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I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

 

 

1.§ 

A Szövetség neve, székhelye, jogállása: 

 

(1)  A Szövetség neve: 

Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetsége 

 

A Szövetség rövidített nevei: Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség 

   vagy MJKSz  

 

(2)  Székhelye: 1134 Budapest, Lőportár u. 16. 

Postacíme: 1242 Budapest Pf. 365. 

 

(3) Jogállása: A Szövetség országos szervezetű jogi személyként a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerint működik civil 

szervezetként. 

 

(4)  Elismert tenyésztő szervezetként tevékenykedik, feladatait alapvetően az 

állattenyésztésről szóló törvény előírásai valamint a végrehajtására kiadott 

rendeletek határozzák meg. 

 

(5) Szakmai felügyeletét a tenyésztési hatóság, a Szövetség működése feletti 

törvényességi ellenőrzést a Fővárosi Főügyészség látja el, nyilvántartásba a 

székhely szerinti illetékes törvényszék veszi. 

 

 

2.§ 

A Szövetség célja:  

 

A kiskérődző ágazat tenyésztési, termelési feladatainak koordinálása, 

érdekképviseletének ellátása. A hazai tenyésztési kultúra fejlesztése és a tenyésztői 

munka népszerűsítése. A tenyésztési programban szereplő juh- és kecskefajták 

tenyészértékének megőrzése, nemesítése, genetikai képességeinek folyamatos 

javítása. Az egyes fajták tenyésztésének egységes elvek szerinti szervezése, 

irányítása.  
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3.§ 

A Szövetség tevékenysége: 

 

A 2.§-ban foglalt célok megvalósítása érdekében a Szövetség feladatköre: 

 

(1) A tenyésztő szervezeti elismeréssel kapott felhatalmazás alapján végzi a 

tenyésztési programban szereplő juh- és kecskefajták fajtafenntartását és 

fajtafenntartó nemesítését. 

 

(2) A hazai juh- és kecskeállományok jelölése, törzskönyvezése, 

teljesítményvizsgálata, nyilvántartása a Szövetség független alkalmazottain 

keresztül. 

 

(3) Az egyes tisztavérű juh- és kecskefajták országos törzskönyvének alapítása és 

a tenyészcél meghatározása. 

 

(4) A tenyésztési célok megvalósítása érdekében, fajtánként, egységes 

törzskönyvezési rendszer kialakítása. 

 

(5) A tenyésztési igényeknek megfelelő tenyésztésszervezési integráció meg-

valósítása és annak az illetékes felügyeleti szervvel történő elfogadtatása. 

 

(6) A genetikai programok meghatározása, végrehajtásának szervezése, segítése. 

 

(7) A teljesítményvizsgálati módszerek elveinek meghatározásában való részvétel. 

 

(8) A törzskönyvezés és a teljesítményvizsgálati munka végzése. 

 

(9) A tenyészállatok egységes elvek szerint történő előállítása, minősítése, 

kiválogatása, a minősítési rendszer folyamatos karbantartása. 

 

(10) A fajtánkénti törzskönyvek folyamatos vezetése, a törzskönyvezési adatainak 

feldolgozása, a tenyésztési adatok gyűjtése és folyamatos karbantartása. 

 

(11) Tenyésztési programban szereplő tisztavérű fajták fajtafenntartása érdekében 

nagy genetikai értékű, kiváló minőségű tenyészállat beszerzése, nevelése, 

értékesítése, szaporítóanyag beszerzése, tárolása. A tenyésztők ez irányú 

tevékenységének segítése. 

 

(12) Ellátni mindazokat a feladatokat, amelyeket tagjai meghatároznak, vagy 

amelyek végzésére jogszabály megbízza, felhatalmazza. 

 

(13) A legújabb tenyésztési és biotechnikai, - technológiai módszerek elterjesztése, 

adaptálása. 

 

(14) Minőségi termék-orientáltság érdekében ajánlásokat ad a kutatási témakörök 

meghatározásához a kutatási eredmények adaptálására, innoválására. 
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(15) Tenyésztési, takarmányozási és értékesítési információ szolgáltatás, 

szaktanácsadás. 

 

(16) A piaci igényeknek megfelelő végtermék előállítás orientálása, a kiskérődző 

ágazat tenyésztési és árutermelési feladatainak koordinálása. 

 

(17) A szövetségi tagok tenyésztéssel, tartással, értékesítéssel kapcsolatos 

érdekképviselete. 

 

(18) Részvétel a juh- és kecsketenyésztést érintő jogszabályok megalkotásának 

előkészítő munkáiban. 

 

(19) Bemutatók, kiállítások, tenyészszemlék, tenyészállat aukciók szervezése. 

 

(20) Fajtavédelem, fajtapropaganda. 

 

(21) Szakmai képzés és továbbképzés. 

 

(22) Együttműködés más szövetségekkel vagy magasabb szintű tenyésztő 

szervezetekkel. 

 

(23) Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, fenntartása. 

 

(24) Adományok gyűjtése, felhasználása elnökségi határozat alapján. 

 

A Szövetség céljainak, feladatainak ellátása érdekében gazdálkodó szervezeteket 

hozhat létre küldöttközgyűlési vagy elnökségi határozat alapján. A Szövetség célja 

megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási 

tevékenységet végezhet. 

 

A Szövetség a feladatait céljaival összhangban jogosult és köteles gyakorolni a 

tagság érdekében. 
 

 

 

 

II. A TAGSÁG 

 

 

4.§ 

A Szövetség tagjai: 
 

A Szövetség tagja lehet minden olyan nagykorú magyar természetes és 

Magyarországon bejegyzett jogi személy, aki nyilatkozik a belépési szándékáról, és 

elfogadja a Szövetség Alapszabályát és céljait, annak szellemében tevékenykedik és 

fizeti a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott díjakat és megfelel az alábbi rendes 

illetve különleges jogállású tagokkal szemben támasztott követelményeknek. 

