
RETRIEVER RESCUE FAJTAMENTŐ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA  

A  Komárom-Esztergom  Megyei  Bíróságon  PK.  60.005/2009/7.  sz.  alatt
nyilvántartásba  vett  RETRIEVER  RESCUE  FAJTAMENTŐ  EGYESÜLET
alapszabályának 2011. április 9. napján megtartott közgyűlésen elhatározott
módosításokkal  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  a  következő  (a
módosítások dőlt betűvel, kiemelten szedve)

Egységes szerkezetbe foglalt
alapszabály

 

I. Általános rendelkezések 

1./  Az  Egyesület  neve:  Retriever  Rescue  Fajtamentő  Egyesület
(továbbiakban Egyesület) 

2./ Az Egyesület székhelye: 2536 Nyergesújfalu, Szabadság domb 29. 

3./  Az  Egyesület  tevékenységét  a  Magyar  Köztársaság  területén  végzi,  az
Alkotmány keretei között. 

4./ Az Egyesület  pecsétje:  téglalap alakú,  tartalmazza  a Retriever  Rescue
Fajtamentő  Egyesület  feliratot,  az  egyesület  címét,  adószámát,
bankszámlaszámát és lógóját. 

5./ Az Egyesület jogi személy. 

II. Az Egyesület célja, tevékenységei 

1./ Az egyesület célja: 

a) A Magyar Köztársaság területén megtalálható Chesapeake Bay Retriever,
Curly Coated Retriever, Flat Coated Retriever, Golden Retriever, Labrador 
Retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever (továbbiakban retriever) fajtájú
elhagyott,  kóborló  kutyák  mielőbbi  biztonságba  helyezése  és  részükre  új,
gondos tulajdonos keresése. 
b)  A  kutyák  felelős  tartására  vonatkozó  oktatás  és  a  gazdák  támogatása
ennek végrehajtásában.
c) A menhelyeken élő kutyák támogatása és gazdához segítése, a menhelyek
támogatása a kutyák optimális tartása érdekében. 
d)  Az  Európai  Unióban  alkalmazott  helyes  kutyatartási  rendszerek  és
módszerek támogatása a Magyar Köztársaság területén. 



e)  Az elveszett  retrieverekről  való  információszerzés,  amely segítségével  az
elvesztőhöz  az  esetlegesen  megtalált  retriever  visszajuttatható.  Az
adatkezelés a törvényben adott feltételeknek megfelelően zajlik. 

2./ Az 1./ pontban vázolt  cél  megvalósítása érdekében az Egyesület főbb
tevékenységei: 

a) Az elhagyott kutyák gazdához juttatása érdekében saját weblapot tart fenn
(http://www.retrieverhelp.hu),  amelyen  az  ott  megjelenő  retrieverekről
folyamatosan friss információkkal szolgál;
b) Az Egyesület a mentett kutyákat az egyesületi tagok saját otthonukban,
ideiglenes befogadóknál, állatkórházban, panzióban, menhelyeken létesített
és saját fenntartású kennelekben illetve a menhelyek által e célra fenntartott
kennelekben helyezi el;
c)  Az  Egyesület  a  mentett  állatok  orvosi  ellátásáról,  gyógyításáról
gondoskodik;
d)  A  mentett  állatok  fizikai  és  lelki  gyógyítását  végzi  és  végezteti,
ivartalanításukról  gondoskodik,  gondozza  az  általa  mentett  állatot,  míg
gazdára nem talál;
e) Vészhelyzetben (elütött vagy más sürgős esetben) legjobb tudása szerint
közbenjár;
f)  Folyamatosan  figyelemmel  kíséri  azokat  a  weboldalakat,  amelyeken
elveszett, talált vagy gazdát kereső retrieverek megjelenhetnek;
g)  Az  Egyesület  által  gondozott  állatok  jó  egészségi  állapotát,  a  fertőző
megbetegedések  megelőzését  rendszeres  állatorvosi  kontrollal  és  a
védőoltások beadásával biztosítja;

3./ Az egyesület tevékenységét a társadalom és az egyén közös érdekeinek
kielégítésére  törekedve,  a  közhasznú  szervezetekről  szóló  1997.  évi  CLVI.
Törvény (továbbiakban: Khtv.) 26.§ c) bekezdésében megjelölt állatvédelem
(8.  alpont)  érdekében  fejti  ki.  A  szervezet  közhasznú  szolgáltatásaiból  a
tagokon kívül bárki részesülhet.

