A
MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET
Alapszabálya
(egységes szerkezet)
A MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET az egyesülési jogról szóló az 1989.. évi II. tv.
és a sportról szóló 1996. évi LXIV. tv alapján működő sportegyesület. Az alapító tagok
taggyűlése az egyesületet 1999. július 9.-én hozta létre, megállapítva az egyesület
alapszabályát. Az alapszabály egységes szövegét az időközben eszközölt módosításokkal
egybeszerkesztve a 2002 május 3.-i taggyűlés fogadta el.
Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: MAGYAR CANICROSS SPORTEGYESÜLET
(Kutyás terepfutó és kutyafogathajtó sportklub)
2. Az Egyesület székhelye: 1221 Budapest, Tegzes u. 5.
3. Az Egyesület önkormányzati elven működő az ember ősi társával a kutyával együtt
sporttevékenységet végző természetes személyek és e tevékenységet támogatójogi
személyek társadalmi szervezete.
4. Az Egyesület együttműködik a tagjai által űzött kutyás sportágak - a CANICROSS (
kutyás terepfutás), a BIKEJÖRING ( kutyás terepkerékpározás), a JÖRING ( kutyás
terepsíelés) és a PULKA ( terepsíelés súlyt húzó kutyával) valamint a
KUTYAFOGATHAJTÁS hazai és nemzetközi csúcsszerveivel.
5. Az egyesület küldetése ( előtérbe helyezve, hogy az együttes sportolás felelősség és
egyben személyiségfejlesztő tevékenység) megismertetni és megteremteni az
állatvédelmi törvény szellemében tagjai és a kutyás sportok iránt érdeklődők számára
a kutyával való együttes sportolás örömét, illetve az ember és kutya együttes
sportolásában létrehozni a sport és a szépség kapcsolatát.
6. A sporttevékenység közben az egyesület tagjai nem tesznek különbséget a kutyák
fajtája és neme között.
Az Egyesület célja, tevékenysége és feladatai
7. Az Egyesület működési céljai:
Az Egyesület küldetése megvalósítása érdekében az embert és ősi társát, partnerét
olyan együttes, harmonikus sporttevékenységre tanítani és nevelni , melynek során az
ember és az állat együtt küzd egy adott cél elérésében.
Tudatos és helyes állattartás elterjesztése. A kutyatenyésztésben tudatosítani és
elismertetni a sport jelentőségét.
Kiemelt céljának tekinti, az egészséges életmódra való nevelést, az ember a
kutya és a természet szoros kapcsolatának megteremtését. Az Egyesület rendeltetés
szerinti feladatának tekinti a kutyatartók között a sportág népszerűsítését, a sportolás
utáni igény és lehetőség e széles társadalmi rétegben való megteremtését
Célja továbbá a környezetvédelem fontosságának tudatosítása, az állatok és a
természet szeretetére való nevelés, az amatőr sport támogatása, az érdeklődés és az
igény felkeltése a rendszeresen végzett sporttevékenység iránt.

A fentiek megvalósításán keresztül az egészséges életmódra való nevelés, az
Egyesület sportolói egészségének megőrzése, eredményességének javítása és a
sportág fejlesztése.
8. Az Egyesület tevékenysége
Az Egyesület céljai megvalósítása érdekében edzéseket, edzőtáborokat, bemutatókat
és versenyeket szervez, illetve segíti tagjai ilyen eseményeken való részvételét.
Tagjai és más érdeklődők részére szakirányú kutyakiképzés szervezése.
Az Egyesület támogatja a sporttevékenységgel
ismeretterjesztő tevékenységet.

kapcsolatos

tudományos

és

Az Egyesület tagjai részéről elvárja a felelősségteljes tenyésztést, a sportszerű
állatbarát tenyésztési irányelvek érvényesítését, az ember és a kutya etikus
kapcsolatának megőrzését, az egészséges életmód példaértékű népszerűsítését, a
természet óvását. Az Egyesület csak olyan tevékenységet folytat, ami a kutya
egészségét nem veszélyezteti illetve javítja.
Az Egyesület vállalkozási és gazdálkodási tevékenységet csak
megvalósításának érdekében végez.

