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”FRÍZ LÓTENYÉSZTŐK” MAGYARORSZÁGI EGYESÜLETE  
 
 

ALAPSZABÁLY 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

 
A ”FRÍZ Lótenyésztők” Magyarországi Egyesülete (továbbiakban Egyesület) alapszabályát az alábbiak 
szerint állapította meg és foglalta a módosításokkal egységes szerkezetbe: a 2019. október 15. napján 
tartott közgyűlésen elfogadott változások félkövér és dőlt betűvel szedve 

 
 

I. Általános rendelkezések 

 
I.1. Az Egyesület neve, jogállása:  ”FRÍZ Lótenyésztők” Magyarországi Egyesülete 

  Az Egyesület jogi személy. 
 
I.2. Az Egyesület alapító tagjai: 
 

- BÁLINT LÁSZLÓ  
(an.: Sári Julianna, szül.: 1955. 11. 21., lakik: Balatonendréd, József Attila u. 29.) 

- DEÁK GÁBOR FERENC  
(an.: Katalin Mária, szül.: 1983. 10. 15., lakik: 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 1171.) 

- KOVÁCS ZOLTÁN VINCE  
(an.: Simái Magdolna, szül.: 1960 02. 28., lakik: 8623 Balatonföldvár. Dobó Katica u 14/B.) 

- Id. GÁBRIS PÁL  
(an.: Kaszás Teréz, szül.: 1956. 05. 22, lakik: 2888 Csatka, Szentkút u. 107.) 

- Ifj. GÁBRIS PÁL  
(an.: Tuba Ildikó, szül.: 1977. 10. 12., lakik: 2888 Csatka, Szentkút u. 107.) 

- BÉRCZY ÉVA TITIA  
(an.: Kayser Éva, szül.: 1957.04.10., lakik: 2888 Csatka-Korompuszta) 

- NAGY SÁNDOR  
(an.: Kovács Zsófia, szül.: 1965. 05. 03., lakik: 2888 Csatka. Szentkút u. 138.) 

- BARNA SÁNDOR  
(an.: Blumberger Katalin, szül.: Szécsény, 1953. 12. 21., lakik: 1125 Budapest. Szarvas Gábor u. 
32.) 

- BARNA KATALIN  
(an.: Hochhauser Margit, szül.: 1980. 04. 28., lakik: 1125 Budapest, Szarvas Gábor u. 32.) 

- BARNA GYÖRGY  
(an.: Hochhauser Margit szül.: 1982. 03. 28., lakik: 1125 Budapest Szarvas Gábor u. 32.) 
 

I.3. Az Egyesület székhelye:   2146 Mogyoród, Gödöllői út 134. 
 
I.4. Az Egyesület működési területe:  
Az Egyesület működése kiterjed az ország egész területére. Az Egyesület a működésével kapcsolatban 
felmerült kiadásainak fedezetét a tagdíjakból, pályázatokból, működési támogatásokból, valamint 
természetes- és jogi személyek adományaiból biztosítja. 
 
 

II. Az egyesület célja 

Az Egyesület célja Európa egyik legrégebbi lófajtájának, a fríz lónak a magyarországi megismertetése és a 
fajta népszerűsítése, a fajta tenyésztési elveinek meghatározása – figyelemmel a nemzetközi, különösen a 
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Holland Királyi Társaság által elfogadott célokra, és elvekre –, a fajta tenyész értékének megőrzése, a 
lovassport és a lovas turizmus számára alkalmas egyedek tenyésztése. 

 
 

III. Egyesületi tagság keletkezése, megszűnése 

 
III.1. Tagsági jogviszony keletkezése 
Az Egyesület tagja minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely az Alapszabály rendelkezéseit 
aláírásával magára nézve kötelezőnek fogadja el és kötelezettséget vállal arra, hogy az egyesületi célok 
megvalósítása érdekében közreműködik, valamint a tagdíjat megfizeti. 
Az alapító tagok esetében a tagsági viszony az alapító okirat aláírásával keletkezik. 
A további tagok belépéséhez a kitöltött és aláirt belépési nyilatkozatot benyújtása mellett az is szükséges, 
hogy egy vagy több, az egyesület Tenyésztési Szabályzatának megfelelő kanca vagy mén tartását bejelentse 
és a tagdíj befizetését igazolja. 
 
III.2. Pártoló tagsági jogviszony keletkezése 
Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti 
az Egyesület munkáját, de az Egyesület működésében tagként nem kíván részt venni. 
A pártoló tagsági jogviszony a kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával, valamint az Egyesület 
részére felajánlott támogatás megfizetésével létesül. 
 
III.3. Tagsági jogviszony megszűnése 
Az egyesületi tag tagsási jogviszonya megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással, illetve a jogi 
személy tag megszűnésével. A kilépést írásban kell bejelenteni az Egyesület elnökségénél 
tisztségviselőjénél. 
 
