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I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete Miskolci Önálló Jogú Szervezete 
2. Az egyesület rövidített neve: MEOESZ Miskolci Szervezete         
3. Az egyesület székhelye: 3532 Miskolc, Győri kapu 117. 

                                  3501 Miskolc , Állomás utca 4582 A ép. Hrsz.: 4582 

II. 
Az egyesület célja, tevékenysége 

 
1. Az egyesület cél szerinti tevékenysége: 
 

- az FCI követelményeknek megfelelően előkészíti az eb törzskönyvezést, végzi a tulajdonjog változásával, 
tenyésztői munkával kapcsolatos ügyintézést; 

- kiképző és gyakorló területet, tenyésztelepet, ebmegőrzőt üzemeltet; 
- segíti a jó minőségű tenyészállatok külföldről történő beszerzését a hazai tenyésztésű – elsősorban magyar fajtájú 

– ebek kivitelét; 
- ismeretterjesztő tevékenységet végez az ebek tartásával, takarmányozásával, tenyésztésével és kiképzésével 

kapcsolatos tudnivalókról, elősegíti a kutyákra vonatkozó kedvezőbb közfelfogás kialakítását; 
- szakmai tárgyú ismeretterjesztő anyagok kiadását végzi és időszakosan megjelenteti az egyesületi híreket; 
- elősegíti a tagok külföldi kiállításokon és versenyeken való részvételét; 
- támogatja a tagok kutyaeleség, táp és felszerelés beszerzése, elosztókat tarthat fenn; 
- segíti az állatmentést és az állategészségügyi tevékenységet. 
- Kiállítási kellékek bérbradása 
- Kisállat szállító jármű bérbeadása 

 
IV. 

Tagdíj 
 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg, minden naptári 
évre vonatkozóan évente egy alkalommal, legkésőbb minden naptári év március hó 31. napjáig szabályszerűen összehívott 
és megtartott, határozatképes közgyűlésen a szavazatok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozott határozattal. . A 
tagdíjat az arról rendelkező határozat meghozatalától számított 30 napon belül alapján, minden naptári év március 31. 
napjáig kell egy összegben, az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 
 
Az egyesület megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének évében a tagdíj 
időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül köteles az éves tagdíjat az 
egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 
 
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 
 
 
 
 



 
 

VI. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

 
1. Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását 

követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökhözséghez kell 
benyújtani, aki amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 308 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt 
módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 
nincs. 

 

VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
Kizárható a tag akkor is, ha hat hónapon 30 napon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj megfizetésének 
elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább hat hónapos 30 napos mulasztás elteltét követően az 
elnökség írásban – igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő 
figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 
maradt. 

 
 

X. 
Az egyesület szervei 

 
Az egyesület szervei: 
 

a) Közgyűlés 
b) Elnökség 
c) Felügyelő és fegyelmi bizottság 
d) Fegyelmi bizottság 

 
A Közgyűlés 

 
1. A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. 
 
2. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

a) felügyelő és fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása; 
b) elnök, elnökség, bizottságok munkájáról szóló beszámoló elfogadása; 
c) kizárás, fegyelmi határozat elleni jogorvoslat elbírálása; 
d) országos szervezet küldöttgyűlésére a küldöttek megválasztása; 
e) szabályzatok elfogadása, módosítása; 
f) tiszteletbeli tag felvételéről való döntés; 
g) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

Elnökség 

12. Az elnökség az egyesület 75 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, amelyet 
jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

15. Az egyesület vezető tisztségviselői: 

Az egyesület elnöke:  Kádár János (3534 Miskolc, Hajós Alfréd u. 20. 4/1.) 
    megbízatásának időtartama: 2021.04.27-2023.04.06.2023.05.31. 



