt) 

főből álló testület. Tagjait (Elnöke és 4 tagja) a közgyűlés választja 4 (négy) éves 

határozott időtartamra az Egyesület azon rendes tagjai közül, akik több éves elismert 

angol bulldog tenyésztési múlttal és e körben szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A 

Tenyésztési Tanács tagjait és Elnökét a Közgyűlés a vezető tisztségviselők 

választására vonatkozó szabályok szerint választja meg. A Tenyésztési Tanács 

Elnökének megnevezése: Tenyésztésvezető. Csak az jelölhető erre a tisztségre, aki a 

korábban hatályos 64/1998.(XII.31.) FVM r. 12.§.(3). bekezdésében rögzített 

képesítési követelménynek megfelel.  

 A Tenyésztési Tanács és a Tenyésztésvezető a Közgyűlésnek tartozik beszámolási 

kötelezettséggel. 
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22/2. A Tenyésztési Tanács feladat és hatásköre: 

 

- a tenyészszemléken alkalmazott –pontskála szerinti- bírálat körében való 

segítségnyújtás, a tenyészszemlék eredményeinek dokumentálása, beszámoló 

készítése a tenyészszemlékről, valamint az Elnökség mindezekről való tájékoztatása 

- a tenyésztsében történt változások figyelemmel kísérése, szükség esetén javaslattétel 

az Elnökség felé a tenyésztési szabályzat módosítására. 

- az „Év tenyésztője” és az „Év bulldogja” és egyéb, az Egyesület által felajánlott cím 

elnyeréséhez szükséges pontok és feltételek meglétének ellenőrzése és összesítése 

- általános együttműködés az Elnökség tenyésztésért felelős tagjával (ha az Elnökség 

jelöl ki ilyen tagot) 

-  

22/3.  Az Egyesület Tenyésztésvezetője 

 A Tenyésztésvezető az Egyesület Alapszabálya, a Közgyűlés határozatai, az irányadó 

jogszabályok és szakmai szabályok alapján és azoknak megfelelően végzi 

tevékenységét. Feladatait a Tenyésztési Tanács segítségével látja el. 

 A Tenyésztésvezető feladata és hatásköre: 

- a tenyésztésre, a tenyészszemlére és az ebtartásra vonatkozó szabályzatoknak és a 

tenyésztési programnak az Egyesületen belüli kidolgozása, valamint ezen szabályok 

érvényesülésének figyelemmel kísérése 

- a szukák alomszámára és reprodukciós életszakaszára vonatkozó, tenyésztési 

szabályzatban lefektetett rendelkezések figyelemmel kísérése és betartatása 

- az Egyesület rendezvényeinek szervezésében, előkészítésében és lebonyolításában 

való részvétel 

- a bulldog állományra vonatkozó tenyésztési és kiállítási adatok naprakész 

összegyűjtése és rendszerezése 

-  minden rendkívüli tenyésztési esemény felügyelete, a bizonyított és vélhetően 

örökletes hibák észlelése, ezek dokumentálása és javaslat készítése ennek kezelésére 

az Elnökség felé 

- az ún. fajtastandard hatályosulásának figyelemmel kísérése, amelynek alapját az 

angol bulldog állomány áttekintése, jellemzése és az eredeti standard képezik 

- az ebtartásra vonatkozó tartási és tenyésztési alapelvek betartásának ellenőrzése 

- részvétel és szavazás az Elnökségnek az Egyesület Tenyésztési Szabályzata 

elfogadását, módosítását érintő határozatai meghozatalában 

 

22/4.  A Tenyésztési Tanács ülései és határozathozatali rendje 

 

 A Tenyésztési Tanács a fentebb meghatározott feladatait folyamatos jelleggel látja el, 

de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Tenyésztési Tanács üléseit a 

Tenyésztésvezető vagy az Egyesület Elnöke hívja össze, mégpedig a Tanács tagjai 

részére az ülés időpontját legalább 15 nappal megeleőzően kiküldött írásbeli meghívó 

útján. Ha az ülést a Tenyésztésvezető hívja össze, arra az Egyesület Elnökét is meg 

kell hívnia. A Tenyésztési Tanács ülésein az Egyesület Elnöke tanácskozási joggal 

részt vehet. 

