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I. ÁrrlrÁNos RENDEI rcnzÉsnK

A Tatabányai Törvényszék által Pk.60,I0Il2009. szám alatt bejegyzett Tatai és Térségbeli
Lovasélet- fejlesztő Szövetség új neve: Magyar, Izlandi Lovas Egyesület mint közhasznú
egyesüIet a 2019.05.30.napján megtartott közgl-tílésén az egyesülési jogró| szőlő 1989. évi II.
tv. 6. §-anak megfelelően az alabbi módosított alapszabály kenilt megállapításra és elfogadásra.

II. AZEGYESÜLET NEVE ÉS SZÉKHELYE

lI.1. Az egyesület nev€:

Mapyar, Izlandi Lovas Eglesület

Rövidített neve:
MILE

Angol nyelven:
Hungarian, Icelandic Equesírian Association

Rövidített angol nyelven:
HIEA

II.2, Az egyesület székhelye: (2013. március 09. napjátólhatározatlan időre)

2890Tata, kültenilet a1009l16. hrsz. alatti ingatlan.

III. AZEGYESÜLET CÉLJa ÉS TEVÉKENYSÉGE

lI1.1. Az egyesület célja és fő tevékenysége:

Szabadidős- és hobbi tevékenység. az izlandi lovas élet és az izlandi lovas szakmai munka
íejlesztése.
/2001. évi I. tv. 19. § c)-e)i

Az alapszabály az egyesület egyéb tevékenységeit az alábbiakban határozzameg
Ósszefogni Magyarországon az izlandi lovas tevékenységgel foglalkozókaí az izlandi lovas élet

Jbj le s zté s e érdekében.

Az izlandi ló és az izlandi lo,-as tevékenységek társadalmi hasznosííásának, valamint
gazdasági kórnyezeti és íurisztikai hasznának elősegítése.
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Az izlandi lóval és az izlandi lovas tevékenységgel összefiiggő kulturális és természeti örökség
gondozásúban kulturúlis és természeti értékek védelmében való közreműkadés, az izlandi
l ov as tev é ke nys é ge k néps z erűs ít é s e,

Országos izlandi lovas Jbjlesztési programok kidolgozása és megvalósításának elősegítése ,
bemutatók és versenyek tartásu.
Szabadtéri vagy fedett pályás sporlesemények szervezése és lebonyolítása saját
l étesítményben, hivatáso s vagy amatőr versenyzők t észér e.

Verseny- és lovaglóistállók tevékenysége.
Egyesületi tevékenység, amely tagj ainak lehetőséget biztosít sportolásra.
Izlandi lovas tanfolyam, izlandi lovas iskola szervezése, műkadtetése.
Lovaglás az izlandi lovakon az epyensúlysport, az állat- és természetvédelem elmélyítése,
lailönösen az ifiúsógi sport és bérmentes iJjúsógvédelem értelmében.
Az izlandi ló ti,szta .faitáiának megőrzése és népszerűsítése a tagok gazdasági érdekeinek

/bnntartása nélkúl. Izlandi lovak tartása és tenyésztése
Az izlandi ló tenyésztésben és az izlandi lovas rendezvényeken szigorúan és kizárólag a World
Fengur által regisztrált lovak vehetnek részt. Amennyiben a ló nem rendelkezik ilyen
azonosító számmal, akkor azannali kizárásra kerül.
Ló és lovas képzése az izlandi lovakra jellemző járásmódban (Tölt és Pass) is.

A nemzeti és nemzetközi versenyszabályok szerinti teljesínnénl,versenyek szervezése.
A rel<reációs sportokban a szabadidős lovaglá,s elősegítése íermészeti környezetben, valaminí
a táj és íermészetvédelem érdekében tett erőfeszítések támogatása

Az egtesülel a FEIF (International Federaíion of lcelandic Horse Associaíiotls),
szabályzaíclit és határozatait mugára nézve kötelezőnek isnleri el, és vállalja, hogl segíti és

részt vesz annak munkájában.

III.2. Az eryesület céljai elérése érdekétlen:
elősegíti a tennészeti értékek, az épített környezet, az izlandi lovas hagyományok és a
történelmi korok tárgyi emlékeinek, kulturális örökségeink megismerését, népszerűsítését,
kulturális és izlandi sport-lovas programokat szervez és ha.it végre,
szaktanácsadással segíti az önkormányzati szewek, valamint a gazdálkodó és egyesületek
műemlék_ és hagyományvédő munkáját, valamint az izlandi lótenyésztési és tartási
körülményeinek modernizálását,
adományokat gyűjt tevékenysége kiszélesítésére, szakmai színvonalának javítása
érdekében.
ki adványokat j e lentet me g, elő adásokat, kontbrenc i ákat szerv ez,
fontos feladatának tekinti az ifiúság az izlandi lőhoz, az izlandi lovas kultútához és

tevékenységekhez való érdeklődésének kialakítását, fejlesztését.

IV. AZEGYESÜLET KÖZHASZNÚSZERVEZETI
JoGÁLrÁs.t

tv.l. Az Ectv. 34. § (1) írt rendelkezése alapján: A közhasznúsági nyilvántartásba vételhez a
szervezet létesítő okiratának tarlalmaznla kell, hogy a szervezeí milyen közhasznú
tevékenységeket fol ytat, valamint

ha tagsággal rendelkezlk - nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból,
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gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott
egyéb céljainak megvalósítása érdekében a közhasznú célok megvalósítását, azokat nem
veszélyeztetve végzi"
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítj a,

közvetlen politikai tevékenl,séget nem folytat, szervezete páfioktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

IV.2. Az egyesület az a|ábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
nevelés és oktatás, képe sségfej lesztés, i smeretterj esztés,
kulturális tevékenység,
kulturális örökség megóvása,
természetvédelem, állatvédelem,
környezetvédelem,
határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység,
sport - a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbizás alapján folYatott
sporltevékenység kivételével -,
rehabilitáció s íb gl alko ztatás.
közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető -
szolgáltatások.