másodlagosan, a céljai

Az egyesület céljai érdekében alapítványt hozhat létre.
Az egyesület tagjai és szervezete
9. Tagsági viszony
Az Egyesület tagja lehet, akit az egyesület két tagja legalább együttesen írásban
ajánl. Az Egyesületnek magánszemély és jogi személy tagjai egyaránt lehetnek.
A jogi személy tag jogait és kötelezettségeit annak képviseletre jogosult vezetője
gyakorolhatja, illetve teljesítheti.
A tagsági viszony írásbeli belépési nyilatkozattal jön létre.
A tagsági viszony megszűnik:
- a kilépés írásbeli bejelentésével
- a tag halálával
- a taggyűlés 2/3-os szótöbbséggel meghozott kizáró határozata alapján
- az Egyesület megszűnésével vagy megszüntetésével.
10.Az Egyesület tagjai:
- alapító tagok
- rendes tagok
- tiszteletbeli tagok
Az alapító tagok az Egyesület alapítói, megalakulásáról szóló jegyzőkönyv aláírói. Az
alapító tagokat nem illetik meg többletjogok a többi taggal szemben.
A rendes tagok az Egyesület alapító tagjaihoz időközben csatlakozott magán, illetve
jogi személyek, akik az alapszabályban és a törvényben meghatározott feltételeknek
megfelelnek és az Egyesület vezetősége a belépési nyilatkozatukat elfogadta.

A tiszteletbeli tagok az Egyesület vezetősége által felkért személyek. Amennyiben a
tiszteletbeli tag a felkérést elfogadja a felvételre vonatkozó indítványt az Egyesület
vezetősége a taggyűlés elé terjeszti. A tiszteletbeli tag felvételéhez a taggyűlés 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 választható az egyesület vezetőségébe.
Tiszteletbeli tag nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági
viszony megszüntetésének bejelentésével, kizárással vagy a tag halálával (
megszűnésével ) szűnik meg.
11. A tagok jogai és kötelezettségei
Az egyesület alapító és rendes tagja választhat és választható az Egyesület szerveibe,
Az Egyesület alapító és rendes tagja jogosult:
- részt venni az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- jogosultaz Egyesület célja és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását
kezdeményezni, - a döntésekben szavazati joggal részt venni,
- az Egyesület adminisztrációjába betekinteni,
- az Egyesület tevékenységéről véleményt nyílvánítani. Az Egyesület tagját
jogszabályba nem ütköző véleménynyilvánításért hátrány nem érheti.
Az Egyesület alapító és rendes tagja köteles:
- eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
- a szervezeti életben részt venni, a rábízott illetve elvállalt feladatokat végrehajtani,
tisztségbe való megválasztása esetén ezt legjobb tudása szerint ellátni,
- a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni minden év március 31-ig.
12. Az Egyesület vezető szervei: a taggyűlés és a vezetőség
A taggyűlés
A taggyűlés az Egyesület legfőbb szerve melyet a tagok összessége alkot.
A
taggyűlést - annak időpontját legalább 15 nappal megelőzően - írásban kell
összehívni. A meghívókat az egyesületi nyilvántartásban feltüntetett címre kell
postázni. A taggyűlés tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet a
jegyzőkönyvvezető, valamint a taggyűlésen részt vett két tag hitelesít.
A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása és módosítása,
- az évi költségvetés valamint a tagdíj meghatározása,
- az ügyintéző szerv évi beszámolójának elfogadása,
- az egyesülés más társadalmi szervezettel való egyesülésének, úgyszintén
feloszlásának kimondása.
- a vezetőség megválasztása, felmentése az egyes vezetőségi tagok lemondásának
tudomásul vétele.
- az Egyesület célja és tevékenységi körébe tartozó feladatok meghatározása,
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a taggyűlés saját kizárólagos
hatáskörébe von.