4./ Az egyesület  az  állatvédelemmel kapcsolatos tevékenységét  közhasznú
szervezetként kívánja ellátni. 

III. Az Egyesület tagjai 

1./  Az  Egyesület  nyilvántartott  tagokból  és  a  közülük  választott
tisztviselőkből áll.  A nyilvántartott  tagságot rendes,  pártoló  és tiszteletbeli
tagok alkotják. 

2./ Az egyesületi rendes tagság és pártoló tagság elnyeréséről, a motivációs
indokokról való véleményalkotás után a Vezetőség (Alapszabály 10-19. §) zárt
ülésen, egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt, a felvételi kérelem hozzá
történt  benyújtását  követő  vezetőségi  ülésén.  A  tagfelvételről  szóló
határozatot  be  kell  vezetni  a  Határozatok  Könyvébe.  E  döntés  ellen  az



egyesületen belül fellebbezésnek helye nincs, azonban a jelölt még egyszeri
alkalommal  az  elutasítástól  számított  3  hónap  eltelte  után  újból  kérheti
felvételét.

3./ Az Egyesületnek pártoló  tagja lehet minden olyan természetes és jogi
személy,  aki  egyetért  az  Egyesület  működésével,  ehhez  anyagi,  szakmai,
erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. 

4./  Az  Egyesületnek  tiszteletbeli  tagjai  csak  olyan  természetes  személyek
lehetnek,  akit  a  rendes  tagság  nyílt  szavazáson,  egyhangú  határozattal
tiszteletbeli taggá választ és a rendes tagság törvényi feltételeinek megfelel. 

5./ Az Egyesületnek rendes tagja lehet, minden olyan természetes és jogi
személy,  aki  egyetért  az  Egyesület  működésével,  ehhez  anyagi,  szakmai,
erkölcsi vagy egyéb támogatást nyújt. 

IV. A tagok jogai és kötelezettségei 

1./ A rendes tag jogai: 

a) Az Egyesület tagja az Egyesület tisztségére választható és választhat. 
b)  Részt  vehet  az  Egyesület  közgyűlésének  munkájában,  ülésein,
rendezvényein és minden egyéb tevékenységében. 
c) Jogosult betekinteni az Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi
jogokat és az Egyesület gazdasági érdekeit nem sérti. 

8./ A rendes tag kötelezettségei: 

a) Köteles tevékenyen részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában.  
b)  Köteles  az  Egyesületet  képviselve  Alapszabályban  foglaltakat  követve
eljárni. 
c)  Köteles  rendszeres  tagdíjfizetési  kötelezettségét  teljesíteni,  az  alábbiak
szerint: felnőtt 500 Ft/hó; diák 200 Ft/hó; nyugdíjas 200 Ft/hó.

9./ A pártoló tag jogai: 

a)  A Közgyűlésen javaslattételi és véleményezési joggal rendelkezik. 
b) Vezető tisztségviselővé nem választhatók és választási joggal nem bírnak. 

10./ A pártoló tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

11./ A tagsági viszony megszűnik:
(1)
a) a tag halálával,
b) lemondással,
c) kizárással.