A belépési nyilatkozatot írásban az Elnökségnek címezve a Szövetségi Irodához 

kell benyújtani. 
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A Szövetség tagjai 
 

(1)  Alapító tagok: a Szövetség alapító okmányát aláíró személyek illetve 

szervezetek. 

 

(2)  Rendes tagok: 
a) a tagság feltétele, hogy a tag birtokában vagy bérleményében a 

Szövetség illetve tag tenyésztő szervezet tenyésztési programjában 

szereplő tisztavérű, vagy ezekkel a fajtákkal keresztezett törzskönyvezett 

juh- és/vagy kecskefajta egyede legyen. 

   Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján gyakorolják. 

 

b) a tagság feltétele juh- vagy kecske tenyésztő szervezet esetén az, hogy az 

állattenyésztésről szóló törvény alapján elismert tenyésztő szervezet 

legyen. Belépéskor a belépési nyilatkozat mellé csatolni kell a 

tenyésztőszervezeti elismerésről határozatot és az elfogadott tenyésztési 

programot. 

 

(3)  Társult tagok: 
Minden olyan juh- és/vagy kecsketartóként regisztrált természetes vagy jogi 

személy, aki a (2) pontban meghatározott feltételeket nem teljesíti, de 

nyilvántartott juh- és/vagy kecskeállománnyal rendelkezik, és a Szövetség 

Alapszabályát elfogadja. Jogi személyek tagsági jogaikat megbízottjuk útján 

gyakorolják. 

 

(4) Pártoló tagok: 

Minden olyan természetes vagy jogi személy, aki a (2) és a (3) pontban 

meghatározott feltételekkel nem rendelkezik, de a Szövetség Alapszabályával 

egyetért és vállalja annak erkölcsi és anyagi támogatását. 

 

(5)    Tiszteletbeli tagok: 

Olyan köztiszteletben álló, a juh- és/vagy kecsketenyésztés érdekében 

kiemelkedő tevékenységet végző személyek, akiket a Küldöttközgyűlés 

tiszteletbeli tagokká megválaszt. 

 

5.§ 

Tagsági viszony keletkezése: 

 

(1)  A Szövetségbe történő be- és kilépés önkéntes, tagsági viszony a kitöltött és 

aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával, a Szövetség céljainak és 

Alapszabályában, továbbá rendes tag esetén a tenyésztési programban foglalt, 

a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítésének elfogadásával és a tagdíj 

befizetésével létesíthető. Rendes tagsági viszony létesítéséhez a tenyésztési 

programban meghatározott, a személyi és tárgyi feltételek meglétét igazoló 

régióvezetői jegyzőkönyv szükséges. 

 

(2)  A Szövetségbe való felvétel nem tagadható meg, ha azt olyan természetes 

vagy jogi személy kéri, aki a tagság feltételeinek megfelel és a Szövetség 
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Alapszabályának és tenyésztési programjának rendelkezéseit magára nézve 

kötelezően elismeri. 

 

(3)  Tiszteletbeli tagot a szövetségi tagok bármelyikének javaslata alapján a 

Küldöttközgyűlés választhatja meg minősített többséggel. 

 

 

 

6.§ 

Tagsági viszony megszűnése 

 

A tagsági viszony megszűnik:  

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén, továbbá kilépéssel, kizárással, 

törléssel, a tagsági viszony Szövetség általi felmondásával, jogi személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével vagy a természetes személy tag halálával. 

 

(1) Önkéntes kilépés esetén:  

a kilépési szándékot az Elnöknek címzett, indokolás nélküli, írásbeli 

nyilatkozattal kell bejelenteni és a Szövetségi Iroda részére benyújtani.  

A tagsági viszony a bejelentés alapján a kilépésről szóló nyilatkozat Szövetség 

általi átvételének napján szűnik meg. 

 

(2) Kizárás esetén alapos oknak minősül, ha a tag 

  súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén  megsérti az 

Alapszabály vagy a tenyésztési program szabályait vagy a Szövetség 

bármely szerve által hozott határozatot,  vagy jogszabályt 

  szándékosan hamis adatokat közöl vagy 

  adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget vagy 

 tagsági jogaival visszaélve jogtalan előnyt szerez, illetve másoknak 

szándékosan kárt okoz. 

 

A kizárást az ok részletes feltüntetésével bármely tag vagy szövetségi szerv 

írásban kezdeményezheti az Elnöknél, aki az ügyet kivizsgáltatja, ha 

szükséges szakértők bevonásával véleményezi, és a Küldöttközgyűlés elé 

terjeszti. 

 

A kizárásról a Küldöttközgyűlés dönt. A kizárást kimondó határozatot írásba 

kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak tartalmaznia kell a 

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati 

lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

 

A kizárt tagok a Szövetséggel szemben semminemű, tagsági viszonnyal 

kapcsolatos igénnyel nem léphetnek fel. 

 

(3) Akinek a tagsági viszonyát a Szövetség felmondta, vagy kizárta tagjai sorából, 

annak újbóli felvétele csak akkor lehetséges, ha az újbóli belépési nyilatkozata 

megtételekor 

  a felmondás vagy a kizárás oka(i) megszűnt(ek) 
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  a Szövetséggel szemben fennálló tartozását kiegyenlítette. 

 

(4)   Megszűnik a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával, amennyiben 

a tagot jogerős bírósági ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltják, vagy a tag 

tenyésztő szervezeti elismerését a tenyésztési hatóság visszavonja. 

A Szövetség felmondással szünteti meg a tagsági viszonyt tagdíjhátralék 

miatt, ha igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére és a 

fizetési határidő eredménytelenül telt el. Továbbá előzetes értesítést követően 

fel kell mondani a tagsági viszonyát annak a rendes tagnak, akinek bármilyen 

okból törzskönyvezett juh- vagy kecskeállománya, illetve annak a társult 

tagnak, akinek nyilvántartott állománya megszűnik. Ilyen esetben erre 

irányuló nyilatkozattétel esetén az érintett tagnak joga van a tagságának 

pártoló tagként való folytatására és az akadály megszűnésekor tagsági 

viszonyának visszaállítására. 