III.4. Tag kizárása 
A tag kizárásáról a Közgyűlés szótöbbséggel dönt. A tag kizárására vonatkozó részletes szabályokat a 
Közgyűlés által elfogadott belső szabályzat tartalmazza. 

 
 

IV. A tagok jogai és kötelezettségei 

 
IV.1. Szavazati jog  
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését 
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult Közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag 
személyesen gyakorolhatja. Jogi személy tag szavazati jogát a tag társasági szerződése szerinti képviseletre 
jogosult személy gyakorolja.  
 
IV.2. Tisztségviselési jog 
Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. 
 
IV.3. Tagdíj fizetési kötelezettség 
Az Egyesület tagja köteles a Közgyűlés által meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni.  
 
IV.4. Személyes közreműködési kötelezettség 
Az Egyesület valamennyi tagja köteles tevékenyen közreműködni az Egyesületi céljainak megvalósítása, 
illetve a Közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében. 

 
 

V. Az Egyesület szervezete és működése 

 
V. Az Egyesület szervei és tisztségviselői 
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. Az Egyesület ügyintéző szerve az Elnökség. Az elnökség áll: 
elnök, titkár és három elnökségi tagból Az Egyesület képviseletére az Elnök és a Titkár jogosult.  
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V.1. A Közgyűlés 
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő 
valamennyi kérdésben döntéshozatalra jogosult.  
 
V.2. A Közgyűlés működési rendje 
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze a Közgyűlés helyének, idejének és napirendjének közlésével. Rendes 
Közgyűlést évente legalább egy alkalommal kell összehívni. Rendkívüli Közgyűlést kell tartani, ha a tagok 
egyharmada a cél megjelölésével azt írásban kéri vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja 
és ezt az Elnökségnek írásban jelzi.  
A közgyűlési meghívót minden tagnak írásban kell kiküldeni postai úton a Közgyűlés napját megelőző 15. 
napig. A meghívónak a Közgyűlés helye, ideje és napirendje mellett tartalmaznia kell az esetleges 
határozatképtelenség miatt megismételt Közgyűlés helyét és idejét, valamint napirendjét.  
A Közgyűlés határozatképes, ha azon az összes tag legalább fele jelen van. Ha a Közgyűlés azért nem volt 
határozatképes, mert azon a tagok kevesebb, mint fele volt jelen, a megismételt Közgyűlés az eredeti 
napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt 
Közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - Közgyűlés időpontját követő időpontra kell 
összehívni, mely időpont az eredeti Közgyűlés meghívójában megjelölendő. 
A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, 
szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az 
Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához az összes tag kétharmadának szavazata 
(minősített többség) szükséges. A Közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) titkos szavazással választja 
meg.  
 
V.3. A Közgyűlés hatásköre 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:  

- az alapszabály jóváhagyása és módosítása, 
- az éves költségvetés megállapítása, 
- az éves beszámoló elfogadása,  
- a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek tagjainak megválasztása 5 év határozott 

időtartamra. Ezen általános szabály alól kivételt képez a tenyésztésvezető megválasztása. A 
tenyésztésvezető megválasztására és visszahívására a mindenkori Elnökség jogosult.  

- az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. 
 
V.4. Elnökség 
Az Egyesület ügyintéző szerve a Közgyűlés által választott, 5 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség 
tagjai az Elnök és a Titkár. 
A Közgyűlés az Elnökség tagjait öt évre választja. Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden 
olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Döntéseiről, intézkedéseiről a 
következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. 
Az Elnökség dönt az Egyesületet megillető jogok gyakorlásáról és az Egyesületet terhelő kötelezettségek 
vállalásáról (szerződéskötés), köteles azonban a Közgyűlésnek, illetve a tagoknak döntéseiről beszámolni, 
részükre a kért tájékoztatást megadni.  
Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze az ülés helyének, idejének és napirendjének közlésével. Az 
Elnökség szükség szerint, de évente legalább négyszer tart ülést. Az Elnök a meghívót minden elnökségi 
tagnak postai úton küldi meg az ülést megelőző 8. napig. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb 
személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. 
Az Elnökség akkor határozatképes, ha annak mind az öt tagja jelen van.  
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
 
V.5. Az Elnök jogai és kötelességei 
Az Elnök jogosult  

- a Közgyűlés összehívására, 
- az Egyesület pénzeszközeivel való elszámoltatásra, 
- az Egyesület számláinak ellenőrzésére, 
- a pénzügyek intézéséhez szükséges megbízólevelek kiadására, 
- az Egyesület szerződéseinek megkötésére.  