(2)  A  tag  tagságáról  bármikor,  indoklási  kötelezettség  nélkül,  írásban
lemondhat.  Az  írásbeli  lemondó  nyilatkozat  benyújtásával  egyidejűleg  a
tagság  megszűnik.  Az  írásbeli  lemondó  nyilatkozatot  a  tag  az  Egyesület
elnökéhez, az Egyesület címére juttatja el.
(3)  Az  egyesületből  a  Vezetőség  kezdeményezésére  kizárható  az  a  tag,
amennyiben az alábbi feltételek valamelyike megvalósul:
a) a tagságra érdemtelenné válik.
Ezen Alapszabály szóhasználatában érdemtelenség akkor állapítható meg, ha
az  Egyesületi  tag  nyilvános  magatartásával  az  Egyesület  tekintélyét  sérti,
vagy  veszélyezteti,  illetve  az  Egyesület  céljaival  össze  nem  férő  módon
szándékos  magatartásával,  vagy  kirívó  kötelességszegésével  az  Egyesület
működési rendjét súlyosan veszélyezteti.
 (4) A kizárásról a Vezetőség dönt indokolt többségi határozattal, egyszerű,
nyílt szavazáson, amely előtt kikéri az adott ügyre felállított (egy, a Vezetőség
által kijelölt pártatlan vezető tisztségviselőből és a tagság közül sorsolt két
elfogulatlan  személyből  álló)  Vizsgáló  Bizottság  jelentését  és  konzultatív
jellegű véleményét.

12./ A tiszteletbeli tag jogai: 

a)  A Közgyűlésen javaslattételi és véleményezési joggal rendelkezik. 
b) Vezető tisztségviselővé nem választhatók és választási joggal nem bírnak. 

13./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

14./ Az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag –
a  tudomására  jutástól  számított  30  napon  belül  bíróság  előtt
megtámadhatja. 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 

A Közgyűlés és a Vezetőség

Közös szabályok

6.§ A Vezetőség és a Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont), élettársa
(a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)  bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. (Khtv. 8.§
(1) bek.) 



7.§  (1)  A  Közgyűlés  és  a  Vezetőség  határozatait  a  főtitkár  vezeti  be  a
Határozatok Könyvébe, és az elnök írja alá, amellyel hitelesíti, hogy az abban
foglaltak megfelelnek a Közgyűlésen elfogadott határozatnak.
(2)  A  Közgyűlés  és  a  Vezetőség  határozatait  az  érintettel  közölni  kell.
Amennyiben  az  érintett  a  határozathozatal  során  jelen  van,  az  elnök  a
határozatot kihirdeti.  Az érintett  távolléte esetén a közlés 30 napon belül
postai úton történik.
(3) A közgyűlés és a vezetőség tagjai  megfelelnek az Etv. 2007. július 01.
napján módosított és kiegészített 8.§-ának (1) bekezdés a/-b/-c/ pontjában
meghatározott  feltételeknek,  az  Európai  Unió  jogának  való  megfeleléssel
kapcsolatban, figyelemmel az Etv. 29.§-ának a/-b/ pontjában foglaltakra.
(4) A közgyűlés és a vezetőség tagjaival szemben nem áll fenn a Ksztv. 9.§-
ának (1) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenség. 
(5) A közgyűlés és a vezető tisztségviselők más közhasznú szervezetnél nem
töltenek be vezető tisztséget. Továbbá tudomásul veszik, hogy ha a jövőben
más közhasznú szervezetnél vezető tisztség elfogadásakor, arról valamennyi
érintett  közhasznú szervezetet a Ksztv.  9.§-ának (2)  bekezdése értelmében
tájékoztatni kötelesek. 

A Közgyűlés

8.§  (1)  Az  egyesület  legfőbb  szerve  a  tagok  összessége  által  alkotott
Közgyűlés,  amelyet  az  elnök  hív  össze.  Az  összehívásról  a  tagot  levélben
legalább  a  kitűzött  időpontot  megelőzően  15  nappal,  a  napirendi  pontok
megjelölésével  értesíti.  Megjelenni,  szükség  esetén  felszólalni,  illetve
határozathozatal esetén szavazni minden rendes tag joga.
(2) A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente kétszer, március elején
és október végén össze kell hívni. A Közgyűlés nyilvános.
Rendkívüli  közgyűlés  összehívására  akkor  kerülhet  sor,  ha  azt  a  bíróság
elrendeli, illetőleg ha a tagok az alapszabályban meghatározott hányada az
ok és a cél megjelölésével kívánja. 
(3) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály elfogadása az alakuló közgyűlésen, amelyhez a jelen lévő
alapító  tagok  (legalább  10  fő)  egybehangzó  határozata  szükséges  és
módosítása,  amelyhez  a  szavazásra  jogosultak  kétharmadának  szavazata
szükséges,
b) az éves költségvetés jóváhagyása,
c) a vezető tisztségviselők megválasztása,
d)  a  vezető  tisztségviselők  éves  jelentésének  és  a  közhasznúsági  jelentés
elfogadása,
e) az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, más hazai vagy külföldi
társadalmi  szervezet  munkájába  szervezetszerű  együttműködés  keretében
való  bekapcsolódásnak,  illetve  az  egyesület  feloszlásának  kimondása,
amelyhez a Vezetőség által  előterjesztett  határozati  javaslat megtárgyalása
során a szavazásra jogosultak kétharmadának szavazata szükséges,
f)  döntés  azokban  az  ügyekben,  amelyet  az  Alapszabály  kizárólagos
hatáskörébe utal,



g) a Közgyűlés jogosult a Vezető tisztségviselők visszahívásához, amennyiben
a Közgyűlés kétharmada ezt támogatja
(4) A Közgyűlést az Alapszabályban meghatározott időn kívül az elnök hívja
össze  a  Vezetőség  bármely  két  tagjának,  vagy  az  egyesület  10  tagjának
írásbeli kérelmére a benyújtástól számított 21 napon belüli időpontra. Ezen
határidőtől csak a Vezetőség kétharmados döntése alapján lehet eltérni. A
kérelemben meg kell  jelölni  az összehívás indokát és a javasolt  napirendi
pontokat.
(5) A Közgyűlés törvénysértő határozatával szemben az Etv.10.§-ának (1)-(2)
bekezdése szerinti jogorvoslati lehetőség áll fenn.
(6)  A  közhasznú  egyesület  éves  beszámolójának  elfogadása  a  Vezetőség
előterjesztésében (egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással).

A határozathozatal rendje a Közgyűlésen

9.§  (1)  Határozathozatal  kezdeményezése  bármely  tagnak  jogában  áll,
azonban  a  kezdeményezést  a  napirendre  tűzés  céljából  a  Közgyűlést
megelőzően az egyesület elnökével közölni kell.
(2) A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a szavazati joggal
rendelkező tagjainak 50%-a és egy fő jelen van.
(3) A Közgyűlés határozatait a határozatképességhez szükséges taglétszám
jelenléte esetén egyszerű többséggel (a szavazásra jogosultak 50%-a és egy fő
egybehangzó  szavazata  alapján),  nyílt  szavazással  hozza,  feltéve,  hogy
jogszabály, vagy ezen Alapszabály szigorúbb követelményt nem támaszt. E
tagi jogosítvány csak személyesen gyakorolható. Szavazategyenlőség esetén
az elnök szavazata dönt.
(4) Ha a Közgyűlés határozatképtelen, akkor a 30 napon belül összehívott
megismételt  Közgyűlés  az  eredeti  napirendi  pontok  tekintetében  a
megjelentek  számától  függetlenül  határozatképes,  ha  erről  a  tagokat  a
meghívóban már előre tájékoztatták.
(5) A közgyűlés a határozataival kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyben
a következő információk fellelhetők: 
a, a döntés tartalma
b, a döntés időpontja
c, a döntés hatálya
d, a döntést támogatók és ellenzők személyre lebontva

A vezető tisztségviselők

10.§ A vezető tisztségviselők alkotják a 4 tagú Vezetőséget (Alapszabály 11-
17.§). 
- Elnöke: Bagi Fruzsina, a megbízás időtartama 3 év
- Főtitkára: Zsarnóczay Márta, a megbízás időtartama 3 év
- Gazdasági vezetője: _____________, a megbízás időtartama 3 év
- Szakmai vezetője: ____________, a megbízás időtartama 3 év



A vezetőség feladat és hatásköre
11.§ a)  felelősek a Vezetőség által  meghozott döntések végrehajtásáért,  az
egyesület  megfelelő  működéséért,  képviseli  az  egyesületet  harmadik
személyekkel szemben,
b)  írásban,  és  ha  a  körülmények  indokolttá  teszik,  szóban  is  közlik  a
Vezetőség és a Közgyűlés határozatait az érintettekkel,
c) a feladatok kiosztása és végrehajtásuk ellenőrzése,
d) biztosítják az egyesületen belül az információáramlást,
e) elkészítik a Vezetőség ülésein és a Közgyűléseken jegyzőkönyvet, továbbá
vezetik  a  Határozatok  Könyvét,  amelyből  a  Közgyűlés  és  a  Vezetőség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és
ellenzők személye megállapítható,
f)  intézkednek  az  egyesület  működése  során  keletkezett  iratokba  való
betekintés  lehetővé  tételéről  előre  egyeztetett  időpontban  a  szervezet
székhelyén, vagy a betekintést kérővel egyeztetett egyéb helyszínen az elnök
jelzése alapján,
g) intézkednek a testületi szervek döntéseinek nyilvánosságra hozásáról,
h)  tájékoztatást adnak az egyesület működésének nyilvánosságot is érintő
részleteiről,  továbbá  az  egyesület  által  nyújtott  szolgáltatások
igénybevételének módjáról, valamint a beszámolói közlésekről.
i) rendelkeznek az egyesület bankszámlájával,
j)  elrendelik az egyes kifizetéseket és átveszik a befizetéseket az egyesület
nevében,
k) elkészítik az éves költségvetés-tervezetet és pénzügyi beszámolót, amely
része a Vezetőség által a Közgyűlés elé terjesztett éves beszámolónak
l)  felelnek  az  egyesület  által  meghatározott  mentési  és  segítségnyújtási
feladatok koordinálásáért és végrehajtásáért,
m) a mentési, segítségnyújtási feladatokról az elnöknek beszámolnak,
n)  felelősöket  bízhatnak  meg  az  egyes  akciók  irányítására,  az  állandó
feladatok végzésére a Vezetőség véleményével összhangban, akik végrehajtják
a konkrét koordinációs feladatokat, és beszámolnak megbízójuknak,
o) gondoskodnak a mentett állatok hirdetéseinek a megfelelő fórumon való
megjelentetéséről
p)  nyilvántartják és aktualizálják az Egyesület  ideiglenes befogadó gazdák
állományát,
q) állandó kapcsolatot tartanak fent az ideiglenes befogadókkal,
r)  megszervezik  az  ideiglenes  befogadóknál  elhelyezett  állatok  orvosi
ellátását,
s) megszervezik a végleges gazdákhoz került állatok rendszeres látogatását,
ellenőrzését
u)  nyilvántartják  és  aktualizálják  az  Egyesület  önkéntes  segítőinek
csoportját,
v) elektronikus úton tájékoztatják az önkénteseket az aktuális mentési, ill.
segítségnyújtási feladatokról,
w) szorosan együttműködnek a Szakmai Vezetővel a meghatározott mentési
és segítségnyújtási feladatok végrehajtásában,
x) szervezik a kapcsolattartást az egyesület tevékenysége iránt érdeklődőkkel



A vezető tisztségviselők ülésezési és határozathozatali rendje
(1)  Az  összehívásról  a  vezetőségi  tagot  postai  úton  legalább  a  kitűzött
időpontot  megelőzően  15  nappal,  a  napirendi  pontok  megjelölésével  az
egyesület  elnöke  értesíti.  Megjelenni,  szükség  esetén  felszólalni,  illetve
határozathozatal  esetén szavazni  minden vezetőségi  tag joga.  A vezetőségi
ülés nyilvános. 
(2) A vezetőség határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
(3) A vezetőséget szükség szerint, de legalább évente kétszer, március elején
és október végén össze kell hívni. 
(4)  Rendkívüli  vezetőségi  ülés összehívására akkor kerülhet  sor,  ha azt  a
bíróság  elrendeli,  illetőleg  ha  a  vezetőségi  tagok  50%-a  az  ok  és  a  cél
megjelölésével kívánja. 
(5) A vezetőség törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság
azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. 
(6) A közgyűlés a határozataival kapcsolatban nyilvántartást vezet, amelyben
a következő információk fellelhetők: 
a) a döntés tartalma
b) a döntés időpontja
c) a döntés hatálya
d) a döntést támogatók és ellenzők személyre lebontva
(7) A vezetőség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685.§b, pont],  élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) a kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b)  bármilyen  más  előnyben  részesül,  illetve  a  megkötendő  jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai körében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági viszony
alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
(8) Az Egyesületet  az Elnök képviseli,  akadályoztatása esetén az Egyesület
képviseletét a Főtitkár látja el. 

Elnök:
a) rendelkezik az egyesület bankszámlájával (Alapszabály 11.§ i) pont),
b) felel a Vezetőség által meghozott döntések végrehajtásáért, az egyesület
megfelelő  működéséért,  képviseli  az  egyesületet  harmadik  személyekkel
szemben,
c)  írásban,  és  ha  a  körülmények  indokolttá  teszik,  szóban  is  közli  a
Vezetőség és a Közgyűlés határozatait az érintettekkel,
d)  feladata  a  Vezetőség  megfelelő  irányítása,  a  feladatok  kiosztása  és
végrehajtásuk ellenőrzése,
e) összehívja a Vezetőség és a Közgyűlések üléseit,

Főtitkár:
a) biztosítja az egyesületen belül az információáramlást,



b) elkészíti a Vezetőség ülésein és a Közgyűléseken a jegyzőkönyvet, továbbá
vezeti  a  Határozatok  Könyvét,  amelyből  a  Közgyűlés  és  a  Vezetőség
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést támogatók és
ellenzők személye megállapítható,
c)  intézkedik  az  egyesület  működése  során  keletkezett  iratokba  való
betekintés  lehetővé  tételéről  előre  egyeztetett  időpontban  a  szervezet
székhelyén, vagy a betekintést kérővel egyeztetett egyéb helyszínen az elnök
jelzése alapján,
d)  intézkedik  a  testületi  szervek  döntéseinek  nyilvánosságra  hozásáról  a
szervezet Internet honlapján,
e)  tájékoztatást  ad  az  egyesület  működésének  nyilvánosságot  is  érintő
részleteiről,  továbbá  az  egyesület  által  nyújtott  szolgáltatások
igénybevételének  módjáról,  valamint  a  beszámolói  közlésekről  a  szervezet
internetes honlapján.

Gazdasági Vezető
a)  elrendeli  az  egyes  kifizetéseket  és  átveszi  a  befizetéseket  az  egyesület
nevében,
b)  elkészíti  az  éves  költségvetés-tervezetet  és  pénzügyi  beszámolót,  amely
része a Vezetőség által a Közgyűlés elé terjesztett éves beszámolónak.

Szakmai Vezető
a) felel az egyesület által meghatározott mentési és segítségnyújtási feladatok
koordinálásáért és végrehajtásáért,
b) a mentési, segítségnyújtási feladatokról az elnöknek beszámol,
c) felelősöket bízhat meg az egyes akciók irányítására, az állandó feladatok
végzésére  a  Vezetőség  véleményével  összhangban,  akik  végrehajtják  a
konkrét koordinációs feladatokat, és beszámolnak megbízójuknak,
d)  gondoskodik  a  mentett  állatok  hirdetéseinek  a  megfelelő  fórumon  való
megjelentetéséről.
e)  nyilvántartja  és  aktualizálja  az  Egyesület  ideiglenes  befogadó  gazdák
állományát,
f) állandó kapcsolatot tart fent az ideiglenes befogadókkal,
g) megszervezi az ideiglenes befogadóknál elhelyezett állatok orvosi ellátását,
h) megszervezi a végleges gazdákhoz került állatok rendszeres látogatását,
ellenőrzését.
i) nyilvántartja és aktualizálja az Egyesület önkéntes segítők csoportját,
j)  elektronikus  úton  tájékoztatja  az  önkénteseket  az  aktuális  mentési,  ill.
segítségnyújtási feladatokról,
k) szervezi a kapcsolattartást az egyesület tevékenysége iránt érdeklődőkkel.