A vezetőség 3 főből áll megbízatása 4 évre szól. A vezetőség tagjai közül a közgyűlés
válassza ki az Egyesület elnökét. A vezetőség szükség szerint de legalább kéthavonta
ülésezik A vezetőség ülését az elnök hívja össze.
A vezetőség szervezi, irányítja az Egyesület munkáját. Tevékenységéről a taggyűlést
rendszeresen tájékoztatja és jelentősebb kérdésekben köteles állásfoglalását kikérni.
A taggyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja. Köteles a taggyűlést akkor is
összehívni, ha azt a tagok legalább egyharmada a cél megjelölésével írásban kéri vagy
ha a bíróság összehívni rendeli.
Az egyesület elnöke
Az Egyesület elnöke önállóan képviseli az Egyesületet. A testületi szervek ülései között
gondoskodik a határozatok végrehajtásáról. Akadályoztatása esetén a vezetőség más
tagja is eljárhat az Egyesület ügyeiben. Amíg a tagok létszáma nem teszi szükségessé
titkár választását addig ellátja az egyesület titkára részére meghatározott feladatokat
is.
Az egyesület titkára
Amennyiben az egyesült alapító és rendes tagjai száma eléri az 50 Főt a taggyűlés
megválasztja az egyesület titkárát. Az egyesület titkára az elnök irányításával szervezi
és intézi az Egyesület ügyeit, gondoskodik a vezetőségi ülések rendszeres
megtartásáról, a szervezet feladatai elvégzéséről. A titkár kezeli a szervezet
rendelkezése alatt álló pénzeszközöket. Elkészíti vagy elkészítteti a szervezet pénzügyi
helyzetéről szóló beszámolót.
13. Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület vagyona a tagdíjból, a pályázatokon elnyert támogatásokból, magán- és
jogi személyek felajánlásaiból, valamint saját gazdálkodásának eredményéből
képződik. A felajánlások elfogadásához az elnökség elfogadó határozata szükséges. Az
Egyesület céljai megvalósításának elősegítése érdekében saját gazdálkodást is folytat,
melynek keretében árbevétel ellenében különböző szolgáltatásokat nyújt,
megbízatásokat teljesít, pályázatokon vesz részt.
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok - a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Az Egyesület tagjai évi 5000 Ft ( ötezer forint ) tagdíj fizetésére kötelesek.
Az Egyesület tisztségviselői feladataikat társadalmi munkában látják el, készkiadásaik
( költségeik ) megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
Gazdálkodási feladatok ellátására tiszteletdíjas munkatársat ( gazdasági felelőst )
lehet alkalmazni. Az alkalmazás felől a vezetőség dönt.
14. Határozathozatal
A vezetőség határozatképes, ha ülésén a tagok 2/3 jelen van.
A taggyűlés akkor határozat képes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50%-a + 1 fő
jelen van. Határozatképtelenség esetén 15 napon belüli időpontra összehívott második

ülés változatlan napirenddel és a megjelent tagok létszámára tekintet nélkül
határozatképes, ha a fentiekről a tagokat már előzetesen tájékoztatták.
A határozatokat szótöbbséggel és nyílt szavazással hozzák, ha az alapszabály
másképpen nem rendelkezik. Szavazategyenlőség esetén az Egyesület elnökének
szavazata dönt. A határozatokat folyamatos sorszámozással ellátva a Határozatok
Könyvében kell nyilvántartani. A bevezetést a taggyűlési jegyzőkönyvben foglaltak
alapján az Egyesület elnöke végzi és hitelesíti a bejegyzést.
Titkos szavazás szükséges, ha a döntést hozó szerv szótöbbséggel így határoz.
Személyi kérdésekben a szavazás titkos, a döntést hozó szerv jelölő bizottság
felállítását igényelheti.
15. Az Egyesület jegyzése, aláírási jog
Az Egyesületet az Egyesület elnöke jogosult akként jegyezni, hogy az Egyesület
géppel vagy kézzel írt, előnyomott, vagy nyomtatott elnevezése alá saját nevét
önállóan írja.
Az egyesület bankszámlája felett az elnök és bármelyik vezetőségi tag együttes
aláírással rendelkezik.
16. Záró rendelkezések
17.Az alapszabály által nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az 1989. évi
II. törvény, továbbá a társadalmi szervezetek gazdálkodásáról szóló jogszabály
rendelkezései az irányadók.
A jelen alapszabály az 1999 július 11.-én és az 1999 október 16.-án megismételt
taggyűlésen a Fővárosi Bíróság végzésében előírt, valamint a 2002 május 3.-i
taggyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt a taggyűlés által
elfogadott egységes szöveget tartalmazza.
....................................................................................
dr. Svéda István
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Az alapszabályt ellenjegyezte:

