
A 

Magyar Chow Chow Klub 

alapszabálya 

 

A Magyar Chow Chow Klub közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény- továbbiakban (Ctv.), a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. 
évi IV. törvény – továbbiakban Ptk. 61–64. §-i, illetőleg a fajtatiszta ebek tenyésztési 
szabályairól szóló 98/2013.(X.24) VM rendelet alapján - a mai napon  az Egyesület 
Alapszabályát az alábbi tartalommal fogadta el. 

 

Általános rendelkezések 

1. a)  az Egyesület rövidített neve: MCCK.(továbbiakban: Egyesület) 

 b)  az Egyesület angol nyelvű elnevezése: Chow Chow Club of Hungary 

 c)  az Egyesület logója:                         

2.  az Egyesület  székhelye: 2800 Tatabánya, Alkotmány út 61. 

3.  az Egyesület működési területe kiterjed Magyarország egész területére. 

4.  az Egyesület önkormányzati elven működő kutyabarát természetes és jogi személyek 

társadalmi szervezete. 

5.  az Egyesület elfogadja az FCI által elismert mindenkori magyarországi csúcsszervezetet. (FCI 

– Federation Cynologique International, Nemzetközi Kynológiai Szövetség) 

6. az Egyesület az FCI alap- és működési szabályzata előírásainak megfelelően csatlakozhat a 

bel- és külföldi elismert kynológiai szervezethez. 

7.  az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a  

pártpolitikai  tevékenység,  továbbá  országgyűlési  képviselői,  megyei,  fővárosi 

önkormányzati választáson jelölt állítása.
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 az Egyesület célja és tevékenysége 

8.  az Egyesület működési célja: 

a)- a magyarországi chow chow fajta tenyésztésének, elterjesztésének elősegítése és  

támogatása. 

b)- a chow chow egyedek nyilvántartása, államilag elismert törzskönyv vezetése, 

c)- a tenyésztés tisztaságának, szakszerűségének és diszkrimináció mentességének 

biztosítása, 

d)- az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV. törvény  1.§-ban megfogalmazott   célok,  és   a   

vonatkozó   egyéb   jogszabályok betartása, betartatása. 

e)- a chow chow tenyésztők és barátok összefogása, érdekeik védelme, valamint 

f)- állatvédelemmel kapcsolatos rendezvények, ismeretterjesztés és alapvetően az állatbarát 

és természetbarát életmód terjesztése. 

9.  az Egyesület cél szerinti tevékenysége: 

a)-  a chow chow fajtára vonatkozó tenyésztési program kidolgozása, folyamatos 

aktualizálása és megvalósítása, 

b)-  a chow chow egyedek nyilvántartását szolgáló adatbázis kezelése, államilag elismert 

törzskönyv vezetése, 

c)-  a chow chow fajta vonatkozásában versenyek, tenyészállat-minősítések és bírálatok 

szervezése, 

d)-  a  chow chow fajta vonatkozásában küllem versenyek, kiállítások rendezése, 

e)-  a chow chow  fajta  vonatkozásában  az  állatbarát  kultúra  terjesztése  -  kulturális 

rendezvények, programok és bemutatók szervezésével, 

f)-  a  fajta  tenyésztésével  kapcsolatos  oktatási  és  ismeretterjesztő  tevékenység, 

képzés folytatása, 

g)- témába  vágó  publikációs  tevékenység  folytatása,  nyomtatott  és  elektronikus 

sajtótermékek készítése, kiadása, 

h)-  együttműködés  minden  olyan  szervezettel  és  mozgalommal,  mely  a  MCCK 

célkitűzéseivel összhangban tevékenykedik, 
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j)-   honlap működtetése, 

k)- kutyás sportokban való részvétel, ilyen események – versenyek, bemutatók – 

szervezése, 

l)- a fajtatiszta kutyák tartóinak egységes fellépése, összefogása érdekében érdekképviselet 

biztosítása. 

m)-  az Egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. 

n)-  az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

 

A tagsági viszony 

10. a)-Az Egyesület rendes tagja lehet minden olyan természetes személy, aki a tenyésztő 

szervezethez tartozó fajtában ebét regisztráltatja, és nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

Elfogadja az Alapszabályt, a tenyésztési programot, erről írásban nyilatkozik. Befizeti a  

tagdíjat,(98/2013 VM rendelet 7 §(2) )Új belépőként megfizeti a belépési díjat. 

 az Egyesület pártoló tagja lehet olyan külföldi vagy belföldi természetes vagy jogi személy, 

aki a jelen Alapszabály minden rendelkezését elfogadja és tagfelvételi kérelmét a vezetőség  

jóváhagyja   (a   továbbiakban:   pártoló   tag).    

 

 b)-A tagfelvételi kérelemről - a rendes és pártoló tagsági formák esetében a Vezetőség 

határoz, a kérelem és a kért nyilatkozatok, igazolások beérkezése után haladéktalanul.  

A Vezetőség a tagfelvételt megállapító döntése alapján a tagsági viszony a belépési 

nyilatkozat kiállításának időpontjára visszamenőleges hatállyal jön létre. 

 c)- A tagokat a Vezetőség nyilvántartásba veszi, adataikat a vonatkozó adatvédelmi 

szabályoknak megfelelően kezeli és használja. 

 d)- Amennyiben a tagfelvételi kérelmet az Vezetőség elutasítja, erről írásbeli és indokolt 

határozatot hoz, melyet ajánlott küldeményként küld meg a belépni szándékozó tagnak. Az 

érintett a határozattal szemben a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Vezetőségnél 

előterjesztett, de a Közgyűléshez címzett fellebbezéssel élhet. A Közgyűlés a soron következő 

ülésén bírálja el. 
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11.  A tagsági viszony –az alapító, rendes és pártoló tagsági formák esetében megszűnik: 

a)- kilépés írásbeli bejelentésével, 

b)- törléssel, ha a tag az 1 éves tagsági díjat az engedélyezett póthatáridőben, 

felszólítás ellenére sem fizeti meg. A törlést a tagsági nyilvántartást vezető 

Vezetőségi tag a Vezetőség határozata alapján végzi.  

c)- a természetes tag halálával, illetőleg a nem természetes személy tag jogutód 

nélküli megszűnésével. 

d)- a Vezetőség által a Közgyűlés felé tett kizárási javaslatot kimondó határozata 
alapján.  
 
A Közgyűlés egyszerű többségi határozattal, titkos szavazással a Klubból kizárhatja 
azt a tagot, aki valamely, tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan 
megszegi, a Klub céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal, közgyűlési 
határozattal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít. A tag kizárását kimondó 
közgyűlési határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni. Az indokolásnak 
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat.  
Az eljárásban csak azt követően hozható meg a kizárásról szóló határozat, ha a 
határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget biztosítottak 
védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények ismertetésére. 
  
A kizárás tárgyában születő közgyűlési határozat ellen helye van jogorvoslatnak. A 

pert a határozat tudomására jutásától számított harminc napos jogvesztő 

határidőben lehet megindítani. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a 

bíróság azonban indokolt esetben - a tag kérelmére - a határozat végrehajtását 

felfüggesztheti. A per a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság hatáskörébe tartozik. Az 

erre vonatkozó tájékoztatást bele kell foglalni a kizárásról szóló határozatba. 

 A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezheti. 

e)-  az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 

12.  Az Egyesület tagjai 

a)- alapító tagok 

b)- rendes tagok 

c)- pártoló tagok 

d)- tiszteletbeli tagok 

13.  Az alapító tagok  az Egyesület alapítói, akik a megalakulásról szóló jegyzőkönyvet illetve a 

jelenléti ívet aláírták. 

14. A rendes tagok  az Egyesület  alapító tagjaihoz időközben csatlakozott – a Vezetőség által 

felvett természetes személyek.  az Egyesület rendes tagja lehet: 
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a)-  cselekvőképes és büntetlen előéletű személy, 

b)- aki rendelkezik egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel, 

15.  A pártoló tagok, úgy mint –családi tag, nyugdíjas, diák - jogosult  az Egyesület 

tevékenységében részt venni, azt támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, nem 

válaszható  az Egyesület vezetőségébe. A pártoló tag a mindenkor érvényes rendes tagi tagdíj 

felét köteles fizetni. 

16.  A tiszteletbeli tagok  az Egyesület vezetősége által felkért személyek. A tiszteletbeli tag 

felvételét  az Egyesület vezetősége terjeszti a Közgyűlés elé. A tiszteletbeli tag felvételéhez a 

Közgyűlés 2/3-os szavazata szükséges. A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl semmilyen 

más, előzetes feltételnek nem kell teljesülnie. A tiszteletbeli tag jogosult  az Egyesület 

tevékenységében részt venni, azt támogatni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, nem 

válaszható  az Egyesület vezetőségébe. 

A tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony 

megszüntetésének bejelentésével és a tag halálával szűnik meg. 

A tagok jogai és kötelezettségei 

17.   az Egyesület rendes tagja: 

a) általános választási joggal rendelkezik és bármely tisztségre megválasztható; 

b) a természetes  személy tag  személyesen, a nem természetes személy tag 

képviselője  útján jogosult a többi taggal egyenlő szavazati joggal a Közgyűlésen részt venni, a 

napirendbe felvett ügyekkel kapcsolatban felszólalni, véleményét kifejteni, határozati 

javaslatot tenni és szavazni; 

c) javaslatokat, indítványokat tehet és  panasszal  fordulhat  az  Egyesület  bármely 

szervéhez, tisztségviselőjéhez; 

d) választhat  és  választható,  a nem természetes  személy tagok  pedig  törvényes 

képviselőik  útján  választhatják  meg  az  Egyesület  vezető  tisztségviselőit,  illetve 

választhatók tisztségre; 

e) jogosult  részt  venni  az  Egyesület  rendezvényein,  kezdeményezni  egyes  kérdések 

megvitatását; 

f) jogosult  részt  venni  az Alapszabály 8.pontjában  meghatározott  céljainak elérését 

szolgáló szervezeti, szakmai és tudományos tevékenységében, az ajánlások, állásfoglalások 

kialakításában, azok végrehajtásában, illetve jogosult részt venni  az Egyesület egyéb 

tevékenységében; 

g) jogosult  tájékoztatást  kapni  az  Egyesület tevékenységéről,  szervének    

határozatáról, állásfoglalásáról. 
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18.   az Egyesület rendes tagja köteles: 

a)   az Egyesület Alapszabályát és  az Egyesület belső szabályzatait valamint szervei által 

hozott határozatokat betartani; 

b)   az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani; 

c)   a felvételi kérelmében foglalt kötelezettségeknek eleget tenni; 

d)   az Egyesület Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező határozatok szerint eljárni; 

e)  az Vezetőség által évente meghatározott mértékű tagdíjat határidőben megfizetni minden 

naptári év március 31-ig  az Egyesület pénztárába vagy  az Egyesület bankszámlájára. A tagdíj 

összege évenként felülvizsgálatra és megállapításra kerül. 

f)   az  Egyesület  célkitűzéseinek  megvalósítása  érdekében  végzett  tevékenységről  a 

Vezetőség felkérésére írásban beszámolni. 

 
19.  A nem természetes személy tag törvényes képviselője útján látja el képviseletét. A 

természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazott útján nem, 

kivéve a 26(c)-n. szabályozott esetkört. 

20. A pártoló tag részt vehet  az Egyesület testületi ülésein, de szavazati joga nincs és tisztség 

viselésére  nem  választható.  Egyebekben  jogai  és  kötelezettségei  megegyeznek  a rendes 

tagokéval. 

21. Amennyiben a jelen Alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi tagja 

egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, tilos a tagok közötti bármilyen 

különbségtétel. 

 

 az Egyesület szervezete és működése 

22.  az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés , amelynek tevékenységében minden tag jogosult 

részt venni.  az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat  

az Egyesület ügyintéző képviselő szerve, a Vezetőség,  irányítja és látja el.  az Egyesület  

vezető tisztségviselői: az Elnök, a vezetőségi tagok. 

  Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet:  
a) aki teljes cselekvőképességgel rendelkezik vagy korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a 
cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és  

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és  

c) aki magyar állampolgár. 
 

Az Egyesület vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, 
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illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.  
 

23. Közgyűlés: az Egyesület legfőbb szerve  a  tagok  összessége  (a  továbbiakban:  Közgyűlés),  

ahol valamennyi tag jogosult részt venni, és amelyet szükség szerint, de legalább évenként 

egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, 

illetve ha azt a tagok fele az ok és a cél megjelölésével – kéri, továbbá, ha a Vezetőség – az ok 

és cél megjelölésével – egyszerű szótöbbséggel hozott határozat alapján kéri.   

24. A  Közgyűlést  az  Elnök  hívja  össze  valamennyi  regisztrált  tag  előzetes  írásbeli 

értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc 

naptári nappal meg kell küldeni e-mailen vagy postai úton. Elektronikusan küldött meghívó 

esetében a tagok kötelessége e-mail címüket  megadni, illetve e-mail cím változás esetén 

köteles azt  jelezni az Vezetőség  felé.  A tagjegyzék  minden e-mail címmel   rendelkező   tag   

esetében   tartalmazza   azt   az   e-mail   címet,   amelyre joghatályosan lehet  az Egyesület 

részéről meghívót vagy bármilyen más értesítést küldeni. A meghívóban a Közgyűlés helyét 

és időpontját is meg kell jelölni a napirendi pontok mellett.   A meghívónak tartalmazni kell a 

határozat-képtelenség esetén megtartandó esetleges  megismételt  Közgyűlés  helyének  és  

dátumának  (év,  hó,  nap  és  kezdő időpont)  pontos  megjelölését.  A  Közgyűlés  nyilvános,  

azon  bármely rendes  vagy pártoló tag részt vehet. 

25. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a)  az Alapszabály megállapítása és módosítása; 

b)  az  éves  költségvetés,   illetve  az  előző   évről  szóló   számviteli  beszámoló 

elfogadása; 

c)  az ügyintéző és képviseleti szerv éves beszámolójának elfogadása; 

d)   az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának kimondása; 

e)  az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak megválasztása; 

f)    az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás; 

g)  a kötelességét megszegő elnökségi tag visszahívása; 

h)  a Közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyv-vezetőjének és a jegyzőkönyv két 

hitelesítőjének megválasztása 

26.  a) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő a 

Közgyűlés kezdő időpontjában jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt 

Közgyűlés –akár az eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára, akár későbbi 
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naptári időpontra hívják össze – csak az eredeti meghívóban rögzített napirendi 

pontok tekintetében lehet a megjelentek  számától  függetlenül határozatképes és 

csak abban az esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire – hogy a 

megismételt  Közgyűlés megjelentek  számától függetlenül határozatképes – a tagok 

figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. Amennyiben a megismételt Közgyűlést 

az eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára tűzik ki, úgy ezeket a 

tájékoztatásokat az eredeti közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia. 

b) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati 

joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza .Természetes személy 

tagoknak egy szavazatuk lehet. Nem természetes személy tagok egy küldöttel 

képviseltetik magukat 

c) Megjelentnek kell tekinteni azt a személyesen meg nem jelent tagot is, aki egy 

ténylegesen megjelent tagot  meghatalmazottként  felkér a képviseletére. A 

meghatalmazott a meghatalmazást kiadó tag szavazatát is képviseli. Egy tag csak egy 

tagot képviselhet meghatalmazottként és egy többletszavazattal rendelkezhet. 

 d) A határozatképesség megállapításakor nem kell figyelembe venni azt a meg nem 

jelent tagot, akinek bármekkora tagdíjhátraléka van. 

e) Tagkizárásra vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag 

szavazati jogát nem gyakorolhatja.  

f) A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, 

azaz a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 

g) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülésmegkezdésekor 

a jelenlévő,  szavazati  joggal  rendelkező  tagok  egyszerű szótöbbségével határoz. 

h) A  Közgyűlés   a 25.  e)  és  f)  pontban  rögzített  döntések  kivételével határozatait 

nyílt szavazással, hozza. 

i) A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az Elnök 

köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe 

behelyezni.  A Határozatok  Könyve  oly  módon  tartalmazza  a  határozatokat,  hogy 

abból a Közgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

 

27. A Vezetőség 

a)  az Egyesület vezető szerve az 5 tagú Vezetőség, amelynek tagjait a Közgyűlés 

egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással választja 4 évre. Az Vezetőség szükség 

szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az Vezetőség ülése 

határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. 

b) A vezetőségi  ülést az Elnök hívja össze valamennyi vezetőségi tag előzetes írásbeli 
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értesítésével.  A meghívót az vezetőségi tagoknak a tervezett időpontot  megelőzően 
legalább nyolc naptári nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok pontos 
megjelölésével. A Vezetőség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
 

c) A Vezetőség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. A 
határozatot az érintettel igazolható módon közölni kell. 
 
d) A Vezetőség hatáskörébe tartozik: 

- az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves 
tagdíj kivételével, 

- a belépési díj mértékének meghatározása, 
- az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatal, 
- az ügyrend elfogadása, 
- tagfelvétel jóváhagyása, 
- az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására, 
- az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés 
biztosítása az érdeklődő tagok és – a jogszabályban előírt esetekben – a bíróságok 
vagy más hatóságok részére, 
- döntés minden olyan, egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés 
kizárólagos hatáskörébe. 
 

e) Megszűnik a vezetőségi tagság a tag halálával és lemondásával is, amely 
esetekben a Közgyűlés  új  vezetőségi  tagot   választ.   Az  időközben  választott   új  
vezetőségi  tag megbízatása a már hivatalban lévő vezetőségi tagok mandátumával 
egyező időpontig szól. 
 
f) Az Elnök köteles az Vezetőség által meghozott határozatokat a Határozatok 
Könyvébe bevezetni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, 

hogy abból az Vezetőség  döntésének  tartalma,  időpontja  és  hatálya,  illetve  a  
döntést  támogatók  és ellenzők számaránya megállapítható legyen. 
 

28. Az Elnök 

a)Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 év 
időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki  az Egyesület szervezetének 
képviseletre önállóan jogosult vezetője. 

b) Az Elnök hatásköre és feladatai: 
-  az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése, 
- a munkáltatói jogok gyakorlása  az Egyesület munkavállalói felett, 
- a Közgyűlés és a Vezetőség határozatainak végrehajtása, 
- a vezetőségi ülések előkészítése és levezetése 
-  az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, 
illetőleg  bíróság előtt, 
- az Egyesület  Közgyűlésének  és  a  Vezetőség  határozatairól  olyan  
nyilvántartás 
vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és 
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye 
megállapítható legyen, 
- éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés 
elé terjesztése, 
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- a  Közgyűlés  és  a  Vezetőség  határozatainak  az  Alapszabályban  megjelölt 
módon az érintettekkel történő közlése, 
 

c.)A Közgyűlés és a Vezetőség határozatait az Egyesület elnöke az érintettekkel a 
döntés meghozatalától számított 8 napon belül ajánlott levélben vagy e-mailben, a 
nyilvánossággal pedig az Egyesület honlapján közli. Az Egyesület elnöke előzetes 
bejelentésre az Egyesület székhelyén minden érdeklődő számára biztosítja az 
Egyesület működése során keletkezett iratokba való betekintés jogát. Az Egyesület 
működési módját, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint Beszámolóit az 

Egyesület Internetes honlapján hozza nyilvánosságra. Az Egyesület Közgyűlése és a 
vezetőségi ülés nyilvános, esetenként azonban üzleti titok, vagy személyiségi jog 
védelme érdekében a testületi szerv a zárt ülés megtartása mellett dönthet. A 
határozatok kihirdetése ilyenkor is nyilvánosan történik. 

 

 az Egyesület gazdálkodása 

29.  az Egyesület vagyona a tagdíjakból, belépési díjakból, pályázatokon elnyert támogatásokból, 

magán- és jogi személyek felajánlásaiból, valamint saját gazdálkodásának eredményeiből 

képződik. A felajánlások elfogadásához a Vezetőség elfogadó határozata szükséges.  az 

Egyesület céljainak megvalósításának elősegítése érdekében saját gazdálkodást is folytat, 

melynek keretében árbevétel ellenében különböző szolgáltatásokat nyújt, megbízásokat 

teljesít, pályázatokon vesz rész. 

30.  Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az 

Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

31.  Az Egyesület  alapító és rendes tagjai a közgyűlés által meghatározott éves   tagdíj fizetésére 

kötelesek. Új rendes tag belépési díjat is köteles fizetni. 

32.  Az Egyesület tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el, készkiadásaik 

megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

33.  Gazdálkodási feladataik ellátására tiszteletdíjas munkatársat lehet alkalmazni. Az 

alkalmaztatás felől a Vezetőség dönt. 

Határozathozatal 

34.  A vezetőségi ülés határozatképes, ha azon tagok közül hárman jelen vannak. 

A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő a Közgyűlés 

kezdő időpontjában jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés –akár az 

eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára, akár későbbi naptári időpontra hívják össze 

– csak az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tekintetében lehet a megjelentek  

számától függetlenül határozatképes és csak abban az esetben, ha a távolmaradás 

jogkövetkezményeire – hogy a megismételt  Közgyűlés megjelentek  számától függetlenül 

határozatképes – a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták. Amennyiben a 
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megismételt Közgyűlést az eredeti Közgyűlés napjának későbbi időpontjára tűzik ki, úgy 

ezeket a tájékoztatásokat az eredeti közgyűlési meghívónak kell tartalmaznia. 

35.  A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák, kivéve, ha az alapszabály 

másképpen nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének, 

távollétében az ülés választott levezető elnökének a szavazata dönt. A határozatokat 

folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok Könyvében kell nyilvántartani. A bevezetést 

a közgyűlési jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Egyesület elnöke végzi és hitelesíti a 

bejegyzést. 

36.  Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv egyszerű szótöbbséggel így határoz. 

37.  Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti. 

 Az Egyesület jegyzése, aláírási jog 

38.   az Egyesület képviseletét az elnök látja el, akként, hogy az Egyesület géppel vagy kézzel írt, 

előnyomott vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét önállóan írja.  az Egyesület 

bankszámlája fölött az elnök és a mindenkori Vezetőség egy tagja együttesen rendelkezik. 

  Az Egyesület megszűnése 

39.        az Egyesület megszűnik ha: 

(1)a)  az Egyesület egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 
b)  a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

c)  a bíróság feloszlatja, 
d)  a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság  megszűnteti 

     vagy megállapítja megszűnését, 
e)  a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, 

f)   és  az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
 

(2) Az (1) bekezdés b)–e) pontjaiban foglalt esetekben  az Egyesület jogutód nélkül szűnik meg. 
       Az (1) bekezdés  b)  pontjában  foglalt  esetben  végelszámolási  eljárást,  a  c)–d) 

      pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. 

 
(3) A legfőbb szerv nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az Egyesülettel szemben 

lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt vagy az Egyesület fizetésképtelenségét a 
bíróság megállapította. 

 
(4)  az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt szervezet – hitelezői igények 

kielégítése után – megmaradt vagyonát csak állatvédelmi célra lehet fordítani. 
 

Záró rendelkezések 

40. a) Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1989. évi. II. 

(egyesületi) törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabály 

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



12 

 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos 

jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 

 b) Az  Egyesület  Alapszabályát  a  Magyar Chow Chow Klub  2015. április  11.  napján  tartott 
Közgyűlése 12 igen mellett 2 tartózkodással, szótöbbséggel jóváhagyta. 

c) Az Egyesület mindenkor hatályos Alapszabályát a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 
részére az Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a jogszabályokban előírt  
mellékletekkel együtt köteles benyújtani. 

***** 

Egységes  szerkezetbe  foglalási  záradék: 

 

Jelen egységes szerkezetű Alapszabály elkészítésére elsődlegesen a Komárom-Esztergom 

Megyei Főügyészség T.T.1849/2014/I-I sz. levele adott okot, melyben Jelzéssel élt. (Az 

Alapszabály korábban hatályos fejezetei megmaradtak, de kiegészültek ill. változtak 

(10,11,tagsági viszony keletkezése,megszűnése, 22. összeférhetetlenségi  szabályok 

25.Közgyűlés hatásköre,28c. nyilvánosság). 

Egységes szerkezetbe foglalva a 2015. április 11-i és az azt megelőző alapszabály 

módosításokkal. 

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt 

szövege megfelel a 2015 04.11.-én közgyűlési határozattal elfogadott módosításoknak 

megfelelő tartalommal 
 

Kelt:  Gyarmatpuszta 2015. április 11                Elnök: Raáb Károly 

2800 Tatabánya Alkotmány út 61 

 

Tanú : Molnár Erzsébet      Tanú: dr.Kovács-Kozák Réka 

2851 Környe, Dózsa Gy. út 12     2832 Héreg Rákóczi út 5/a  