 
 

 
 Az elnökség tagjai: Dr. Nagy Gabriella (3532 Miskolc, Andor u. 20.)  
     Bodó Barbara (3793 Sajóecseg, Jókai u. 24.)      
     Bernyiscsek István (3531 Miskolc, Kőporos u. 1.) 
     Szemán László (3521 Miskolc, Marek J. u. 32.) 
     Váradi Attila (3712 Sajósenye, Széchenyi u. 32.) 
     Győrfi Nóra (3521 Miskolc, Erkel F. u. 107.) 

    megbízatásának időtartama: 2021.04.27-2023.04.06.2023.05.31. 
16. Az Elnők 

a)  Az Elnököt a Közgyűlés közvetlenül választja, nyilt, egyszerű többségi szavazással 5 év időtartamra. Az elnök   
     csak természetes személy lehet, és csak olyan személy, aki az egyesület elnökségében vagy valamelyik  
     bizottságában minimum egy cikluson keresztül-tevékenységet vállalt. 
b)  Az Elnök az egyesület törvényes képviselője és vezetője, képviseleti joga önálló. Képviselet módja önálló,  
     terjedelme általános. 
c)  Az Elnök képviseli az egyesületet harmadik személyek és hatóságok előtt, szerződéskötési joga van, és megtehet  
     minden szerződéses nyilatkozatot. Az Elnök az Elnökségnek és a Közgyűlésnek tartozik beszámolási  
     kötelezettséggel. Az Elnök igényt tarthat a feladatai ellátásával kapcsolatos költségeinek megtérítésére.  
     Tiszteletdíjban nem részesül. 

 Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. 
 A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 
 A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló 
 Az elnököt a közgyűlés közvetlenül, az elnökség tagjai közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozott 

határozattal választja. 
16. Az elnök hatáskörébe tartozik: 

a)  az egyesület napi ügyeinek vitele, operatív irányítása; 
b)  a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
c)  a beszámolók, éves költségvetés előkészítése; 
d)  elnökség üléseinek összehívása, vezetése; 
e)  munkáltatói jogok gyakorlása az egyesület alkalmazottai felett; 
f)  irányítja az elnökség munkáját; 
g)  gyakorolja a kiadói, szerkesztői jogokat az egyesület sajtótermékei vonatkozásában; 
h)  folyamatosan felügyeli az egyesület rendezvényeinek szakmai munkáját; 
i)  legalább évente felülvizsgálja a rendes tagsági jogviszony feltételeinek fennállását a rendes tagok 

vonatkozásában; 
j)  gyakorolja az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési, utalványozási jogot; 
k)  eljár minden olyan ügyben, melyet jogszabály, alapszabály, vagy szabályzat nem utal más szerv hatáskörébe. 
l)     a rendes tag felvételéről való döntéshozatal; 
m)   közgyűlési, és egyéb bizottsági határozatok végrehajtásáról való gondoskodás; 

 
17. Az elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) beszámolók, szabályzatok, éves költségvetés elkészítése, közgyűlés elé terjesztése; 
b) egyéb díjak (szolgáltatási díjak, stb.) megállapítása; 
c) képzések, rendezvények, munkaprogramok előkészítése, elkészítése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem 

tartozó döntések meghozatala és végrehajtása, a gazdálkodás irányítása; 
e) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értékesítése; 
f) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
h) a tagság nyilvántartása; 
i) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek, nyilvántartásainak vezetése; 
j) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 



 
 

k) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte esetén az e 
törvényben előírt intézkedések megtétele; 

l) a rendes tag felvételéről való döntés; 
m) közgyűlési, és egyéb bizottsági határozatok végrehajtásáról való gondoskodás; 
n) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 

 
18. Az elnökség üléseit szükség szerin, de legalább 2 havonta egy alkalommal tartja. Az elnökségi ülést az elnök legalább 

15 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban, 
igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pld. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 
 
 

Felügyelő és Fegyelmi Bizottság összevonása 
 

 
 
 
 

Az egyesület vagyona, gazdálkodása 
Az egyesület éves pénzügyi tervét és a beszámolót az elnökség előterjesztése alapján a közgyűlés hagyja jóvá. 
Minden tag a közgyűlésen az egyesület vezető tisztségviselőjétől felvilágosítást kérhet, és betekinthet az egyesület irataiba. 
 
 
 
Miskolc, 2022. május 30. 
 
 