IV.3. Az egyesület közhasznú szoIgáltatásaiból tagjain kívül más is részesülhet, a szolgáltatás
igénybevételénekmódjárólazalapszabályábanrendelkezik.

Az egyesület tevékenységei folytatásával olyan közfeladatot is ellát, amely a természet
védelméről szőlő 1996. évi LIII. törvény, azépített környezet alakításáról és védelntéről szóló
1997. évi LXXVIil. törvény, 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről, valamint a
kulturális örökség védelméről szőIő 2001. évi LXN. törvény rendelkezése alap.ián állanri
feladatnak minősül. A szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait helyi napilapban, esetenként országos sajtó útján is
nyilvánosságta hozza. (.-:_::_t,.ir!Dili],,:]j5,tl:! )internetes honlap, megyei napilap, székhelyén
kifliggesztett hirdetmény).

IV.4. Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú cé§ainak megvalósítása
érdekéberr, azokaí nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért pénzügyi eredményét
nem oszthatj afel. azt az Alapszabály ItI. fejezet 1.) pontjában nevesített tevékenységeire tbrdítja,
és maradéktalanul betartj a az Ectn- . 42. § -ában foglalt rendelékezéseket.

IV.s. Az egyesület éves beszámolóját nyilvános internetes honlapján vagy a ,,24 őra" megyei
napilapban íeszi kőzzé. valamint az egyesület székhelyén kifiiggeszíi a tárgyévet követő év
június 30. napjáig. A közhasznúsági jelentés tészét képező számviteli beszámoló az éves
beszámoló készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

IV.6. A közhasznú szervezet köteles az Ectv. 30. § (1) bekezdésében írt rendelkezéseknek
megfelelően beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét elkészíteni, és a tárgyévet
követő évben legkésőbb május 31.-ig a Cnytv.39. § valamint 105. § alapján letétbe helyezni,
valamint saját intemetes honlapján is a nyilvánosságszámfua elérhető módon közzétenni.

ml
,.r.



tY.7. Az adománygyűjtés során azBctv.24.,25. és26. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

v. EGYESULET TAGJAI

Az egyesület tagja lehet minden olyan tetmészetes és jogi személy, akiiamely izlandi lótartó.
izlandi lovas, vagy izlandi fogathajtó, valamint lovas szakmájú munkavállaló vagy önkéntes,
továbbá izlandi lókedvelő, aki/amely az egyesület céljaival egyetért és vállalja, hogy az
alapszabályban megj elölt tevékenységei megvalósításában közreműködik,

Az egyesületbe történő belépés és kilépés önkéntesen törlérrik.

V.l. Az egyesületi tagság formái:

Alapító tag: az a teffnészetes vagy jogi személy tekintendő, aki az alakuló közgyűlésen
részt vesz, és kinyilvánítja akaratéú. az egyesületbe való belépésre.
Annak nirrcs akadálya, hogy a megalakulást követően bárki belépjen az egyesületbe.
amennyiben ennek fbltételeit vállalja, és az Elnökség a belépést elfogadja.
Tag: a tagfelvétel kérelmet írásban kell benyújtani" legalább egy alapító tag írásbeli
aiánlásával.
Tiszteletbeli íag: az a magyar állampolgár lehet, akinek egyesületi munkássága
elismeréseként az Elnökség ezt a címet adományozza. A tiszteletbelt tag Észt vehet és
íblszólalhat az egyesület testületi ülésein, rendezvényein.
Támogató tag: az a természetes vagy jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező
szelvezet lehet, aki az egyesület céljait magáénak vallja, és anyagi értékű tánrogatást nyújt.
Részt vehet és lelszólalhat az egyesület közgyűlésén és szerveinek az ülésein, valamint a
rendezvényein.

V.2. Az egyesületi tagság, a tiszteletbeli és támogató tagság is - megszűnik:
a tag halálával" vagy ha a tag jogi személy, annak jogerős megszúnésével,
a tag kilépésével a tagsági viszony akkor szűnik meg, amikor a kilépést tartalmazó
írásbeli nyilatkozatát az Elnökséghez benyújtj a,

a tag törlésével és atagkizárásával.

Y.2.1. Az Elnökséghatározattal törölheti a tagok sorából azt atagot, akt a tagra vonatkoző
a|apszabáIyi rendelkezéseknek már nem felel meg, vagy ha a tagsági díj befizetésére előírt
határidőt írásbeli felszólitás ellenére több mint három hónappal elmulasztotta. A törlést kimondó
határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az egyesület közgyűléséhez lehet
fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.
A fellebbezést a tudomásra jutástól - a határozat kézhezvételétől - számított 15 napon beliil a
Közgyűlésnek címezve, az Elnökségnél kell benyújtani.

V.2.2. A tag kizárása határozattal töíténik. Az Elnökség határozattal kizárhatj aazíarendes tagot,
illetve természetes személy támogató-tagot, aki az egyesület cé§ainak megvalósítását jelentősen
veszélyezteti. vagy azalapszabályban írt kötelezettségeit megszegi. A tagot az Elnökségakizárást
kimondó határozatának meghozatala előtt írásban, a kizátási ok megjelölésével téilékozta|a a
kizárásta irányuló eljárás megindításáról. egyben felhívja a figyelmét, hogy a felhívás
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kézbesítésétól számított nyolc napon belül véleményét szóban vagy írásban előadhatla az
Elnökségnek.
Y.2.3. Az E|nöks ég a kízárást és a törlést kimondó határozatát indokolni köteles, azt az érintett
tagnak írásban meg kell küldeni, és figyelmeztetni kell jogorvoslati lehetőségére!

