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I. 

 

BEVEZETŐ RÉSZ 

 

A magyartarka szarvasmarha tenyésztők 1989. Június 16. Napján Bonyhádon megtartott 

ülésükön elhatározták, hogy a Magyarországon tenyésztett fajtatiszta magyartarka 

szarvasmarha genetikai képességeinek megőrzése, folyamatos javítása, az egységes 

tenyésztési elvek érvényesítése, az egységes érdekképviselet megteremtése, a fajtatiszta 

állomány további nemesítése és az e fajtával történő keresztezési program végrehajtása 

érdekében a Ptk. 57-60. §-ai és az 1989. Évi II. törvény alapján 

 

EGYESÜLETET 

 

hoznak létre. 
1
Az egyesület áttért a 2013. évi V. törvény (Ptk) hatálya alá. 

 

II. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. §. 

 

(1.) Az egyesület neve: MAGYARTARKA TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE. 

(2.)  2Székhelye: 7150 Bonyhád, Zrínyi u. 3. 

(3.)
3
 Az egyesület országos egyesületként működik, működése Magyarország, illetve az 

Európai Unió területére terjed ki. 

 

 

2. §. 

 

(1.) Az egyesület jogi személy, és legalább 10 tagja kell hogy legyen. 

 

3. §. 

 

(1.) 4
Az egyesület tevékenységének szakmai felügyeletét a Földművelésügyi Minisztérium 

látja el. 

(2.) 5
Az egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést az ügyészség gyakorolja. 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Kiegészítette az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyülési határozat 1. pontja. 

2
 Módosította a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyülési határozat 1. pontja. 

3
 Módosította  az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyülési határozat 2. pontja. 

4
 Módosította az 5/1996.(V.30.) sz. közgyülési határozat 2. pontja. 

5
 Módosította  a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyülési határozat 1. pontja. 
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III. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA 

 

4. §. 

 

(1.) A tenyésztés szervezés területén: 

 

a./ Javaslatot tesz a tenyésztők képviseletében a minisztériumnak a szarvasmarha 

tenyésztéspolitikai koncepciók kialakítására, különös tekintettel a fajtatiszta 

magyartarka tenyésztésére, a fajta keresztezéssel történő felhasználására,  valamint 

az árutermelés igényeinek kielégítésére. 

 

b./ 
6
A magyartarka fajta tenyészértékének folyamatos javítása és minél szélesebb körű 

hasznosítása érdekében Tenyésztési Programját folyamatosan korszerűsíti. A 

nemesítés keretében meghatározza a tenyészcélt, a tenyésztési módszereket és 

szelekciós eljárásokat. Meghatározza a magyartarka fajta  paramétereit. 

 

c./ Gondoskodik a törzskönyvezés és teljesítményvizsgálat közhitelességének szakszerű 

megvalósításáról. 

 

d./ Gondoskodik a rendelkezésre álló anyagi alapok rendeltetésszerű felhasználásáról, 

törekszik az egyesület működéséhez szükséges anyagi alapok megteremtésére. 

 

e./ Fokozza a legújabb tenyésztési és biotechnológiai módszerek segítségével, 

szakemberek továbbképzésével és szaktanácsadással a tenyésztésfejlesztés 

hatékonyságát. 

 

f./  Részt vesz a nemzetközi tenyésztési integrációban. 

 

g./ Tenyészállat aukciókat, versenyeket, kiállításokat szervez és szakpropagandát fejt ki. 

 

h./ Képviseli a tagságot a különböző hazai és nemzetközi tenyésztési szervezetekben. 

 

i./ Határoz a szaporítóanyag és tenyészállatok beszerzésének kérdéseiben (export, 

import). 

 

j./ Szervezi a minőségileg megfelelő apaállat ellátást, szaporítóanyag ellátást és 

felhasználást. 

 

(2.) A gazdaságos termék-előállítás területén: 

 

Elősegíti a tej, a vágóállat és a tenyészállat exportlehetőségeinek bővítését. Megteremti az 

áruk minőségjavításának és értékesítésének többcsatornás lehetőségét. 

 

(3.) Érdekképviselet területén: 

 

a./ A tenyésztők érdekképviselete: 

- a szarvasmarha tenyésztést érintő jogszabályok kimunkálásában; 
                                                           
6
 Módosította az első mondatot az 5/1996.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 3. pontja. 
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- a magyartarka fajta védelmében; 

- a szolgáltató és forgalmazási kapcsolatokban. 

 

       b./ A tenyésztés körébe tartozó érdekvédelem, érdekegyeztetés. 