 

A tagsági jogviszony Szövetség általi felmondása esetén az erről szóló 

értesítés tag általi átvételének napján szűnik meg. 

 

(5) Törölni kell a tagot a Szövetség tagnyilvántartásából jogi személy tag jogutód 

nélküli megszűnése vagy a természetes személy tag halála esetén. 

 

(6) A tag halálával, akinek az elhunyt tag állatállománya a tenyészetébe kerül, 

amennyiben az Elnökségnek címzett és a Szövetségi Irodához intézett írásos 

belépési nyilatkozatában kéri, élvezi mindazon jogokat, amely a tagsági 

jogviszony folyamatos fennállása esetén az elhunyt tagot illette volna. 

 

(7) A tagsági viszony megszűnése nem érinti a hátralékos tagdíjra illetőleg egyéb, 

a Szövetség felé fennálló tartozás kiegyenlítésére vonatkozó követelést. 

 

7.§ 

A tagok jogai 

 

A rendes és társult tagokat minden kérdésben szavazati jog illet meg a 

részközgyűlésen, jogaikat a Küldöttközgyűlésen az általuk delegált vagy választott 

küldött útján gyakorolják. 

 

A tag jogosult: 

(1)  A Szövetség valamennyi rendezvényét díjtalanul látogatni, illetve jogosult 

igénybe venni a Szövetségnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait. A 

Szövetség ülésein, rendezvényein kérdezési, észrevételezési, indítványozási 

joggal részt venni, vagy meghatalmazott útján képviseltetni magát. 

 

(2)  A Részközgyűléseken részt venni és szavazni, a részközgyűlés napirendjére, 

napirendi pontjára javaslatot tenni. A tag joga a Szövetség  Részközgyűlésein 

felszólalni, kérdéseket feltenni, a feltett kérdéseire vagy azonnal vagy 30 nap 

alatt érdemi választ kapni. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a tag, 
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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 a jogi 

személynek nem tagja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

(3)  A jogszabályban előírt feltételek fennállása esetén a Szövetség bármely rendes 

és társult tagja bármely tisztségre megválasztható, ill. bármely feladattal 

megbízható. 

 

(4)  A Küldöttközgyűlés határozatainak megfelelően élni a Szövetség által 

biztosított kedvezményekkel és lehetőségekkel. 

 

(5)  A Szövetség könyveibe és egyéb irataiba betekinteni, a Szövetség vezetőitől 

felvilágosítást kérni. 

 

(6)  A Szövetség valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag jogosult 

a bíróság előtt megtámadni, a tudomására jutástól számított 30 napon belül. 

 

(7)  Azt a határozatot, amely az Alapszabályba ütközik, vagy a kisebbség jogos 

érdekeit lényegesen sérti, bármely tag bíróság előtt megtámadhatja a határozat 

hozatalt követő 30 napon belül, kivéve, ha a határozat hozatalhoz vagy 

szavazatával vagy írásban hozzájárult. 

 

(8)  Pártoló valamint tiszteletbeli tagok tanácskozási joggal és a szövetségi 

rendezvények díjmentes látogatásának jogával rendelkeznek. 

 

8.§ 

A tagok kötelezettségei 

 

(1)  A szövetségi Alapszabály és a tenyésztési program, valamint a határozatok és 

szabályzatok betartása és betartatása. 

 

(2) A szövetségi célok, feladatok elérése érdekében a szervezet erkölcsi, szakmai 

és anyagi támogatása. A Szövetség tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség 

céljának megvalósítását és a Szövetség tevékenységét. 

 

(3) A Küldöttközgyűlés által meghatározott mértékű díjak megfizetése. 
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III. A SZÖVETSÉG SZERVEI 

 

9.§ 

 

(1) A Szövetség szervei: 

a) A Szövetség legfelsőbb szerve a Küldöttközgyűlés, vezető szervei 

pedig: 

   aa) Elnökség 

    ab) Felügyelőbizottság 

    ac) Tenyésztők Tanácsa 

 

b) A Küldöttközgyűlés előkészítő szerve – az Elnökség által kijelölt 

tájkörzetekben (18. § (9)) regisztrált tagok összessége által alkotott – 

Részközgyűlés. 

 

c)  A Szövetség általános hatáskörű, ügyintéző és végrehajtó szerve a    

Szövetségi Iroda. 

 

(2) A Szövetség vezető szerveinek tagjait és tisztségviselőit (16.§) a 

Küldöttközgyűlés választja. 

 A választás meghatározott időtartamra, négy évre szól. 

 Vezető szerv tagjává csak szövetségi rendes és társult tag választható meg.  

  

 Amennyiben a választott személy – vagy az általa képviselt tenyésztő 

szervezet – tagsági viszonya, illetve a választott személy képviseleti joga 

megszűnik az általa képviselt tagszervezetnél, vezetői tisztsége a tagsági 

viszony illetve a képviseleti jog megszűnésének napján megszűnik. Az így 

megüresedett hely betöltésére az Alapszabály 18.§ (6) pontjában leírtak szerint 

kell eljárni. 

 

A vezető szervek tagjai választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

Amennyiben a vezető szervek tagjai a feladataikat nem megfelelően látják el, 

bármikor visszahívhatók. Visszahívásra a választói testület jogosult. 

A visszahívás kérdésében a választó testület köteles ülést összehívni, ha a 

visszahívást a tagok 1/3-a írásban kezdeményezi. 

 

(3)  A vezető szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak legalább 

50% + 1 fő jelen van. Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell 

halasztani, az eredeti napirendben felvett kérdésekben másodszorra 

összehívott ülés, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
 

 

 

IV. RÉSZKÖZGYŰLÉS, KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 
 

10.§ 

 

A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés, amely a szövetségi élet 

minden kérdésében dönthet. A Küldöttközgyűlés a rendes és társult tagok által 
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részközgyűléseken delegált és választott küldöttekből, valamint az Elnökség és a 

Felügyelőbizottság tagjaiból áll. Az Ügyvezető Igazgató tanácskozási joggal 

állandó résztvevője a Küldöttközgyűlésnek. 

 

(1)  A rendes tagok és a társult tagok részközgyűléseit az Elnökség által kijelölt 

tájkörzetekben (18.§ (9)) regisztrált tagok összessége alkotja. A 

részközgyűléseken történik az adott tájkörzet sajátosságainak megtárgyalása, a 

Küldöttközgyűlés előkészítése és a küldöttek megválasztása. 

 

(2)  Minden tájkörzetben évente legalább egy alkalommal részközgyűlést kell 

tartani. A részközgyűlések eseményeiről, megállapításairól jegyzőkönyvet kell 

felvenni, amelynek küldöttválasztás esetén tartalmaznia kell a szavazások 

eredményeit és a küldöttek (jogi személyiség képviselőjének) nevét és címét 

is. A jegyzőkönyvet a részközgyűlés levezetője és két - az ülésen mindvégig 

jelenlévő - jegyzőkönyv hitelesítő tag írja alá. 

 

(3)  Az egyes tájkörzetekből annak területén tartott anyák létszámának arányában 

lehet küldötteket delegálni illetve választani a következő elvek szerint: 

 

a)minden 1000 törzskönyvi ellenőrzésben tartott anyajuhnál illetve 500 

törzskönyvi ellenőrzésben tartott anyakecskénél többet tenyésztő rendes tag 

illetve  az elismert tenyésztő szervezetek alanyi jogon egy-egy küldöttet 

delegálhatnak. A jogi személyiségek kötelesek az Elnökséget írásban értesíteni 

küldöttjük személyéről. 

 

b) az 1000 anyajuhnál illetve 500 anyakecskénél kevesebbet törzskönyvi 

ellenőrzésben tartó tenyészetek tájkörzetbeli létszámát figyelembe véve 

minden 1000 ellenőrzött anyajuh illetve 500 anyakecske után egy-egy küldött 

választható a tájkörzetből. 

 

c) A társult tagok 25 000 náluk nyilvántartott anyajuhonként illetve 5000 

náluk nyilvántartott anyakecske után egy-egy küldöttet választhatnak, de nem 

többet, mint az alapító és rendes tagok által választott és delegált küldöttek 

száma. 

 

(4)  Küldöttnek választható minden rendes és társult tag. A küldött a 

Küldöttközgyűlésen az őt megválasztó tagok érdekeit köteles képviselni. A 

Részközgyűlés a küldötteket egyszerű szótöbbséggel vagy - amennyiben a 

jelenlévő tagoknak legalább egyharmada indítványozza - titkos szavazással 

választja. A küldött mandátuma egy választási ciklusra (4 év) szól, de minden 

részközgyűlésen felülvizsgálható a küldöttek személye. 

 

(5)  A Részközgyűlés keretében a tagok javaslatot tehetnek a Küldöttközgyűlés 

részére az Elnökség és a Felügyelőbizottság tagjainak és Elnökének 

személyére. 

 

(6)  A küldött megbízása megszűnik: 

- ha az őt megválasztó Részközgyűlés 2/3-os többséggel visszahívja; 
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- a küldött lemondásával; 

- a küldött tagsági viszonyának megszűnésével. 

- ha a tag delegálási joga megszűnik (3/a). 

 

(7)  Megbízás megszűnése esetén a következő részközgyűlésen új küldöttet kell 

választani illetve delegálni az adott ciklus végéig. 

 

 

11.§ 

 

A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

(1) A Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása. 

 

(2) A Szövetség céljának és tevékenységének meghatározása. 

 

(3) A Szövetség Elnökének és elnökségi tagjainak, valamint a Felügyelőbizottság 

Elnökének és tagjainak megválasztása és visszahívása. 

 

(4) Évente a Szövetség költségvetésének elfogadása, a tagdíjak és szolgáltatási 

díjak mértékének megállapítása, valamint azok fizetési rendjének 

meghatározása. 

 

(5)  A tisztségviselők beszámoltatása és beszámolójának elfogadása. 

 

(6)  Az elnökségi és felügyelő bizottsági tagok tiszteletdíjának és 

költségtérítésének meghatározása. 

 

(7)  Az Elnökség határozatai ellen benyújtott beadványok elbírálása. 

 

(8)    Döntés a Szövetség megszűnéséről, más egyesülettel való egyesüléséről és a    

szétválásáról. 

 

(9)  Tag kizárása, a tagsági viszony felmondása. 

 

(10)  Tiszteletbeli tag felvétele. 

 

(11)  Elnök feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő a 

Szövetséggel munkaviszonyban áll. 

 

(12)  Olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját 

tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek 

hozzátartozójával köt. 

 

(13) A jelenlegi és korábbi szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és más 

szövetségi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés. 
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(14) A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása.  

 

(15)  A végelszámoló kijelölése. 

 

(16) Döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott 

beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadásáról 

 

(17) Döntés az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezetésnek a Szövetség vagyoni 

helyzetéről szóló jelentésének - elfogadásáról. 

 

(18) A Szövetség éves költségvetésének elfogadása. 