A jogorvoslati kérelmet a kizarás és a törlés esetében is a Közgytiléshez cínrezve az Elnökséghez
kell benyújtani a 15 napos fellebbezési határidőnbelül. A fellebbezés elbírálása 30 napon belül
összehívandó - rendkívüli - Közgyűlésen törlénik.

V.3. A tagok jogai:

minden tagot azonos jogok illetnek meg,
a tagok részt vehetnek az egyesület valamennyi nyilvános rendezvényén,
javaslatot terjeszthetnek az egyesület testületei elé az egyesületi célok elérése
érdekében,amelyeket azok kötelesek megtárgyalni és megválaszolni. igénybe vehetik az
e gye sül et tagj ai r észér e b izto sított szolgáltatásokat.
az egyesület tevékenységével összefiiggő tevékenységéről kérhetnek igazolást és

szakmai képviseletet,
a tagok választhatnak és válaszlhatőak az egyesület szerveibe.

V.4. A tagok kötelességei:

az alapszabályban előírt követelményeknek
kapcsolatos tevékenységet tanúsítani,

eleget tenni, és az egyesület szellemiségével

köteles betartani és betartatni a természet- és kulturális örökségvédelem, valamint az
állattartás írott és íratlan szabáIyait, az egyesület alapszabályát és tevékenységével
kapcsolatos j o gszabályokat,
részt venni, lehetőségeihez mérten, az egyesület célkitűzéseinek megvalósításában.
tevékenységében az adotí szervezeti egység és a vezetésének koordinálásában,
az egyesület tagjához méltó, tagíársával az egyesület céljai, tevékenységei érdekében
együttműködő magatarlást tanúsítani.
a tagdíjat az alapszabályban megállapított határidőben nregfizetni.

V.5. A Tenyésztési, Képzési, Szabadidős lollaglá,c, Sport, Iljúsági Tagozatánaktagtrai kötelesek a
Lovas szakmai szolgálat reájuk vonatkozó minősítési szabályokat betartani. és az előírások
betartását íblügyelő Lovas Szakfelügyeleti Szolgálat tevékenységét segíteni. a szolgálat
tevékenységének elvégzéséhez a lovas létesítményüket /lovaikatl,valamint a lovas és a fogathajtó
tudásukat bemutatni,

vI. 
^ZEGYESÜLET 

SZERYF,ZI.TI FELÉpÍrÉsE,
TESTÜLETEI ÉS TISZTSÉGVIESELÓI

Közgyűlés
Elnökség
Tagozatok, Lovas szakfelügyeleti szolgálat

VI.l. A Közgyűlés
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VI.1.1. A közgyűlés az egyesület legfelsőbb döntéshozó szerve, mely a tagok összességéből áll.
Az egyesület közgyűlése nyilvános, melyet szükség szerint, de évente legalább egyszer össze ke1l

hívni, A közgyűlés összehívása napirendi pontokat tartalmazó írásbeli meghívóval töfténik. A
közgyűlés elnöke - akadályoztatása esetén az elnökhelyettes által aláift meghívó - a közgyűlés
napját megelőző 8 nappal korábban kőzzétételre kerül az egyesület internetes honlapján

M),közzétesztkazegyesületszékhe1yén,e1kü1désrekerülatagokinternetese-
mail címére; ezzel nem rendelkező tagok esetében postai levélben.

Vt.1.2. Zártkőzgyűlést lehet elrendelni kérelemre, a személyiségi jogok, illetve az adatvédelem
sérelme esetén, ha a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel elfogadja a felvetés napirendre tűzését.

VI.1.3. Rendkívüli közgyűlést össze kell hívni az Elnökség határozata elleni fellebbezés
esetében, annak elbírálása céljából, valamint, ha azt a bíróság elrendeli, továbbá a tagok Il3-ának
indokolással - ok és cél megjelöléssel - előterjesztett írásbeli javaslatára, vagy a törvényességi
lelügyeletet ellátó szerv írásbeli kezdeményezésére. A rendkívüli közgyűlést az összehívásra
vonatkozó indítvány megtételétől számított 30 napon belül össze kell hívni!

E határidő eredménl.telen eltelte esetén a közgyűlés összehívásáta akezdeményező tag is jogosult.
A rendkívüli közgyűlés kizátőlag azzal a kérdéssel foglalkozhat, amelynek eldöntésére
összehílták.

VI.1.4. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szabályszeni értesítés után az egyesület tagjainak
több mint fele (50 Yo + I fo) azon jelen van.
Ha a közgyúlést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az ugyanazon a napon fel
őrával későbbi időpontra összehívott Közgyűlés a megjelentek számára való tekintet nélkül
határ o zatképe s a me ghívó napirendj é ben szerep lő kérdé sekben.
Határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés akkor is határozatképes, ha azon a tagok
kevesebb, mint a fele jelenik meg, feltéve, ha erről közgyűlés meghívójában a tagokat
tájékoztafiák. A megismételt közgyűlésen az alapszabályt módosítani nem lehet.

VL1.5. A közgyűléshatározatait egyszerű szótöbbséggel és nyilt szavazássalhozza meg, kivéve
az aIapszabály módosítását. melyhez minősített többségű szavazás sztikséges.
Egyszerű szótöbbséggel torténő szavazásnál a szavazásban részt vevők közül legalább 50 oÁ + I
fő fogadja el a javaslatot. Minősített többségű szavazáshoz a jelenlévő tagok legalább 2l3-os
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
S zav azaíe gyenlő sé g e setén az elrrök szav azata dőrí.
Az ülés elnöke köteles titkos szavazást elrendelni, haaztajelenlévő tagok I13-aeztindítványozza.
és a közgyűIés az indítványt egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával megszavazza.

VI.1.6. A közgyűlés határozatait annak meghozatalát követő 15 napon belül írásban közli az
érintettekkel. és nyilvánosságra hozza az Egyesület ffigg-3eJ4§ll:§.lry honlapján.
A közgyűlési határozat nyilvánosságrahozatalárő| az általános elnökhelyettes gondoskodik.

YI.1.7. Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatátb&mely tag - a tudomására
jutástól számított 30 napon belül - a Tatabányai Törvényszék előtt keresettel megtámadhatja. A
hatéIíozat megtámadása ahatátozat végrehajtását nem gáto§a, a bíróság azonban indokolt esetben
annak végrehaj tását fel fu ggesztheti.

VI.1.8. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

{ml
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- az alapszabály megállapítása és módosítása
- az évi koltségvetés meghatározása
- döntés az Elnökség évi beszámolójának elfogadásáról
- határazat a közhasznűságijelentés elfogadásáról
- az egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének kimondása
- az egyesület feloszlásának kimondása
- az egyesület tisztségviselőinek megválasztása, valamint a visszahívása
- atagdíjmértékénekmeghatározása
- az elnökség által hozott döntések elleni fellebbezés elbírálása
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály vagy törvóny a közgyűlés

kizárólagos hatáskorébe utal.

VI.1.9. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet keil vezetni, amely íartalmazza a Közgyűlés időpontját,
a napirendi j avaslatot, a napirend elő adőj át, a határ ozati j avaslatot.
Tartalmazza a határozat szővegét, a közlés időbeni hatályát, illetve a döntést támogatók és

ellenzők szémarányát, valamint, ha lehetséges a személyét is.

A jegyzőkönyv vezetéséről az ülést vezető Elnök gondoskodik, amelyet a jelenlévő tagság által
választott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír aIá.

VI.1.10. A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Prk
B 1. § (1,) bek. I./ pontja szerinti közeli hozzátarlozóia, vapy élettársa (továbbiakban együtt:
hozzátartozó) ahatározatalapjánkötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen nrás
előnyben részesül. illetve a megkötendó jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a tagnak a tagsági jogviszony alapján nyújtott.
az alapszabálynak megfelelő cél szerinti iuttatás.

VI.2. Az Egyesület Elnöksége:

VI.2.1. Az Elnökség tagiaira vonatkozó összeferhetetlenségi és kizáró okok, a tisztségviselés
jogszabáli,i előfeltételei a következők:

Az Elnökség tagjai írásbeli feladatvállaló és elfogadó nyilatkozatban, mint vezető
tisztségviselők kijelentik" hogy velük szemben összeférhetetlenségi vagy kizáró ok nem áll
fenn, és a tisztséget 5 éves időtartamra vállalták.

Az egyesület Elnökségének tagjai valamennyien magyar állampolgárok, és nincsenek eltiltva
a közügyek gyakorlásától" és nem állnak cselekvőképességüket korlátoző gondnokság alatt.

Nem ál1 tbnn velük szemben az EcN. 39. § (1) bekezdésében meghatározott kizátő ok
(összeférhetetlenség). amely rendelkezés szerint aközhasznú szervezet megszűnését követő
három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviseIője az a személy, aki
korábban olyan közhasznú szetvezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését
megelőző két évben legalább egy évig -

a.) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántarlott adó - é s vánrtarto zását nem e gyenlítette ki

b.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
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c.) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzlet lezárás intézkedést
alkalmazott, vagy úzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,

d.) amelynek adószámát az áIlami adó- és vámhatőság az adőzás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, il letől e g törö lte,

Nem tölthetnek be más kiemelkedően közhasznú vagy közhasznú szervezetné| hasonló vezető
tisztséget és kötelezettséget vállalnak alra, hogy amennyiben ez ajövőben bekövetkezne,
akkor errő| az Ectv. 39. § (2) bekezdése alapján valamennyi kiemelkedően közhasznú vagy
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatják.

Az elnökség tagjai tudomásrrl vették azEctv.38. § (1) bekezdésének rendelkezése értelmében
a vezető szerv határozathozatalában nem vehet tészt az a személy" aki vagy akinek a közeli
hozzátaríozója vagy élettársa a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébkónt érdekelt.

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet álta|
tagjainak a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.

V 1.2.2. Az kőzgyűIés 8 ( ny o l c ) tagú Elnöksé get vál asztott.
Az elnökségtagtraivezető tisáségviselők, megválasztásuk 5 évre szólóan történt" és a

vezető tisztség ellátását 5 évi idótartamra elvállalták.
Vezető íisztsé gvis elők me gbízalás a e g,lsé ge s en 2 0 1 9. 0 5. 3 a. napj átó l - 2 0 2 4. 0 5. 3 0.

napjúig tart.

Az elnökség taeiai:

Egx,,esület elnöke; Sn,aubinger Zoltán, 2890 Tctta. Úi tt l.
Altalános elnökhelyettes: Németh Krisztina, 2890 Tata, Nyár u. 26.

Elnökhelyeítes: Sárosi Csaba, 2890 Tata, I{apykert u. 84..

Tagok:
- Tenyészíési íagozat vezető.je: Gamnter János, 2890 Tata, Kocsi u. 46.

- Képzési íagozat vezetője : Szűr Annamária, 2890 Tata, Május ]. út 25. 2/1
- Szabadidő,g lovaglás tagozat vezetője: Gammerné Fórizs Eva, 2890 Tata, Kocsi
u. 16.

- Sport tagozat vezetője: }{émeth Miklós, 2890 Tata, Nyár u. 26.
- Irtúsági tagozaí vezetője: Gazder Pál, 2890 Tata, Bclcsó Béla u. 66.

Az Elnökség tagjai díjazásban nem, de költségtérítésben részesülnek.

VI.2.3. Az Elnökség feladata és kizárólagos hatásköre:
- Az Elnökség az egyesület ügyintéző és képviseleti szerve

- Az Elnökség feladatait az alapszabálynak és a Közgyűlés határozatainak megfelelően
végzi.

- Az Elnökség jogosrrlt dönteni minden olyan kérdésben, amelyet törvény, vagy az
alapszabáLy nem utal aKözgyűIés vagy más szerv kizárólagos hatáskorébe.
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Az Elnökség|<lzárőlagos hatáskörébe tartoznak az alábbi feladatok:
- A tagok felvétele. kizárása és törlése
- az egyesület egészére vonatkozó szabályzatok kiadása
- más szervezetekkel törlénő nemzetközi és országos szintű együttmtiködés

jóváhagyása
- programok, kampányok és akciók jóváhagyása.

YL2.1. Az Elnökség ülései:
Az Elnökség szükség szerint á|talábanhavonta, de évente legalább három alkalommal ülésezik.
Az Elnökségi üléseket az Elnök hívja össze. Az Elnökség tagiai részére küldött meghívónak
tatialmaznia kell az ülés helyét, időpontját, napirendjét és mellékelni kell a napirendheztu1roző
írásos dokumentumokat is.

A meghívót legalább 8 nappal az ülés előtt meg kell küldeni az érintetteknek, és azt közzé kell
tenni a Mapx,,ar, Izlandi Lovas Eglesület internetes honlapján is.

Az Elnökség ülései nyilvánosak, de az elnök a személyiségi jogok figyelembevételével és azok
sérelme nélkül jogszabályban tbglalt esetekben zárt ülést rendelhet el.

Az elnökségi ülés akkor hatélrozatképes, ha azon legalább 4 elnökség tag jelen van.

Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetében az elnök szavazatadönt.

Az Elnökség döntése ellen a döntés közlésétől számított 15 napon belül közgyűléslrez lehet
írásban fellebbezést benyújtani.

Az alapszabály VI.1.7. pontjában foglaltak szerint az elnökség törvénysértő haíátozaíát bármely
tag a tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt me$ámadhada.

Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza az ülés időpontját, a
napirendet, ahatározaí szövegét, időpontját és hatályát, illetve a döntést tánogatók és ellenzők
számatányát és a személyét is, valamint ahozzászólások tartalmát.

A j egyzőkönyv vezeté séről az Elnök gondoskodik.

VI.3. Az egyesület elnökének feladatai és hatásköre:

- A Ptk. 3:29. § (1) bekezdése alapján az egyesület elnöke a jogi személy képviselője. Az
alapszabályban a megválasztott elnök kérésére figyelemmel az alapítók akként
rendelkeztek, az utalványozási és az egyesület pénzforgalmi bankszámlája feletti
rendelkezési jog gyakorlása együttes aláírással történik.

- Abban az esetben, ha az elnök yagy az általános elnökhelyettes - mint együttes aláírásra
jogosultak bármelyike - az vtalványozási vagy banki aláírásban akadályoztatva van, az
alakuló közgyűlés az elnökhelyettest jelölte ki és hatalmazta fel harmadik aláírásra
jogosultként.
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Az Elnök egyéb feladata és hatásköre:

- Összehívjaés vezeti a Közgyűlést és az Elnökség üléseit.
- Képviseli az egyesületet más szenlek, hatóságok, intézmények előtt.
- Kapcsolatot tart más társadalmi szervezetekkel, gazdasági vállalkozásokkal és

érdekképviseleti szervekkel.
- Szervezi és irányitja az Egyesület gazdálkodását az elnökhelyettesekkel

közösen.
- Előkészíti és segíti a pénzügyi-" gazdálkodási döntések meghozatalát.

- Azutalványozási jogot és az egyesület pénzíbrgalmi bankszámlája feletti
rendelkezésijogot az általános elnökhelyettessel * vagy annak akadályoztatása
esetében a kijelölt másik elnökségi taggal - együttesen gyakorolja.

YI.4. AzEryesület Általános Elnökhelyettesének feladata és hatásköre:

- Az Elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetében őt teljes jogkönel
helyettesíti.
- Az Egyesület kiadványainak, tájékoztatők előkészítése, kiadói ajánlatok

összegyűjtése, a mindenkori partnerekkel, társszervezetekkel való operatív
kapcsolattarlás.
- Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolók, a közhasznúsági jelentés, az
éves beszámoló szakmai előkészítése,összeállítása.
- Javaslatot tesz támogatások, szponzori bevételek, egyéb működést segítő anyagi
íbnások felkutatására.
- Elvégzi a levelezéseket, kiadmányozást, iktatást, ftaítárazást,

tagdíj nyi lvántarlást.
- Gondoskodik az egyesület, mint közhasznú szervezet működésének

nyilvánosságáről,az egyesület beszámolóinak nyilvánosságra hozata|áről az
internetes honlapon kívül az Egyesület székhelyén közzétett hirdetményben - a
beszámoló elfogadását követő 15 napon belül.
- Gondoskodik vezetőszerv közgyűlés és elnökség) határozatainak

nyilvántarlásáról, kézbesítéséről és nyilvánoss ágra hozataláről.
- Birtosítja az Egyesület, mint közhasznú szeryezet működésével kapcsolatban
keletkezett iratokba - ezen belül a közhasznúsági.|elentésbe - való betekintést
ezen igény közlését számított 5 munkanapon belüli előre egyeztetett időpontban
az Egyesület székhelyén, és ellátja ezzel kapcsolatos mindazon feladatokat,
melyeket az alapszabály rendelkezései vagy jogszabályi előírások tartalmaznak.
- Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési, valamint az utalványozási jogot
illetően együttes aláirásijoggal rendelkezik az elnökkel vagy aza|apszabályban
aláírásra kij elölt elnökségi taggal közösen.

VI.s. A Elnökhelyettes feladatai:

- Az Egyesület közhasznú szolgáltatásai igénybevételi lehetőségének széles körű
biztosításához szükséges feladatok kidolgozása és végrehajtásának biztosítása.

- A pályázaíi támogatási lehetőségek figyelemmel kísérése, igénybevételének elősegítése,
a benyúj tan dő p ály ázatok szakmai szempo ntj ainak ki do l gozása.
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- Közreműködik a közhasznú Egyesület éves költségvetésének, programtervek és

üléstervek kido1 gozás ában. a szervezet gazdálkodásának me gtervezésében.
- Tanácsadás a tagok részére a tarlási körülnrények, hatósági előírások teljesítésére.
- A lótartás állatjóléti feltételeinek ismertetése. szakmai lorumok és előadások

szervezése.
- Az Egyesület közhasznú tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényeken való részvételi

feltételek kidolgozása, velsenyek szervezése és lebonyolításában való közreműködés.
- Az Egyesület tevékenységéről szóló beszámolók ^ aközhasznúsági jelentés. az éves

beszámoló, írásos anyagok, tájékoztatók szakmai előkészítése, összeállítása.
- Részt vesz az Egyesület szakmai irányításéban, és az egyesület közhasznúsági

jogállásával kapcsolatos előírások, elvárások kidolgozásában és betartásának
ellenőrzésében.

VI.6. Alapítók jelen alapszabály megalkotásakor úgy határozíak, hogy a vezetőszewtől
elkülönült felügyeleti szervet nem hoznak létre, meít az alakulás évében az egyesület bevétele
nem haladja meg az ötmillió forintot.

Tudomással bírnak azEctv.40. § (1) bekezdésében írt azon jogszabályl rendelkezésről, mely
szerint, ha a közhasznú egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a
vezetőszenlől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem ál1 fbnn.

Abban az esetben, ha elérik az éves ötvenmillió forint árbevételt, az alapszabály módosításával
rendelkeznek a tagoktól elkülönült felügyelő szerv létrehozásárőI.

YI.l. Az Egyesület Tagozatai és Lovas Szakfelügyelői Szolgálat:
Az alakuló közgyűlés egyes tevékenységeinek megvalósítása céljából Tagozatokat és

Szakfelügyeleti Szolgálatot hozott létre, amelynek a vezetői, tagjai az elnökségnek, vezető
tisztségviselők, Feladatvállaló és elfogadó nyllatkozatuk a vezető tisztségviselőkre vonatkozó
el ő írásoknak me gfelelően történt kiál l ítasra é s aláir ásr a.

Tevék e ny sé gükre az E l nök sé g irányadó szabáIy at vonatkoznak.

Létrehozásuk célja: az alábbi címek szerinti felsoroláshoz tartoző, klubszerű, társasági
tevékenységek kialakítása társadalmi kapcsolatok fejlesztése" a lovas rendezvények szervezése.
Tagjainak feladata az Egyesület tevékenységének széles körű megismerletése, és a közreműködés
az egyesület céljainak megvalósítása érdekében.

V1.7.1. Tagozatok:

- Tenyészté,si
Vezetője: Gammer János, 2890 Tata, Kocsi u. 46.

- Képzési
Vezetője: Szűr Annamáritt, 2890 Tata, Május ]. út 25. 2/1.

- Szabadidős lovaglás
Vezetőie: Gammerné Fórizs Eva, 2890 Tata. Kocsi u. 46.
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- Sport
I,'ezetője: Németh Miklós, 2890 Tata, llryár u. 26.

- Iljúsági
Vezetője: Gazder Pál, 2890 Tala, Bacsó Béla u. 66.

VI.8.1. A tisztségviselők:

- Az egyesület tisztségviselőjének megválasztására akkor kerülhet sor" ha a jelölést a
közgyűlésen a jelölt személyesen vállalja vagy igazolt akadályoztatása esetén arról
írásban nyilatkozik. Az elnökség tagjai vezető tisztségviselők.

- A vezető tisztségviselő. illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szeryezetnél is betölt.

Az elnöksóg tagjai nyilatkozatuk szerint valamen,nyiben megíblelnek a20lI. évi CLXXV. tv.
(Ectv.) 39. §-ában előírt követelményeknek, és az egyéb jogszabályokban előín és az
alap szab ályb arr ré sz l ete z ett fe 1 téte 1 ek n e k .

VI.8.2. A tisztségviselő visszahívásának szabályai:

A tisáségviselő visszahívható, ha az alapszabá|yban írt és általa vállalt feladatait nem, vagy
nem megfelelő módon végzt.

vagy méltányolható ok nélkül több (legalább2) alkalommal nem vesz részt az üléseken,

magatarlása nem felel meg az általános elvárásoknak, a tisztségviselésre méltatlanná válik,

vagy ha vele szemben összeferhetetlenségi vagy kizárő ok merült fel.

A tisztségviselő visszahívása az Elnökség által vagy a tagok egyharmadának az Elnökséghez
benyújtott indokolt írásbeli kérelmével kezdeményezhető.

Az Elnökség a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül köteles összehívni a Közgyűlést.

A visszahívásról a Közgyűlés nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal
dönt.

vil. AZEGYESÜLET VAGYONA És caznÁrxonÁsl
ÉS VnrE KAPCSOLATOS NYILVÁNTARTÁSOK

És nEs zavorÁst SzABÁLyoK

m} -a /f-



VII.1. Az Egyesület bevételei:

- Tagsági díiak
- pártoló tagok anyagi támogatásai
- jogi és tetmészetes személyek támogatásai. felajánlásai, hozzájárulásai
- az egyesületi célok érdekében végzett gazdálkodási, vállalkozási és szolgáltatási

( szakmai) tevékenysé gbő 1 származó bevéte l ek, vagyon ának hozadéka
- pályazatok, alapítványi támogatásokból származó bevételek
- szponzori és reklám bevételek
- önkorményzatitámogatás
- egyéb bevételek (hagyaték)
- taní-olyamok, előadások térítési díja
- kiállítások, versenyek rendezéséből származó bevétel.

VLI.Z. Az Egyesület költségei:

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások)

- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások.
kiadások)

- aközhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felrnerült közvetett költségek
(ráfordítások, ki adáso k), amelyeket bevételarányo san kel1 mego s ztani.

VII.3. Az Egyesület pénzeszközeit házipénztárban tartja, illetve bankszámláján helyezi el.

A. bankszámláról pénzJblvételre, átutalásra és utalványozá,yra az Egyesüleí Elnrjkének é,s

Altalános Elnökhelyettesének eg,lüttes aláírása esetén van lehetőség. Bármelyik aláíró
akadályoztatása eseíében aláírásra jogosult - az akadályozotí helyett - akár az epg,esiilel
elnökével, akár az últalúnos elnökhelyetíessel együttesen az elnökhelyettes.

VII.4. Az Egyesület gazdálkodása:

VI1.4.1. Az EgyesüIet éves költségvetés alapján vagyonával önállóan gazdálkodik.
Tartozásaiért a saját vagyonával fblel. A tagok - a tagdíj megtizetósén túl - az egyesület
tarto zásaíért saj át vagyonukkal nem fel e l nek.

VII.4.2. Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fe1, azt az alapszabályban
me ghatár o zott tevékenys é gére fordítj a.

- Az Egyesület vagyona nem osztható fel és nem ajándékozható el.
- Az egyesület, mint civil szervezet célja megvalósítása, gazdaságí feltételeinek
biztosítása

érdekében gazdasági vál lalkozási tevékenv sé get is fo lytathat.
- A közhasznú szeívezet aközhasznú jogállásának megszúnésekor köteles

esedékes
közíartozásait rendezni. i l lető le g közszolgáltatás el látására irányul ó
szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. Ectv. 50. §
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Az Egyesület rnegszíinésekor a felszámoláskor megmaradt vagyon a tagok között
fe l o sztásra kerül a köz gy űl é s határ ozatában fo glal taknak me gfel e lően.
Az Egyesület köteles az éves gazdálkodásáról beszámolni. az éves beszámoló
jóváhagyásával egyidejűleg a közhasznúsági mellékletet elkészíteni.

Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Elnök terjeszti elő, elfogadásukról
a közgyíil é s külön-kül ön határ oz, e gyszerű szótöbbsé g i szav azással.

VII.4.3. A közhasznúsági melléklet:
- A közhasznúsági melléklet tartalmazza azBctv.29. §-ában foglaltakat, így
különösen
- aszervezetáItaIvégzettközhasznútevékenységeket
- ezen közhasznú tevékenységek fo célcsoportjait és eredményeit
- a közhasznú jogállás megállapításához szükséges 32. § szerinti adatokat,

mutatókat
- a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket

támo gatásonként (központi, önkormány zatt, nemzetkö zi forrásbó l, más
gazdálkodótól) kapott támogatást. adománl

- avagyon felhasznáIásával kapcsolatos kimutatást
- a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását
- az Egyesület vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a

jrrttatásban részesülő vezető tisztségviselők felsorolását
- a szervezet áItaI az üzleti évben végzett főbb tevékenységeket és programokat.

VII.4.4. Az Egyesület éves közhasznúsági melléklet bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.

Nyilvántartásáról. nyilvánosságrahozataláról, illetőleg a betekintés lehetővé tételéről- az igény
közlését követő 5 napon belül. elóre egyeztetett időpontban - az Egyesület székhelyén az
Általános Elnökhelyettes gondoskodik.

Az Egyesület köteles az elkészített közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben,
legkésőbb máius 3l.-ig saját honlapján (.}_u_,i_ts!1r,§::,_i1l.itrr) nyilvánosság számára elérhető
módon közzétenni.

Az éves beszámoló készítése, letétbe helyezése és közzététele a számviteli szabályok szerint az
Ectv. 30. §-ában foglaltak szerint - a kőzbasznúsági melléklet részét képező szán'viteli
beszámolótól függetlenül - kötelező.

VIII. AZEGYESÜLET FELÜGYELETE ÉS
rönvÉNynssÉcl FELüGyELET
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- Ha a társadalmi szervezet olyan tevékenységet végez, amelyet jogszabály feltételhez köt.

vagy egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerint hatáskörrel
rendelkező állami szelv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó szabályok alkalmazásával
felügyeletet gyakoro1.

- A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési
támogatás felhasználásának ellenőrzését az AIlami Számvevőszék, az állami vagy
önkormányzati költségvetésből. illetve rremzetközi fonásokból juttatott támogatások
felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti belső ellenőrzési szervezet, a
törvényességi felügyeletet pedig - aközhasznú műrködés tekintetében - a reáirányadő, az
E ctv. 47 . §-ában irt szabályok szerint az igyészség látja el.

- Az Ectv. 49. § (1) bekezdése alapján az ügyész aközltasznúsági nyilvántartásba vételre
illetékes bíróságnál indítványozhatja a közhasznú jogállás törlését, illetőleg az
alacsonyabb közhasznúsági íbkozatba történő átsorolását. ha a közhasznú szetvezet
működése és vagyonfelhasználása az e töwényben" a létesítő okiratban yagy M ennek
alapján készített belsó szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a
szewezet azigyészi felhívás után sem vá|toztatott.

- A közhasznúr szervezet aközhasznú jogállásának megszűnésekor köteles
esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátásara irányuló
szerzódéséből eredő kötelezettségeit időarányosan te§esíteni. Ectv. 50. §.

- A társadalmi szeruezet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvén,vessége másképpen nem
bizto sítható, az úgy é sz a bíró sághoz fordulhat.

A tlíróság azEctv. 1 1 . § rendelkezése értelmében az igyész keresete alapján:
- megsemmisítheti a civil szeívezet bármely szervének törvénysértő határozatát, és szükség

szerint új meghozatalát rendeli el,

- a múködés törvényességének helyreállítása céljából összehívja a legfőbb szervet vagy
határidő túzésével a törvényes működés helyreállítására kötelezi a legfőbb szervet, és

mindenől értesíti a civil szervezetnél választott felügyelő szervet is,

- ha a törvényes működés nem állítható helyre vagy az előző bekezdés szerinti kitűzött
határidő eredmény,telenül telt el, a civil szewezetet megszünteti,

- feloszlatja az egyesületet, ha annak működése vagy tevékenysége az Ectv. 3. § (3)
bekezdésébe ütközik.

- megállapitla az egyesület megszűnését, ha az Iegalább egy éve nem működik, vagy
tagiainak száma a Ptk. 3:84. § a.l pontja alapján hat hónapon keresztül nem érli el atízfőt.

IX. AZF;GYESÜLET MEGSZÚNUSB

Az Egyesiilet rnegszúnik:
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ha a legfőbb szerv (közgyűlés) döntése alapján átalakul,
a 1egfőbb szerve (közgyűlés) a feloszlásáról határoz
a bíróság í-eloszlatja
a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti. vagy
megállapíd a megszűnését
a tizetésképtelensége miatt indult e§árásban a bíróság megszünteti
és az egyesületet a nyilvántartásból törli.

Az Egyesület jelen a|apszabálya úgy rendelkezik, hogy az egyesület jogutód nélkiili
megszűnése esetében - hitelezői igények kielégítése után * az Egyesület megmaradt vagyonát
az Egyesület cé§ával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szeryezetnek kell átadni.

A vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság - a törlést kimondó hatátozatban - rendelkezik.

Ha a bíróság a közhasznúsági jogállását az igyész indítványára törölte, a civil szeryezet
egyesületként tovább működhet. de köteles esedékes kőztartozásait rendezni, a

Közszolgáltatás ellátására irányuló szerződésbő1 eredő kötelezettségeit időarányosan
teliesíteni.

x. EGyEsÜrErr uöNrÉsEK NyllvÁNranrÁsa

Az egyesület Közgyűlési és az Elnöksógthatérozaíokról számítógépes nyilvántartástvezet, amely
tartalmazza a döntéseket, azok időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát (ha lehetséges személyét is).

A nyi 1 vánt artás v ezeté sér ől az általáno s elnökhe lyette s gondo skodi k.

A határozatok számozása évenként eggyel kezdődik és folytatásként az évszám, mögötte
zérőjelbenév, hó, nap. majd az egyesület rövidített neve kerül feltűntetésre.

xI. A TAGDÍJ

Az alaku]ó közgyűlés az éves tagdíj mértékét tetmészetes személy tagoknak 1000-Ft, jogi
személy tagok esetén 10.000-Ft-ban állapította nrep Az éves tagd{j befizelé,sének megállapított
hatúrideje minden év március 3l, napja.

A ti sztel etbel i tago knak tagdijftzetési köte l ezettsé ge ninc s.
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xII. zxpóRrNDErrnzÉs

Mindazon kérdésekre. melyet az alapszabály részletesen nem tartalmaz - a vonatkozó hatályos
j o gszabályi rendelkezéseket kell megfele l őerr al kal mazni.

Jogszabály változások esetében - ha azok érintik az alapszabály rendelkezéseit, azokat a
m e gválto zott törvényi szab ály o zásnak me gfele l óen mó do s ítani szüksé ge s.

Záradék:
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövege megfelel a2019. év 05.

hó 30. napján megtartott közgyűlésen Il20I9- 8/2019.sz.határozatokkal elfogadott módosítások
alapján készült hatályos tarlalmának.

Tata,2019. év 05. hó 30. napján.

l
ft.'.íh h..

Straubingú Zoltán
elnök

Alapszabály.t ellenjegyezteTata,2019. év 05. hó 30. napján:
clr. Élias Róbert
egyéni ügyvéd
2800 Tatabánya, Fő tér 7. fszt.2.
KASZ 36059526