 

       c./ 
7
 Az egyesület küldötteken keresztül képviseltetheti magát a céljainak megfelelő 

feladatot ellátó érdekképviseletek munkájában. 

 

       d./ Szorgalmazza és elősegíti a tej és a hús minősítési rendszerének továbbfejlesztését. 

 

       e./ A tenyésztői öntudatot fokozva annak társadalmi elismertetésére törekszik. 

  

(4)  8 Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően 

használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget 

nem juttathat. 

 

 

IV. 

 

EGYESÜLETI TAGSÁGI VISZONY 

 

5. §.
9
 

 

(1.) Az egyesületnek rendes (teljes jogú), tiszteletbeli és pártoló tagjai lehetnek. 

(2.)
10 

Az egyesület tagja lehet bármely természetes személy, illetve bármely jogi személy,  

     aki, illetve amely az egyesület alapszabályát elfogadja, az egyesület céljaival egyetért, a 

tagdíj megfizetését vállalja, és az egyesületen kívül is a magyartarka szarvasmarha fajta 

tenyésztésével, tartásával, hasznosításával kapcsolatos tevékenységet fejt ki, és 

tagfelvételét az elnökség jóváhagyja. Az elnökség a kérelemről a beterjesztését követő 

legközelebbi ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt. 

Az Egyesületnek tudományos és szakmai segítséget nyújtó, de állatállománnyal nem 

rendelkező jogi és magánszemélyek az elnökség egyetértése esetén az egyesület pártoló 

tagjai lehetnek, ha vállalják az egyesület részére történő vagyoni hozzájárulás nyújtását.  

       Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a magyartarka tenyésztés érdekében kiemelkedő 

tevékenységet kifejtő személy, akit a küldöttközgyűlés tiszteletbeli taggá választ. A 

tiszteletbeli tagot tagdíjfizetési kötelezettség nem terheli. A tiszteletbeli tagok tagságát 

oklevél tanúsítja. 

A pártoló tag és tiszteletbeli tag a küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt és  

vezető tisztségviselővé nem választható. 

 (3.)
11

 Az egyesülethez történő csatlakozási szándékot az elnökséghez – az elnökön keresztül- 

írásban kell bejelenteni. A csatlakozás időpontját minden esetben a tagfelvételről döntő 

elnökségi ülés időpontját követő hónap első napjával állapítja meg az elnökség. Az új 

tagnak az esedékes tagdíj megfizetésének eleget kell tennie. Ezt követően kap érvényes 

tagsági igazolást, és gyakorolhatja a tagokat megillető jogokat. 

                                                           
7
 Módosította a 2/2005.(III.24.)  sz. küldöttközgyűlési határozat 3. pontja. 

8
 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 3. Pontja. 

9
 Módosította az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 1. Pontja. 

10
 Módosította a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési határozat 2. Pontja. 

11
 Módosította az 5/2009.(V.7.) sz. közgyűlési határozat 1. Pontja. 
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 (4.)
12

 A rendes tag jogai: 

 - Részt vehet és szavazhat a lakóhelye szerinti résztaggyűlésen, küldött útján a    

               küldöttközgyűlésen. 

           -  Választhat, illetve küldöttnek, tisztségviselőnek megválasztható. 

           - Az egyesület könyveibe és egyéb irataiba betekinthet, és felvilágosítást kérhet. 

           -  Az egyesület által szervezett rendezvényeken (Szakmai Nap, állatbemutatók) részt  

               vehet. 

      A rendes tag kötelezettségei:  

- A tagdíj megfizetése. 

- Az Alapszabály, a küldöttközgyűlés és az elnökség határozatainak betartása. 

- A tenyésztési program, szakmai előírások betartása. 

- A tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, tevékenységét. 

(5.) A pártoló tag jogai: 

 - Részt vehet tanácskozási joggal a küldöttközgyűlésen. 

 - Az egyesület által szervezett rendezvényeken (Szakmai Nap, állatbemutatók) részt  

               vehet. 

      A pártoló tag kötelezettségei:  

- Vagyoni hozzájárulás nyújtása. 

(6.) A tiszteletbeli tag jogai: 

 - Részt vehet tanácskozási joggal a küldöttközgyűlésen. 

 - Az egyesület által szervezett rendezvényeken (Szakmai Nap, állatbemutatók) részt  

               vehet. 

 

  

 

6. §.
13

 

 

 

(1.) Az egyesületből bármely tag kiléphet, ha ez irányú szándékát–az elnökön keresztül- 

írásban bejelenti az elnökségnek. A kilépést nem kell indokolni. 

(2.) Az egyesületben a tagsági viszony kilépéssel, a tagsági viszony egyesület általi 

felmondásával, a tag kizárásával, a természetes személy tag halálával, vagy jogi személy tag 

jogutód nélküli megszűnésével szűnik meg. 

(3.) Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, -különösen ha az esedékes tagdíjat ismételt 

írásbeli felszólítás ellenére sem fizeti meg-   az egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos 

felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az 

egyesület küldöttközgyűlése dönt. 

 (4.) A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a 

figyelmeztetés és az egyesület rendezvényétől (Szakmai nap) illetve rendezvényeitől történő 

eltiltás legfeljebb egy év időtartamra. 

 A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület 

céljával összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt jogkövetkezmény alkalmazására irányuló 

eljárást az elnök  javaslatára a küldöttközgyűlés rendeli el. 

A jogkövetkezmény alkalmazására irányuló eljárásban az érintett egyesületi tagot az 

egyesület elnöke, vagy a küldöttközgyűlés által e feladatra kijelölt más személy (a 

továbbiakban: vizsgáló) jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. 

A vizsgáló jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a személyeket is, 

                                                           
12

 Módosította  és (5.), (6.) bekezdéssel kiegészítette a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési határozat 3. Pontja. 
13

 Módosította az 5/2015.(V.14.) küldöttközgyűlési határozat 4. pontja 
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akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A vizsgáló okiratokat szerez 

be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján 30 napon belül elkészíti 

a küldöttközgyűléshez címzett határozati javaslatát. 

A határozati javaslat elkészítésétől számított 15 napon belül az elnök köteles összehívni a 

küldöttközgyűlést. A küldöttközgyűlés megtárgyalja a vizsgáló által jogkövetkezmény 

alkalmazása tárgyában tett határozati javaslatot. 

A vizsgálat adatainak ismeretében bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozati 

javaslat módosítását, illetve módosított tartalmú határozati javaslat elfogadását. 

Az összehívott küldöttközgyűlés a megvitatott illetve módosított határozati javaslatról az ügy 

megtárgyalását követően nyomban határoz. 

A küldöttközgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként – 

fentieknek megfelelően - figyelmeztetést, az egyesület valamely rendezvényétől illetve 

rendezvényeitől legfeljebb egy év időtartamra eltiltást alkalmazhatja. 

A jogkövetkezmény alkalmazásáról rendelkező küldöttközgyűlési határozatban fel kell 

tüntetni a jogorvoslati jogra vonatkozó tájékoztatást. A jogkövetkezmény alkalmazásáról 

rendelkező küldöttközgyűlési határozatot meg kell indokolni. A határozatot a taggal írásban 

közölni kell. 

A hátrányos jogkövetkezménnyel sújtott tag az egyesület székhelye szerint illetékes 

törvényszéktől kérheti a küldöttközgyűlési határozat felülvizsgálatát. 

(5.) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttközgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a küldöttközgyűlés - bármely egyesületi tag 

vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. 

A tag kizárására irányuló kezdeményezést az elnökséghez kell bejelenteni. A bejelentett 

kezdeményezést az elnök terjeszti a küldöttközgyűlés elé. A kizárásra irányuló eljárás 

megindítását a küldöttközgyűlés határozattal rendeli el. A kizárás elrendelésére irányuló 

eljárásban a személyek meghallgatására, a tényállás tisztázására, a jegyzőkönyv felvételére, a 

határozati javaslat előterjesztésére, megtárgyalására, és a határozat hozatalra az alapszabály 6. 

§. (4.)  bekezdésében foglaltak az irányadóak. 

 A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az 

indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, 

továbbáa jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni 

kell. 

A kizárásról rendelkező határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, a kizárt tag az 

egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől kérheti a küldöttközgyűlési határozat 

felülvizsgálatát. 

 

 

7. §. 

 

(1.) A tag évente a küldöttközgyűlés által meghatározott tagsági díjat köteles fizetni. 

(2.) 
 14

Az egyesület rendes tagja részére a tagsági díj tehenenként az első félévre az előző év 

december 31.-ei, a második félévre a június 30.-ai ENAR rendszerben regisztrált 30 

hónapnál idősebb nőivarú állat alapján kerül meghatározásra és ez alapján kell a 

tagdíjat megfizetni. A tag a fenti állatlétszámhoz igazodó tagdíj mellett fix összegű 

alaptagdíjat is köteles fizetni, amelynek összegét szintén a Küldöttközgyűlés határozza 

meg. 

  A tenyészbikánként fizetendő tagdíj mértéke a tehenenként fizetett tagdíj 10-szeres 

szorzata. 

Az állatállománnyal nem rendelkező természetes személy tagok az alaptagdíjat fizetik. 
                                                           
14

 Módosította a 2/2015.(IX.15.) küldöttközgyűlési határozat 4. pontja 
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(3.) A tagsági díjat a tagok minden évben két részletben, június 30. és december 31.-ig 

kötelesek befizetni. 

 

8. §. 

(1.)  15
A tagok jogosultak az egyesület tevékenységében részt venni.  Az egyesület tagjait 

egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A tag tagsági jogait 

személyesen gyakorolhatja. Jogi személy tag tagsági jogait képviselőjén keresztül 

gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

(2.)
 16 

Az egyesület  minden rendes tagja részt vehet a lakóhelye szerinti résztaggyűlésen, 

illetve  küldött útján közvetve a küldöttközgyűlésen. 

(3.) Az egyesület minden rendes tagja választhat és megválasztható. A pártoló tag és  

 tiszteletbeli tag a küldöttközgyűlésen tanácskozási joggal vehet részt és vezető  

 tisztségviselővé nem választható. 

(4.) Az egyesület minden rendes tagját egy szavazati jog illeti meg a résztaggyűlésen. 

(5.)Az egyesület könyveibe és egyéb irataiba bármely tag betekinthet, és felvilágosítást 

kérhet. 

(6.)
17

Minden tag jogosult az egyesület által szervezett rendezvényeken részt venni. 

 

9. §. 

 

(1.) Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag –a tudomására 

jutástól számított 30 napon belül- a Bíróság előtt megtámadhatja. 

(2.) 18
Az egyesület tevékenységének gyakorlása során tagjait és pártoló tagjait a kívülállókkal 

szemben előnyben részesíti. 

(3.) Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. 

 

10. §. 

 

(1.) A tag az egyesület szakmai munkájának eredményessége érdekében köteles az egyesület 

által meghatározott szakmai előírásokat betartani. 

 

 

 

11. §. 

 

(1.) A tagsági viszony megszűnése a tagdíj visszatérítésre nem jogosít, és nem jelenti az 

egyesülettel kötött egyéb szerződések alapján fennálló kötelezettségek megszűnését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz.  küldöttközgyűlési határozat 5. Pontja. 
16

 Módosította (2) (3) és (4) bekezdést a 2/2015.(IX.15.) sz.  küldöttközgyűlési határozat 5. Pontja. 
17

 Kiegészítette az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 4. Pontja. 
18

 Módosította az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 5. Pontja. 
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V. 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE 

 

12. §. 

 

(1.) 
19

 Az egyesület legfőbb szerve a küldöttközgyűlés. A küldöttközgyűlésen  a 

résztaggyűléseken megválasztott küldöttek, az elnökség és felügyelőbizottság elnöke, 

tagjai, a szakbizottság elnöke és meghívottak vesznek részt. 

 

(2.) 20
Az egyesület vezető szervei: 

        a./ küldöttközgyűlés 

        b./ elnökség 

        c./
21

 felügyelőbizottság 

(3.) 22
 A küldöttközgyűlés, a résztaggyűlések, az elnökség, a felügyelőbizottság akkor 

határozatképesek, ha azokon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha 

egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

Ha az ülést határozatképtelensége miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben felvett 

kérdésekben másodszorra összehívott ülés a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes. 

 

 

VI. 

 

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS 

 

13. §. 

 

(1.) A küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./ Az Alapszabály  megállapítása és módosítása; 

b./ az éves költségvetés meghatározása; 

      c./
23

az egyesület elnökségének, felügyelőbizottságának, tisztségviselőinek megválasztása, 

            visszahívása; 

d./ 
24

a vezető szervek éves beszámolójának elfogadása, és az éves mérleg jóváhagyása; 

e./
25

  az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

végelszámoló kijelölése; 

f./  
26

a tag kizárása; 

g./ 
27

az egyesület valamely szövetséghez való csatlakozása, gazdasági társaság 

alapításában részvétel, vagyoni hozzájárulással belépés már működő társaságba; 

                                                           
19

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 6. Pontja. 
20

 Módosította az 5/2002.(IV.18.) sz. közgyűlési határozat 3. Pontja. 
21

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 7. Pontja az Alapszabály valamennyi „ellenőrző 

bizottság” szövegrészét „felügyelőbizottság” szövegrészre. 
22

 Módosította  a 2/2015.(IX.15.) sz. közgyűlési határozat 6. Pontja. 
23

 Módosította a 7/2000.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 4. Pontja.  
24

 Módosította az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 6. Pontja. 
25

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 8. Pontja. 
26

 Módosította az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 6. Pontja. 
27

 Módosította a 2/2005(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 6. Pontja. 
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       h./
28

 tagdíj meghatározása; 

 i./ 
29

tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása; 

 j./
30

 a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;  

k./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt;  

l./ a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről 

való döntés. 

(2.) A küldöttközgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni. Össze 

kell hívni akkor is, ha azt a Bíróság elrendeli, illetve ha a tagok egynegyede az ok és cél 

megjelölésével kívánja. 
31

Az elnökség köteles a küldöttközgyűlést összehívni a szükséges 

intézkedések megtétele céljából, ha  

     a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;  

     b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy  

     c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került.  

(3.) 32
A küldöttközgyűlés a hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel nyílt 

szavazással dönt. Titkos szavazás szükséges a testületi szervek tagjainak (elnökség, 

felügyelőbizottság) megválasztásához, visszahívásához. Az egyesület alapszabályának 

módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges.  

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges.  

(4.)
33

  A küldöttközgyűlést az elnökség írásban a javasolt napirend közlésével az egyesület 

székhelyére vagy a tagok többségének résztaggyűléseken tett jóváhagyásával meghatározott 

más helyre hívja össze. A küldöttközgyűlést papíron kinyomtatott meghívóval kell összehívni. 

A meghívót olyan időben kell kiküldeni a tagok részére, hogy a kiküldés napjától a tervezett 

küldöttközgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a 

már rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. A 

küldöttközgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a küldöttek és az egyesület 

szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.  

A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni a kérelem átvételétől 

számított 3 napon belül. A kiegészített napirendet haladéktalanul igazolható módon meg kell 

küldeni a tagok részére.  Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt 

vagy azt elutasítja, a küldöttközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 

megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. Az ülésen a szabályszerűen 

közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre 

jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan 

hozzájárul. 

(5.)   A meghívónak tartalmaznia kell: 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 
                                                           
28

 Módosította a 4/2003(IV.10.) sz. küldöttközgyűlési határozat 1. Pontja. 
29

 Kiegészítette az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 6. Pontja. 
30

 Kiegészítette az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 9. Pontja. 
31

 Kiegészítette az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 10. Pontja 
32

 Módosította a 7/2000.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 4. Pontja, illetve kiegészítette az 5/2015.(V.14.) sz. 

küldöttközgyűlési határozat 11. Pontja 
33

 Módosította a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési határozat 7. Pontja 
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b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét; 

d) azt a figyelmeztetést, hogy a 15 napon belüli időpontra összehívott megismételt 

küldöttközgyűlés az írásban közölt napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek 

számától függetlenül határozatképes. A küldöttközgyűlés összeghívására irányuló 

meghívóban megjelölhető a megismételt küldöttközgyűlés időpontja is. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 

(6.) A küldöttközgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség 

küldöttközgyűlésen megválasztott tagja  vezeti. A küldöttközgyűlés tisztségviselői a levezető 

elnök, a jegyzőkönyv vezető és a küldöttek közül megválasztott 2 jegyzőkönyv hitelesítő. 

A küldöttközgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, szavazatszámlálók, illetve más személy 

megválasztására bármelyik küldött javaslatot tehet.  

A küldöttközgyűlési tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a 

küldöttközgyűlés a szavazati joggal rendelkező küldöttek szótöbbségével határoz. 

A küldöttközgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint fele 

jelen van. A küldöttközgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik küldött 

indítványára a küldöttközgyűlés úgy határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban 

titkos szavazással határoz.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

A küldöttközgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető 

elnök szóban kihirdeti. 

(7.) A küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a 

küldöttközgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel kell tüntetni a  

küldöttközgyűlésen megjelent személyek számát.  A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a 

javasolt illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvet a küldöttközgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek 

megválasztott személy és a küldöttközgyűlés tagjai közül választott hitelesítők aláírásával 

hitelesítik. A jelenléti ívet a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni. 

(8.) A küldöttközgyűlésen hozott határozatok az egyesület internetes honlapján 

(www.magyartarka.hu) közzétételre kerülnek. 

 

 

VII.
34

 

 

RÉSZTAGGYŰLÉS 

 

14.§. 

 

(1.) 35
A küldöttközgyűlésbe a küldöttek választása az ország 7 régiójában megtartásra kerülő 

résztaggyűléseken történik. A résztaggyűlések évente egyszer üléseznek. A résztaggyűlés 

levezető elnökét az elnökség jelöli ki. A résztaggyűléseken be kell számolni az egyesület  

munkájáról. A résztaggyűlések feladata a küldöttek állítása.  

Az egyes régiókhoz az alábbi megyék tartoznak: 

                                                           
34

 Kiegészítette az 5/2002.(IV.18.) sz. közgyűlési határozat 5. Pontja. 
35

 Módosította az 5/2009.(V.7.) sz. küldöttközgyűlési határozat 3. Pontja. 

http://www.magyartarka.hu/
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                   I.    Pest, Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok 

                        II.        Veszprém, Komárom-Esztergom, Győr-Sopron-Moson, Fejér, Vas 

III.       Zala, Somogy, Tolna, Baranya 

IV. Bács-Kiskun 

V.  Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén 

V. Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

VII. Békés, Csongrád. 

(2.) Az egyesület  tagjai a lakóhelyük szerinti régióhoz tartoznak. 

(3.) 36
A résztaggyűlések összehívása alkalmával a napirendet tartalmazó meghívót az ülés 

kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal meg kell küldeni a régióhoz tartozó tagoknak. 

(4.)
 37

A résztaggyűléseken a küldöttek megválasztása az alábbiak szerint történik: 

 Minden 500 db tehén után 1 küldött kerül megválasztásra. A tehénlétszámot régiónként 

kell figyelembe venni. Maradvány esetén 250 tehénlétszámig nem kell küldöttet 

választani, 251 tehénlétszámtól a maradványra is egy küldött választására kerül sor.  

 A küldötteket a résztaggyűlésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kell 

megválasztani. A küldöttválasztást a küldöttközgyűlés időpontját megelőző 20. Napig be 

kell fejezni A küldöttek mandátuma 5 évre szól a tisztségviselők választási ciklusához 

igazodóan.   Amennyiben a küldött megbízatása megszűnik mandátuma lejárta előtt, a 

helyette választott küldött mandátuma csak a ciklus hátralevő idejére szól. A 

megválasztott küldötteket beszámolási kötelezettség terheli megválasztóik felé, és az őket 

megválasztó tagok érdekeit kötelesek képviselni. 

        A küldöttek megválasztásáról jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a jelölteket, a  

        szavazás eredményét, a küldöttként megválasztott tag nevét és lakcímét. A jegyzőkönyv  

        megküldésével 10 napon belül tájékoztatni kell az elnökséget. 

(5.)  
38

A választott küldött megbízatása megszűnik: 

 Ha az őt megválasztó résztaggyűlés nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel visszahívja; 

 A küldött lemondásával; 

 A küldött halálával, jogi személy jogutód nélküli megszűnésével. 

             A küldött helyett a legközelebbi résztaggyűlésen kell új küldöttet választani. 

(6.)A küldöttközgyűlésen minden küldött egy szavazattal rendelkezik. 

(7.) 
39

A résztaggyűlési meghívó tartalmára, a napirendre, a levezető elnökre, a 

szavazatszámlálókra, a határozatképesség számítására és a jegyzőkönyv vezetésére a 

küldöttközgyűlésre meghatározott szabályok vonatkoznak azzal, hogy a résztaggyűlések 

helyét a régióhoz tartozó tagok előzetes jóváhagyását követően az elnökség jelöli ki a régió 

egyik könnyen megközelíthető településén.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
36

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 13. Pontja. 
37

 Módosította az 5/2009.(V.7.) sz. küldöttközgyűlési határozat 4. Pontja. 
38

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 13. Pontja. 
39

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 13. Pontja. 
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VIII.  

 

ELNÖKSÉG 

 

15. §.
40

 

 

(1.) Az elnökség az egyesület ügyvezetését látja el a küldöttközgyűlések között. Gondoskodik 

a küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesületi iroda 

létrehozásáról és működéséről. 

(2.)  Az elnökség 7 elnökségi tagból áll. Az elnökség az elnökét maga választja tagjai közül. 

(3.) Az elnökséget a küldöttközgyűlés 5 évre választja tagjai sorából. 

(4.) Az elnökség, ügyvezetés feladatkörébe tartozik  

     a./ az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a 

döntések meghozatala;  

     b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a küldöttközgyűlés elé terjesztése;  

     c) az éves költségvetés elkészítése és annak a küldöttközgyűlés elé terjesztése;  

     d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

küldöttközgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;  

     e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a 

tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;  

     f) a résztaggyűlések és küldöttközgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek 

értesítése;  

     g) az elnökség által összehívott résztaggyűlés és küldöttközgyűlés napirendi pontjainak 

meghatározása;  

     h) részvétel a küldöttközgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;  

     i) a tagság nyilvántartása;  

     j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;  

     k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;  

     l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és  

     m)  a tag felvételéről való döntés.  

(5.)  Az elnökség az egyesületi irodán keresztül látja el az egyesület ügyvezetését. Az 

egyesületi iroda élén az ügyvezető igazgató áll, akit az elnökség munkaviszony keretében 

foglalkoztat.   

(6.) Az elnökség meghatározott célfeladatok ellátása érdekében szakbizottságot hoz létre, 

elfogadja ügyrendjét. 

 (7.) Az elnökség munkájáért a küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel. Az elnökség tagjai 

kötelesek a küldöttközgyűlésen részt venni, a küldöttközgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.  

Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

(8.) Az elnökség megalkotja és elfogadja az egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát, a 

számlatükrét, számviteli politikáját, iratkezelési szabályzatát, pénzkezelési szabályzatát. 

(9.) Az elnökség meghatározott célfeladatok tudományos előkészítésére szaktanácsadói  

         státuszt hozhat létre. 

(10.)
41

 Vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

                                                           
40

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 14. Pontja 
41

 Kiegészítette  a (10.)-(15.) bekezdéssel a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési határozat 8. Pontja 
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 (11.) Ha a vezető tisztségviselő (elnökségi tag) jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni 

azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

(12.) A vezető tisztségviselő (elnökségi tag) ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

(13.)  Nem lehet vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.  

(14.)  Nem lehet vezető tisztségviselő (elnökségi tag) az, akit e foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 

alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet.  

(15.)  Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő  (elnökségi tag) az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

 

16. §. 

 

(1.) Az elnök feladatai: 

a./ Az egyesület képviselete az alapszabályban meghatározott körben. 

b./ Javaslatot tesz az elnökségnek az ügyvezető igazgató személyére. Az ügyvezető  

     igazgatói státusz betöltésének mellőzése esetén ellátja az ügyvezető igazgató 

     feladatait. 

c./ 
42

Ellenőrzi az egyesületi iroda tevékenységét, megalkotja ügyrendjét. 

d./ Őrködik az egyesület törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. 

(2.) 43
Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökség által megbízott elnökségi tag helyettesíti. 

(3.) 44
Az egyesület elnöke nem lehet az egyesület más tisztségviselőjének házastársa, élettársa, 

egyenes ágon és testvérként rokona (összeférhetetlenség). 

 

 

IX. 

 

FELÜGYELŐBIZOTTSÁG 

 

17. §. 

 

(1.)  
45

A felügyelőbizottság három tagját 5 évre a küldöttközgyűlés választja saját tagjai 

sorából. A felügyelőbizottság elnökét maga választja tagjai közül. 

(2.) A felügyelőbizottság közreműködik az éves költségvetés kidolgozásában, ellenőrzi az 

egyesület működését, a jogszabályok, alapszabály és egyesületi határozatok 

végrehajtását, betartását. 

(3.) Munkáját éves munkaterv alapján végzi, és éves munkájáról a küldöttközgyűlésnek 

köteles beszámolni. 

(4.)
46

 A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság 

                                                           
42

 Módosította a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 9. Pontja 
43

 Módosította a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 10. Pontja 
44

 Módosította a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 10. Pontja 
45

 Módosította az (1.) és (2.) bekezdést az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 15. Pontja 
46

 Módosította a (4.)-(5.) bekezdést és kiegészítette (6.)-(10.) bekezdéssel a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési 

határozat 9. Pontja 
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tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy 

akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője.  

 (5.)  A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak.  

(6.)  A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.  

(7.)  A felügyelőbizottság köteles a tagok vagy a küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztéseket 

megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a küldöttközgyűlésen ismertetni.  

(8.)  A felügyelőbizottság az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, az elnökségtől és az egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az egyesület   

fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit 

megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.  

(9.) A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.       

(10.) A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége: 

     A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért 

való felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben.  

 

 

 

X.
47

 

 

SZAKBIZOTTSÁG 

 

18. §. 
                                             

(1.) A szakbizottságot az ügyvezető igazgató javaslatára az elnökség hozza létre. A 

szakbizottság feladatát az elnökség határozza meg, és az elnökség által az egyesületi 

irodán keresztül előterjesztett szakmai kérdésekben dönt, illetve döntésre előkészít az 

elnökség felé. 

         Összehívásáról az ügyvezető igazgató gondoskodik, üléseit szükség szerint tartja és 

tevékenységét a szakbizottság elnöke irányítja.  

          Üléseiről jegyzőkönyv készül, amelyet a szakbizottság elnöke és 2 tagja aláírásával 

hitelesít. 

 

 

XI. 

 

EGYESÜLETI IRODA 

 

19. §.
48

 

 

(1.) Az elnökség az ügyvezetés feladatait az egyesületi irodán keresztül látja el. 

(2.) Az egyesületi iroda dolgozói az egyesülettel munkaviszonyban állnak.  Az egyesületi 

iroda létrehozásának szükségességét, alkalmazottainak számát az elnökség határozza meg, 

                                                           
47

 A Fejezettel kiegészítette az 5/2001.(V.30.) közgyűlési határozat 8. Pontja. 
48

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 16. Pontja. 
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és dönt javadalmazásukról. Ugyancsak az elnökség dönt az egyesületi iroda éves 

költségvetéséről. 

 

 

20. §. 

 

(1.) 49
Az egyesületi iroda élén ügyvezető igazgató áll, akinek a feladatai a következők: 

a./ 
50

Az egyesület képviselete az alapszabályban meghatározott körben. 

b./ Egyszemélyben irányítja az egyesületi iroda munkáját. 

c./  Kinevezi az iroda dolgozóit és gyakorolja felettük a munkáltatói jogkört. 

d./
51

  Gondoskodik a küldöttközgyűlés, a résztaggyűlések, az elnökség, 

felügyelőbizottság és szakbizottság elé kerülő előterjesztések kidolgozásáról. 

e./
52

  Biztosítja a küldöttközgyűlés, elnökség, felügyelőbizottság és szakbizottság 

határozatainak kihirdetését és szervezi a határozatok végrehajtását. 

f./   Végrehajtja a küldöttközgyűlés által megállapított éves szakmai feladattervet. 

g./   Az iroda gazdasági vezetőjével együttesen felel az egyesület vagyoni eszközeinek az 

alapszabály, illetőleg a jóváhagyott költségvetés szerinti célokra való 

felhasználásáért. 

h./ Elősegíti és kezdeményezi az egyesület vezető szerveinek törvényes és 

alapszabályszerű működését. 

(2.) 53
Az ügyvezető igazgató a munkájáért az elnökségnek tartozik felelősséggel. 

(3.) Az ügyvezető igazgató tevékenységének részletes szabályait az ügyintéző szervezet 

ügyrendje tartalmazza. 

(4.) Az ügyvezető igazgató nem lehet az egyesület tisztségviselőinek házastársa, élettársa, 

egyenes ági és testvérként rokona. 

(5.)
54

 A részére biztosított utalványozási jogkör gyakorlása. 

(6.)
55

 

 

 

XII. 

 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 

 

21. §. 

 

(1.) 
56

Az egyesületet az egyesület elnöke, vagy az ügyvezető igazgató önállóan képviseli. 

Képviseleti jogkörüket a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint 

meghatalmazással részben átruházhatják. 

 

 

 

                                                           
49

 Az (1.) bekezdés b./, c./ és d./ pontjait módosította az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 9. Pontja. 
50

 Az (1.) bekezdés módosítást megelőző a./ - g./ pontjainak megnevezését b./ - h./ -ra változtatta, és a bekezdést 

új a./ ponttal kiegészítette a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 11. Pontja. 
51

 Módosította az 5/2002.(IV.18.) sz. közgyűlési határozat 7. Pontja. 
52

 Módosította az 5/2002.(IV.18.) sz. közgyűlési határozat 7. Pontja. 
53

 Módosította a 7/2000.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 7. Pontja. 
54

 Kiegészítette az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 9. Pontja. 
55

 Az 5/2001.(V.30.) sz. közgyűlési határozat 9. Pontjával megállapított (6.) bekezdést hatályon kívül helyezte a 

2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 11. Pontja. 
56

 Módosította a 2/2005.(III.24.) sz. küldöttközgyűlési határozat 12. Pontja. 
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XIII. 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

22. §.
57

  

 

(1.)     Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét.  

(2.) A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha  

     a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, és új célt nem határoztak meg; vagy  

     b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.  

 

 

XIV. 

 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

23. §. 

 
58

 A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény (Polgári 

törvénykönyv) és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

Jelen Alapszabályt a tagok 1989. Június 16. Napján Bonyhádon megtartott alakuló ülésükön 

jóváhagyták. 

 

Igazolom, hogy az Alapszabály fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 

Alapszabály-módosítások hatályos tartalmának.  

 

Kelt: Bonyhádon 2015. szeptember 15. Napján. 

 

 

 

                       Rácz Károly 

                          elnök 

       

 

Tanú:                                                                                  Tanú: 

 

neve:                                                                                   neve: 

lakóhelye:                                                                           lakóhelye: 

személyi igazolvány száma:                                               személyi igazolvány száma: 

        

                                                           
57

 Módosította az 5/2015.(V.14.) sz. küldöttközgyűlési határozat 17. Pontja. 
58

 Módosította a 2/2015.(IX.15.) sz. küldöttközgyűlési határozat 10. Pontja. 