4 

 

Az Elnökség köteles 
- a tagok észrevételeit figyelembe venni,  
- a Közgyűlés határozatainak megfelelően a szükséges intézkedéseket megtenni, 
- a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve 

felhasználását ellenőrizni, 
- az Egyesület tevékenysége során keletkezett iratokat ellenőrizni és megőrizni. 

 
V.6. A Titkár kötelessége 
A Titkár köteles 

- az Egyesület pénzállományát kezelni, 
- az Egyesület számlát kezelni és nyilvántartani, 
- a pénztárkönyvet vezetni, 
- mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnököt értesíteni, 
- a számlák hitelességét ellenőrizni. 

 
V.7. Az Egyesület képviselete 
Az Egyesület képviseletét az Elnök és a Titkár önállóan látja el. 
 
V.8. Pénzforgalmi számla kezelése 
Az Egyesület pénzforgalmi számlája feletti rendelkezésre az Elnök és a Titkár jogosult. 
 
V.9. Jegyzőkönyv és határozatok 
A Közgyűlés és az Elnökség határozatait jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírásával látja el az 
Elnökség minden jelenlévő tagja, Közgyűlés esetén pedig az erre kijelölt két tag. 
A közgyűlést levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a 
határozatok könyvébe, bejegyzését a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt 
követően válik érvényessé. 
Az Elnök köteles mind a Közgyűlés, mind az Elnökség által hozott határozatok nyilvántartását 
naprakészen vezetni. 
 
V.10. Iratkezelés 
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a Titkár kezeli. 
 
 

VI. Szakmai feladatok 

 
VI.1. Szakmai tevékenység irányítása  
A tenyésztés vezető és a nemzetközi titkár tevékenységét az egyesület elnöke irányítja, feladatukat az Elnök 
határozza meg a vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével. 

 
 

VII. Az Egyesület vagyona, gazdálkodása 

 
VII.1. Az Egyesület vagyona 
A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, az Egyesület céljának elérését szolgáló befizetés az 
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon 
történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából térítés, részesedés nem illeti meg. 
 
VII.2. Az Egyesület gazdálkodása 
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból, a tagok által önként nyújtott egyéb juttatásokból, pályázati 
hozzájárulásokból, működési támogatásokból, illetőleg a külső támogatók által nyújtott pénzeszközökből 
önállóan gazdálkodik. Az Egyesület gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az Egyesület éves 
költségvetéséről a Közgyűlés dönt.  
A tagdíjakat az Egyesület elsősorban a fenntartási, ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő 
járadékok és adók megfizetésére használja fel. 
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VII.3. Felelősség az Egyesület tartozásaiért 
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj megfizetésén túlmenően az Egyesület 
tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.  
 
VII.4. Rendelkezés a vagyonról az Egyesület megszűnése esetén 
Az Egyesület megszűnése esetén vagyonáról a Közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról a 
Közgyűlés nem rendelkezik, továbbá ha az Egyesületet a bíróság feloszlatja vagy az Egyesület megszűnését 
állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után a Nemzeti Együttműködési Alapot illeti, és azt 
közérdekű célra kell fordítani. 
 
VII.5. A könyvvezetés nyilvántartási szabályai 
Az Egyesület gazdálkodásáról a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat 
az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével az Elnök az Egyesület gazdálkodásáról a Közgyűlést 
tájékoztatja, az Egyesület mérlegét, és vagyonkimutatását elkészítteti és ismerteti. 
 
VII.6. Támogatások kezelése 
Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, a nyújtott és elfogadott támogatást a 
lehető leghatékonyabban és a legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére 
fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására elkülöníti, illetve az Egyesület 
célját szolgáló rendezvényeket tart. A rendezvények bevételeit a rendezvény céljában meghatározott 
körben használja fel. 
 
 

VIII. Vegyes rendelkezések 

 
VIII.1 Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
 
VIII.2. Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el és pártokat semmilyen formában nem támogat, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít és 
nem támogat a választásokon. 
 
VIII.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 
valamint a Közgyűlés határozatai megfelelően irányadók.  
 
Jelen Alapszabály módosítást az Egyesület tagjai a 2019. október 15. napján megtartott Közgyűlésen 
fogadták el és foglalták a módosításokkal egységes szerkezetbe.  
 
Budapest, 2019. október 15. 
 
 

  …………………………………. 
                Dobos József elnök 
 
 
Alulírott Tarnayné Dr. Antovszki Ilona ügyvéd igazolom, hogy jelen alapszabály egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat 2019. október 15. napján elhatározott módosítások alapján 
kialakult hatályos tartalmának. 
 
Jelen alapszabályt ellen jegyzem Budapesten, 2019. október 15. napján: 
 
Tarnayné dr. Antovszki Ilona ügyvéd 
(1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 57. II. ép. 1. em., KASZ: 36070062) 
 