 

12.§ 

 

(1)  Az alapító és a juhtenyésztő rendes tagok küldötteinek kizárólagos 

hatáskörébe tartozik – 50% + 1 fő jelenléte esetén – a Szövetség juhfajtákra 

vonatkozó tenyésztési programjának elfogadása és módosítása, a küldöttek 

kétharmados szavazata alapján. Amennyiben az adott kérdésben 2/3-os 

többség nem születik, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

(2)  A kecsketenyésztő rendes tagok által választási ciklusonként részközgyűlésen 

megválasztott 11 fő rendes tag – melyből 5 fő a Tenyésztők Tanácsának tagja 

– kizárólagos hatáskörébe tartozik a Szövetség kecskefajtákra vonatkozó 

tenyésztési programjának elfogadása és módosítása – 50% + 1 fő jelenléte 

esetén – kétharmados szavazatuk alapján. Amennyiben az adott kérdésben 

2/3-os többség nem születik, a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

13.§ 

 

A Küldöttközgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább 50% + 1 fő jelen 

van. Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti 

napirendben felvett kérdésekben másodszorra összehívott ülés, a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a 

megismételt küldöttközgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazta.  

A Küldöttközgyűlés levezető elnököt, szavazatszámláló bizottságot, 

jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ. 

 

 

14.§ 

 

A Küldöttközgyűlés határozatait személyi kérdésekben nyílt szavazással, minősített 

többséggel, más kérdésekben egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a 

jelenlévő küldöttek legalább egyharmada indítványozza, úgy titkos szavazást kell 

elrendelni. Minden küldött egy szavazattal rendelkezik. Az Elnökség tagjainak 

megválasztása írásban, titkos szavazással történik. 
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15.§ 

 

A Küldöttközgyűlésen jelenlévő küldöttek 2/3-ának szavazata szükséges az alábbi 

kérdések eldöntéséhez: 

 

 személyi kérdések (16.§), 

 más szervezethez történő csatlakozás, 

 átalakulás. 

 

Amennyiben az adott kérdésben 2/3-os többség nem születik, a javaslatot 

elvetettnek kell tekinteni. 

Személyi kérdésekben való döntésnél, - többes jelölés esetén - amennyiben egyik 

jelölt sem szerzi meg a szavazatok 2/3-át, második fordulót kell tartani. 

A második fordulóban csak az első fordulóban legtöbb szavazatot kapott jelölt 

indulhat. Ha a jelölt a második fordulóban sem szerzi meg az előírt szavazati arányt, 

a javaslatot elvetettnek kell tekinteni, és új listát kell állítani, majd - az előző 

szabályok szerint - új szavazást tartani. 

 

Az Alapszabály módosításához a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott, míg a Szövetség céljának módosításához és a 

Szövetség megszűnéséről szóló döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

 

 

16.§ 

 

A Szövetség Elnökét, az Elnökség tagjait, valamint a Felügyelőbizottság Elnökét és 

tagjait a Küldöttközgyűlés határozott időre – négy évre – választja, a határozott idő 

eltelte után újraválaszthatók.  

 

a) A juhtenyésztő alapító és rendes tagok küldöttei maguk közül 11 elnökségi és 

a rendes tagok közül két fő felügyelőbizottsági tagot választanak. 

b) A juhtenyésztő társult tagok küldöttei maguk közül 4 küldöttenként egy-egy 

elnökségi tagot, de legfeljebb 10 főt, és a társult tagok közül két fő 

felügyelőbizottsági tagot választanak. 

c) A kecsketenyésztő rendes tagok küldöttei maguk közül 4 küldöttenként egy-

egy, de legfeljebb kettő elnökségi tagot és egy fő felügyelőbizottsági tagot 

választanak. 

d) A kecsketenyésztő társult tagok küldöttei maguk közül egy fő elnökségi tagot 

választanak. 

 

17.§ 

 

(1)  A Küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente kell összehívni. 

A Küldöttközgyűlésre szóló meghívót a helyszín megjelölésével és a javasolt 

napirenddel az ülés időpontja előtt 15 nappal írásban igazolható módon meg 
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kell küldeni és közzétenni. A meghívóban a napirendeket olyan 

részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt 

témakörökben az álláspontjukat kialakíthassák. A küldöttközgyűlési meghívó 

közzétételétől számított 5 napon belül a küldöttek és a Szövetség szervei az 

Elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 

napirend kiegészítésének tárgyában az Elnök jogosult dönteni. Ha a napirend 

kiegészítése iránti kérelemről az Elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a 

Küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. A 

Küldöttközgyűlés helye általában a Szövetség székhelyére kerül összehívásra, 

vagy a meghívóban pontos címmel megjelölt arra alkalmas egyéb helyszínre. 

A Küldöttközgyűlést össze kell hívni, ha azt a Szövetség tagjainak 1/10-e az 

ok és a cél megjelölésével írásban kéri, vagy a Felügyelőbizottság 

kezdeményezi, illetve ha a bíróság, ügyészség elrendeli. 

Az Elnökség köteles továbbá a szükséges intézkedések megtétele céljából a 

Küldöttközgyűlést összehívni, ha a Szövetség vagyona az esedékes 

tartozásokat nem fedezi, vagy előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni, illetve ha a Szövetség céljainak elérése veszélybe 

került. Ezen utóbbi esetekben a tagok kötelesek az okot adó körülmény 

megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a Szövetség 

megszüntetéséről dönteni. 

A Küldöttközgyűlés csak olyan kérdésben hozhat határozatot, amely a 

Küldöttközgyűlés meghívójában szerepel, kivéve, ha valamennyi részvételre 

jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárul. 

 

(2)  A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az e célra 

megválasztott – az ülésen mindvégig jelenlévő – két jegyzőkönyv hitelesítő 

tag hitelesít, és az Elnök, az Ügyvezető Igazgató és a jegyzőkönyvvezető írja 

alá. A Küldöttközgyűlés határozatait minden tag részére meg kell küldeni 

postai úton, valamint a Szövetség honlapján történő közzététellel is elérhetővé 

kell tenni. 

 

 

V. ELNÖKSÉG 

 

 

18.§ 

 

(1)  Az Elnökség, a Szövetség összehangoló szerve, biztosítja a szövetségi munka 

folyamatosságát, társadalmi elismertségét. Legfeljebb 24 választott tagból áll, 

az Elnököt a Küldöttközgyűlés választja. 

 

(2)  Az Elnökség tagjainak rendszeres tájékoztatási és beszámolási kötelezettségük 

van tájkörzetükben. 

 

(3)  Két Küldöttközgyűlés között a Szövetség legfelsőbb testülete az Elnökség, 

amely a Küldöttközgyűlés és az alapító és rendes tagok küldötteinek 
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kizárólagos hatáskörébe utalt kérdések kivételével, a Szövetséget érintő 

valamennyi kérdésben dönthet. 

 

(4)  Az Elnökség határozatképes, ha azon a tagok legalább 50% + 1 fő jelen van.  

Amennyiben az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti 

napirendben felvett kérdésekben másodszorra összehívott ülés, a megjelentek 

számára tekintet nélkül határozatképes. 

 

(5)  Az Elnökség határozatait személyi kérdésekben nyílt szavazással, minősített 

többséggel, egyéb esetben egyszerű szótöbbséggel hozza. Amennyiben a 

jelenlévő tagok legalább egyharmada indítványozza, úgy titkos szavazást kell 

elrendelni. 

 

(6)  Az Elnökség tagjai szükség esetén, két küldöttközgyűlés között - legfeljebb 

három tagot - kooptálhatnak. Erről az Elnökség a választott tag tagsági 

viszonyának megszűnését követő legközelebbi ülésén dönt. A kooptált tagok 

végleges megválasztásáról a soron következő küldöttközgyűlésnek kell 

dönteni. 

 

(7)  Gondoskodik a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint a 

Szövetségi Iroda működtetéséről és beszámoltatásáról. Az Elnökség szükség 

szerint, de legalább félévenként ülésezik. Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet 

kell készíteni, melyet az elnökségi tagok nagy számára tekintettel a 

jegyzőkönyvvezető, az Elnök, két - az ülésen mindvégig jelenlévő - 

jegyzőkönyv hitelesítő tag és az Ügyvezető Igazgató ír alá. 

 

(8)  Meghatározza a Szövetség tartalmi tevékenységét, elfogadja a Szövetség éves 

munkatervét, valamint az előző lezárt üzleti év számviteli beszámolóját. 

 

(9)  Szakmai, földrajzi szempontok és az instruktori körzetek figyelembevételével 

- az ügyvezetés előterjesztése alapján - kialakítja a tájkörzeteket, a 

részközgyűlések területi egységeit. 

 

(10)  Díjakat alapít és adományoz, döntést hoz adomány gyűjtéséről és annak 

felhasználásáról. 

 

(11)  Javaslatot ad a Küldöttközgyűlésnek a Szövetség tiszteletbeli tagjaira. 

 

(12)  Állandó és eseti bizottságokat, illetve Szakbizottságokat hozhat létre, 

amelynek tagjai az Elnökségnek beszámolási kötelezettséggel tartoznak. 

 

(13)  Az Elnökség és Felügyelőbizottság tagjainak kivételével a Szövetség 

választott vezető tisztségviselői részére tiszteletdíjat és költségtérítést 

állapíthat meg. 

 

(14)  Dönt a rendes, a társult és a pártoló tagfelvételről melyet a soron következő 

küldöttközgyűlés elé terjeszt tudomásulvételre. 
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(15)  Döntést hoz a tagsági viszony felfüggesztéséről, melyet végleges döntés 

céljából a soron következő küldöttközgyűlés elé terjeszt. 

 

(16)  Jóváhagyja a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 

(17)  A Szövetség Ügyvezető Igazgató ját az Elnökség bízza meg, és gyakorolja 

felette a munkáltatói jogokat. 

 

(18)  A kinevezésre az Elnök tesz javaslatot, és a határozat alapján az Elnökség 

nevében aláírja a kinevezési okmányt. 

 

(19)  Az Ügyvezető Igazgató munkájáért az Elnökségnek tartozik felelősséggel. 

 

(20)  Az Ügyvezető Igazgató tanácskozási joggal állandó résztvevője az elnökségi 

üléseknek. 

 

19.§ 

 

(1)  A Szövetség Elnöke és az Elnökség tagjai társadalmi megbízatásként látják el 

feladatukat, részükre a Küldöttközgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést 

állapíthat meg. 

 

(2)  Az elnökségi tagság megszűnése: 

- a tisztségről való lemondással, melyet az Elnökség ülésén kell 

bejelenteni, jegyzőkönyvben rögzíteni kell vagy a kilépést írásban, 

igazolható módon kell közölni az Elnökkel; 

- visszahívással; 

- a határozott idő lejártával; 

- ha az Elnökség tagjai közül a tagok valamelyikének elnökségi 

tagsága - annak lejártát megelőzően - megszűnik, az újonnan 

megválasztott tag megbízatása az eredetileg megválasztott tag 

megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól; 

- törvényben meghatározott ok bekövetkezte. 

 

(3)  Az Elnököt munkájában az Alelnökök segítik. A Tenyésztési Alelnököt az 

Elnökség rendes tagjaiból, a Termelési Alelnököt pedig a társult elnökségi 

tagok közül a Küldöttközgyűlés választja meg. Az Elnököt távollétében a 

Tenyésztési Alelnök helyettesíti vagy elnöki megbízás alapján a Termelési 

Alelnök. Az Elnök lemondása illetve tagsági viszonyának megszűnése esetén 

a következő küldöttközgyűlésig a Tenyésztési Alelnök látja el az elnöki 

feladatokat. 

 

Az Elnök és az Alelnökök munkájukért a Küldöttközgyűlésnek tartoznak 

felelősséggel. 

 

(4)  Az Elnök feladatai: 

 a) a Szövetség képviselete az Alapszabályban meghatározott körben; 
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 b) összehívja a Küldöttközgyűlést a küldöttek és a Szövetség  szerveinek 

értesítésével,   és azon elnököl, meghatározza a napirendi pontokat, 

részt vesz a Küldöttközgyűlésen és válaszol a Szövetséggel 

kapcsolatban feltett kérdésekre; 

 c) javaslatot tesz a Elnökségnek az Ügyvezető Igazgató személyére; 

 d) felügyeli a Szövetségi Iroda tevékenységét; 

 e) biztosítja a Szövetség törvényes és szabályszerű tevékenységét; 

 f) gondoskodik az elnökségi ülések összehívásáról és a hozott döntések, 

intézkedések írásba foglalásáról, végrehajtását ellenőrzi; 

 g) elnökségi üléseken egyenlő szavazati arány esetén döntést  hozni; 

h) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori 

vizsgálata, és annak bekövetkezte esetén a Polgári törvénykönyvben 

előírt intézkedések megtétele; 

i) a Szövetségi Irodán keresztül: nyilvántartja a tagságot, kezeli a 

Szövetség pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört 

gyakorol, kezeli a Szövetség iratait, bevételi és kiadási bizonylatait és 

vezeti a Szövetség tagnyilvántartását, vezeti a határozatok tárát illetve 

őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvet.  

 

 

 

VI. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

20.§ 

 

A Szövetség általános hatáskörű ellenőrző szerve. Ellenőrzi a Szövetség törvényes 

és alapszabályszerű működését, 5 tagú, élén a Felügyelőbizottság Elnöke áll.  

Határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. Felügyelőbizottság tagja az a 

nagykorú tag 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 a jogi személy vezető tisztségviselője. A Felügyelőbizottság 

tagjai a Felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A 

Felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére az elnökségi tagi megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 

felügyelőbizottsági tag a Szövetség Elnökéhez címzett lemondó nyilatkozatát a 

Szövetségi Irodának nyújtja be. 

 

 

(1)  Véleményezi a Küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket, továbbá az 

előző évi lezárt üzleti évről szóló, a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint 

összeállított számviteli beszámolót az Elnökség részére. 

 

(2)  Ellenőrzi az Alapszabályban és a Szövetségre vonatkozó jogszabályokban 

foglaltak szerinti működését, a Küldöttközgyűlés határozatainak 

végrehajtását. 
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(3)  A Felügyelőbizottság a Küldöttközgyűlésnek alárendelten működik, 

munkájáról köteles évente beszámolni. 

 

(4)  Indítványozhatja a Küldöttközgyűlés illetve elnökségi ülés összehívását. 

 

(5)  A Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség más vezető szervezeteiben 

tisztséget nem tölthetnek be. 

 

(6)  A Felügyelőbizottság Elnöke és tagjai feladatukat társadalmi megbízatásként 

látják el. Részükre a Küldöttközgyűlés tiszteletdíjat és költségtérítést 

állapíthat meg. 

 

 

VII. TENYÉSZTŐK TANÁCSA  

 

21.§ 

 

(1)  A Tenyésztők Tanácsa:  

a) az alapító és rendes juhtenyésztő tagok küldöttei közül választott 11 

elnökségi tagból továbbá 

b) a rendes kecsketenyésztő tagok által Részközgyűlésen választott 5 

főből álló testület. 

A Tenyésztők Tanácsa tenyésztési döntés előkészítő feladatokat lát el a 

tenyésztési programban és a Szövetség SzMSz-ban előírtak szerint. A 

Tenyésztők Tanácsa elnöki teendőit a Tenyésztési Alelnök látja el. 

 

(2) A Tenyésztők Tanácsa üléseit szükség szerint tartja. Az Ügyvezető Igazgató 

és a tenyésztésvezető – tanácskozási joggal – állandó résztvevője a 

Tenyésztők Tanácsa üléseinek.  

   

(3) Az üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a jegyzőkönyvvezető, az 

Ügyvezető Igazgató és a tenyésztésvezető ír alá. 

 

(4) Tagjai munkájukat társadalmi megbízásként végzik, részükre az Elnökség 

tiszteletdíjat és költségtérítést állapíthat meg. 

 

 

VIII. SZÖVETSÉGI IRODA 

 

22.§ 

 

(1) A Szövetség általános hatáskörű, ügyintéző, végrehajtó szervezete, 

közvetlenül segíti a vezető szervek és az Elnök munkáját. Vezetését az 

Ügyvezető Igazgató látja el. 

 

(2) A Szövetségi Iroda a Küldöttközgyűlés által elfogadott költségvetés keretei 

között gazdálkodik. 
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(3) A Szövetségi Iroda dolgozói a Szövetség fizetett alkalmazottai. A Szövetségi 

Iroda alkalmazottainak számát az Ügyvezető Igazgató előterjesztése alapján az 

Elnökség határozza meg. 

 

23.§ 

 

Az Ügyvezető Igazgató feladatai: 

 

a) egy személyben irányítja a Szövetségi Iroda munkáját; 

b) kinevezi az Iroda dolgozóit, gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört, 

kijelöli a területen dolgozók telephelyét; 

c) gondoskodik a Küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztések, határozat- 

tervezetek kidolgozásáról; 

d) biztosítja a Küldöttközgyűlés, a Részközgyűlések, az Elnökség és a 

Tenyésztők Tanácsa határozatainak kihirdetését és szervezi a határozatok 

végrehajtását; 

e) végrehajtja az Elnökség által megállapított éves szakmai feladattervet; 

f) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogkört; 

g) a Szövetségi Iroda gazdasági vezetőjével felel a Szövetség vagyoni 

eszközeinek az Alapszabály, illetőleg a jóváhagyott költségvetés szerinti 

célokra való felhasználásáért, kezeli a Szövetség vagyonát, a vagyon 

felhasználására és befektetésére vonatkozó, a vezető szervek hatáskörébe 

nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 

h) elősegíti és kezdeményezi a Szövetség vezető szervezeteinek törvényes és 

szabályszerű működését; 

i) feladata a Szövetségi Iroda ügyrendjére vonatkozó javaslat kidolgozása és a 

jóváhagyott ügyrend mindenkori betartása és betartatása; 

j) meghatározott célfeladatok érdekében szakbizottságokat hozhat létre 

elnökségi határozat alapján; 

k) a Szövetség képviselete az Alapszabályban meghatározott körben. 

 

Az Ügyvezető Igazgató ellátja az SzMSz előírásai szerint reá háruló feladatokat. 

 

 

IX. A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE 

 

24.§ 
 

(1) A Szövetséget harmadik személyekkel szemben, továbbá a hatóságok és a 

bíróságok előtt általánosságban és teljes jogkörrel – külön-külön és együtt is 

– a Szövetség Elnöke, Ügyvezető Igazgató ja, valamint az Elnökség által 

megbízott személyek – a megbízásban meghatározott körben – jogosultak 

képviselni. 

 

(2) Az Alapszabály erejénél fogva az Ügyvezető Igazgató jogosult képviseletre, 

döntéshozatalra és aláírásra az alábbi körben: 

 munkáltatói jogkör gyakorlása a Szövetségi Iroda beosztott dolgozói 

felett, 
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 a Küldöttközgyűlés által jóváhagyott gazdálkodási terv végrehajtására 

irányuló valamennyi szerződés megkötése, 

 kötelezettségvállalást nem tartalmazó valamennyi levelezés esetén, 

kivéve azt a kört, amelyet a Szövetség Elnöke az ügyrendben meg 

határozott mértékben magának tartott fenn. 

 

(3) Az Ügyvezető Igazgató az Alapszabályban meghatározott képviseleti jogkörét 

a Szövetségi Iroda dolgozóira átruházhatja a Szövetségi Iroda ügyrendjében 

meghatározott mértékben, ebben az esetben magatartásukért úgy felel, mintha 

maga járt volna el. 

 

 

X. A SZÖVETSÉG MŰKÖDÉSE ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

25.§ 
 

(1)  A Szövetség céljainak eléréséhez szükséges feladatait és tevékenységét a 

Szövetség ügyrendjében meghatározott módon látja el. 

 

(2)  Az ügyrendnek az alábbiakat kell tartalmaznia 

 

 ügyvitel és ügykezelés szabályozása (iratkezelés rendje) 

  pénzügyi és számviteli nyilvántartás, valamint bizonylati rend 

szabályozása, 

  házi pénztár, pénzkezelés, fogyóeszköz igénylés és beszerzés, 

 leltározás, selejtezés, szigorú számadású nyomtatványok kezelésének 

és nyilvántartásának szabályai, 

 utalványozási rend szabályozása  

  költségvetésen kívüli munkák vállalásának, az önköltség számításnak 

és árképzésnek szabályozása, 

  szerződéskötés, kötelezettségvállalás rendje, 

  mindazon kérdések szabályozása, amelyeket jogszabály ezeken 

túlmenően a jogi személy részére kötelezően előír. 

 

(3)  A Szövetségi Iroda dolgozóinak munkaviszonyára vonatkozóan munkaügyi 

szabályzatot kell készíteni. 

A munkaügyi szabályzatot a Szövetség Elnöke és a Szövetségi Iroda dolgozó 

kollektívája egyetértésével kell kialakítani. A munkaügyi szabályzatot 

tájékoztatás céljából az Elnökség elé kell terjeszteni. 

 

(4)  A Szövetség a rendelkezésére álló vagyoni eszközökkel, a Küldöttközgyűlés 

által jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. 

 

(5)  A költségvetés előkészítése és végrehajtása során a társadalmi szervezetek 

gazdálkodó tevékenységéről szóló mindenkori hatályos pénzügyi és számviteli 

jogszabályok az irányadók. 
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(6) A Szövetség bevételei: 

 a) szövetségi tagsági díjak, 

 b) pártoló tagsági díjak, 

 c) Szövetség alapszabályszerű alaptevékenységéből és az ahhoz 

kapcsolódó szolgáltatásokból származó bevételek, 

 d) az állattenyésztés fejlesztését szolgáló nemzeti és EU költségvetésből 

jutatott támogatások, 

 e) adományok,  

 f) kamatok, hozamok, 

 g) vállalkozási tevékenységéből származó bevételek, 

 h) az a)-g) pontokba nem tartozó egyéb bevételek. 

 

(7) A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok, a tagdíj 

megfizetésén túl, a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(8) Szövetség nyereséget nem képez. A Szövetség éves bevételének a 

költségfelhasználáson felül fennmaradó részét a Szövetségi Iroda és a 

Szövetség tevékenységében kiemelkedő munkát végzett tagok (jogi személyt 

képviselők) jutalmazására, illetve a következő évi feladatok megvalósítására 

fordíthatja, a Küldöttközgyűlés és az Elnökség döntésének megfelelően. 

 

(9) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén vagyonát, a tartozások 

kiegyenlítése után az Alapszabályban meghatározott, a Szövetség céljával 

megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek 

kell átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek 

juttatja a vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő 

Szövetség vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú 

szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

26.§ 

 

Mindazon kérdésekben, melyről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, az egyesülési 

jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint az egyéb kapcsolódó 

jogszabályok az irányadók. 

 

Az 1991. április 25-én tartott alakuló ülésen a tagok az eredeti Alapszabályt 

jóváhagyták. 

Az 1991. december 10-én, 1992. május 14-én, 1993. december 15-én, 1996. június 

12-én, 1999. december 16-án, 2000. december 14-én, 2003. december 16-án, 2004. 

június 8-án, 2005. december 14-én, 2008. június 5-én és 2008. december 15-én, 

2012. június 5-én, valamint a 2015. december 16-án tartott közgyűlésen a tagok 

Alapszabály módosítást hagytak jóvá. 

Jelen módosított Alapszabályt a 2016. május 12-én tartott Küldöttközgyűlés hagyta 

jóvá. 