 A Tenyésztési Tanács akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen 

van. E szabály irányadó a határozatképtelenség miatti megismételt ülésre is. 

 A Tenyésztési Tanács ülései nyilvánosak. Az üléseket valamennyi esetben a 

Tenyésztésvezető vezeti. 
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 A Tenyésztési Tanács határozatait a leadott szavazatok szótöbbségével, nyílt 

szavazással hozza, minden tagjának egy szavazata van. 

 A Tenyésztési Tanács üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet valamennyi jelenlévő tag 

köteles aláírni. Az ülés jegyzőkönyvei nem selejtezhetőek. A Tenyésztési Tanács 

határozatait az Egyesület hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni. 

  

23./ Az Egyesület választott tisztségviselőire vonatkozó közös szabályok 

23/1. Bármely választott tisztségre csak az Egyesület rendes tagja választható meg, akivel 

szemben nem állnak fenn a jelen Alapszabályban vagy törvényben meghatározott tisztség 

ellátására vonatkozó kizáró okok (Elnökség esetén Ptk. 3:22.§.(1)-(6). bek., Felügyelő 

Bizottság esetén Ptk. 3:26.(2). bek, és mindkét esetben a Btk.61.§.(1)., (2). bek. i. pontja) 

vagy összeférhetetlenségre vonatkozó körülmények.  

 

23/2. Amennyiben bármely választott tisztségviselő (Elnökség, Felügyelő bizottság, 

Tenyésztési tanács) tisztsége a megválasztásának határozott ideje előtt szűnik meg bármilyen 

okból, az Egyesület Elnöke köteles 30 napon belül a Közgyűlést összehívni úgy, hogy a 

Közgyűlés 60 napon belül a helyére új tisztségviselőt választhasson. Az újonnan 

megválasztott tisztségviselőt ilyen esetben nem a határozott 4 éves időtartamra választja a 

Közgyűlés, hanem a választási ciklusból még hátralévő időre, de ez esetben is határozott 

időre.  

 

23/4. Az Egyesület valamennyi választott tisztségviselője az Egyesület Alapszabálya, az 

Egyesület belső szabályzatai és testületi döntései, valamint az eltérést nem engedő jogszabályi 

előírások alapján és azoknak megfelelően, egyéni felelősséggel végzik tevékenységüket.  A 

választott tisztséget a megválasztott személy személyesen köteles ellátni, meghatalmazásnak, 

helyettesítésnek a jelen Alapszabályban kifejezetten megengedett eseteken kívül nincs helye.  

 

Minden választott tisztségviselő köteles a feladatai ellátása során tudomására jutott adatokat, 

információkat és esetleges üzleti titkokat bizalmasan kezelni, azt alapszabályi vagy kifejezett 

törvényi kötelezettség híján harmadik személyek tudomására nem hozhatja.  

 

23/5. Összeférhetetlenségi szabályok a vezető tisztségviselők és egyéb tisztségviselőkre 

vonatkozóan 

 

23/5/1. Az Egyesület Elnöke, Alelnöke és az Elnökség tagjai minősülnek vezető 

tisztségviselőnek. 

 A Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai, a Tenyésztési Bizottság tagjai (beleértve a 

Tenyésztésvezetőt) tisztségviselőnek minősülnek, de rájuk is mindenben irányadóak a 

jelen pont szerinti összeférhetetlenségi szabályok. 

 

23/5/2. Összeférhetetlenség miatt nem választhatók vezető tisztségviselőknek egymás  

hozzátartozói.  

 

23/5/3. Egy személy csak egy Egyesületi tisztséget tölthet be. 
  

24. A tisztségviselők megbízatása megszűnik: 

24/1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
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- visszahívással; 

- lemondással; 

- a tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

- a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

- a tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

- rendes tagi jogviszony megszűnésével 

24/2. A Tisztségviselők visszahívása 

 Ha az Egyesület rendes tagjainak legalább 50%+1 fő aránya –az ok megjelölésével- 

írásban bizalmatlansági indítványt, azaz a tisztségviselő visszahívására irányuló indítványt 

nyújt be bármely tisztségviselővel szemben, akkor az Elnök köteles 30 napon belül, 60 napon 

belüli időpontra a közgyűlést összehívni és a témát napirendre tűzni.  

Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha  

a./ magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes, 

b./ magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti, 

c./ tisztségéből adódó feladatait nem vagy nem kellő gondossággal látja el. 

Ha a bizalmatlansági indítvány, visszahívásra irányuló indítvány az Elnök személyére is 

vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az új Elnökjelölt megnevezését. Az Elnökkel 

szembeni indítvány elfogadása, azaz az Elnök visszahívása esetén ugyanazon a közgyűlésen, 

de külön titkos szavazással az új Elnökjelöltről is dönteni kell. 

A tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni kívánt 

tisztségviselőt a napirend megismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala előtt 

lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett tisztségviselő védekezését és álláspontját a 

közgyűlés előtt ismertesse. 

A bizalmatlansági indítvány, visszahívási határozat akkor tekintendő elfogadottnak,  ha a 

közgyűlésen jelenlévő rendes tagok több mint kétharmada a visszahívásról igennel  szavazott. 

Ha a közgyűlés az Elnök személyét nem érintő visszahívást fogad el, akkor az Elnök köteles 

új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott tisztségviselők hivatali ideje 

megegyezik a visszahívott tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A visszahívott 

tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt tisztségviselő megválasztásáig tart. 

V. Egyéb rendelkezések  

 

25. Bármely testület vagy szerv (Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság, Tenyésztési 

Tanács) határozathozatalában nem vehet részt az a személy: 

- a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy 

az Egyesület 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 

- f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben  
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Nem minősül előnynek az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

szabályzatban leírt szolgáltatás, vagy juttatás. 

 

26./ Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

 

Az Egyesület vagyona elsősorban a tagdíjakból, a tagok önként vállalt egyéb befizetésekből, 

illetve a külső támogatók juttatásaiból, az Egyesület rendezvényszervezési, kiadói stb. 

tevékenységből, illetve vissza nem térítendő támogatásokból, pályázati juttatásokból 

képződhet. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik.  

 

27./ Az Egyesület a civil szervezetekre vonatkozó gazdálkodási és vagyonkezelési 

jogszabályok előírásainak megfelelő rend szerint működik. 

 

28./ Az Egyesület megszűnése esetén vagyona a jelen alapszabály rendelkezései szerint 

kizárólag kinológiai célra fordítható, a vagyon sorsáról ezen Alapszabály figyelembe 

vételével kell a Közgyűlésnek illetve a felszámolónak rendelkeznie.  

A vagyon felhasználásának módját nyilvánosságra kell hozni.  

 

VI. Az Egyesület megszűnése 

 

29./ Az Egyesület megszűnhet jogutódlással és jogutód nélkül a Ptk. 3:39., 3:48., 3:83., 

3:84§-ban foglaltak szerint. 

 

 

30./ Az Egyesület csőd-, végelszámolási és felszámolási, egyszerűsített törlési eljárására a 

2011. évi CLXXV. tv. II. fejezete irányadó. 

 

31./ Az Egyesület gazdálkodására, könyvvezetési és beszámolási rendjére a 2011. évi 

CLXXV. tv. V., VI. fejezete az irányadó. 

  

32./ Az Egyesület és a tagok közti írásbeli érintkezés során amennyiben az postai úton 

továbbított küldeménnyel valósul meg, a küldemény a címzetthez megérkezettnek és 

így kézbesítettnek tekintendő a postára adást követő 5. munkanapon.  

Az Egyesület és a tagok közti kommunikáció során –ha a jelen alapszabály 

kifejezetten eltérően nem rendelkezik- írásbeli formának minősül az elektronikus 

levélváltás is. Elektronikus levélváltás esetén a feladást követő nap minősül a közlés 

napjának.  

Tagfelvételi kérelmet elutasító, fegyelmi, kizárási eljárásban született közbenső és 

véghatározatot vagy közlést postai úton, ajánlott küldeményként kell megküldeni. 

 

33./ Az ezen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a 2011. évi CLXXV. 

tv. és a 2011. évi CLXXXI. tv. vagy egyéb jogszabályok eltérést nem engedő 

szabályai irányadóak. 

 

 