A  Vezetőség  megválasztása,  a  vezetői  megbízatás  megszűnése  és  a
testület működése
17.§ (1) A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezetője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél
töltött  be annak megszűntét  megelőző két  évben legalább egy  évig  vezető
tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem
egyenlítette ki.



(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi
érintett  közhasznú  szervezetet  előzetesen  tájékoztatni  arról,  hogy  ilyen
tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. (Khtv. 9.§ (1)-(2) bek.)
(3) A vezető tisztségviselők megválasztása során jelölt az lehet, akinek nincs
tagdíjhátraléka.  A Vezetőség  tagjainak megválasztása  egyszerű többséggel,
nyílt szavazással történik, eredménytelen szavazás esetén a választást meg
kell ismételni, a szavazás módja titkos szavazás.
(4) A Vezetőség megbízatása három évig tart.
(5) A Vezető szerv ülései nyilvánosak. Kivétel az alól, ha az ülésen tárgyalt
téma  valamely  személy  személyiségi  jogait  érinti,  illetve  sérti.  A
határozatképességhez  legalább  három vezető  tisztségviselő  jelenléte
szükséges. A Vezetőség döntéseit többségi szavazással hozza, kivéve, ha ezen
Alapszabály szigorúbb feltételt nem támaszt. Szavazategyenlőség esetén az
elnök szavazata dönt. (1997. évi CLVI. tv. 7. § (2) bekezdés a.) pont)
18.§ (1) A vezetői megbízatás megszűnik:
a) a vezető tisztségviselő halálával,
b) lemondással,
c) visszahívással,
d) a megbízatási idő elteltével,
e) az összeférhetetlenség megállapításával.
(2) A vezető tisztségviselő megbízatása visszahívással akkor szűnik meg, ha
feladata ellátására érdemtelenné válik. Ezen Alapszabály szóhasználatában
érdemtelenség  akkor  állapítható  meg,  ha  az  egyesületi  tag  nyilvános
magatartásával  az  Egyesület  tekintélyét  sérti,  vagy veszélyezteti,  illetve az
Egyesület céljaival össze nem férő módon szándékos magatartásával, vagy
kirívó  kötelességszegésével  az  Egyesület  működési  rendjét  súlyosan
veszélyezteti. A vezető tisztségviselő visszahívása kezdeményezhető akkor is,
ha feladata ellátásában 3 hónapot meghaladóan akadályoztatva van.
(3) A vezető tisztségviselő visszahívásához az Egyesület szavazásra jogosult
tagjainak kétharmados többséggel elfogadott döntése szükséges.

Az egyesületi tagság megszűnése

19.§ (1) Az egyesületi tagsági viszony (rendes, pártoló és tiszteletbeli tagsági
viszony) megszűnik:
a) a tag halálával,
b) lemondással,
c) kizárással.
(2)  A  tag  tagságáról  bármikor,  indoklási  kötelezettség  nélkül,  írásban
lemondhat.  Az  írásbeli  lemondó  nyilatkozat  benyújtásával  egyidejűleg  a
tagság  megszűnik.  Az  írásbeli  lemondó  nyilatkozatot  a  tag  az  Egyesület
elnökéhez juttatja el.
(3) Az egyesületből a Vezetőség kezdeményezésére kizárható az a rendes tag,
amennyiben az alábbi feltételek valamelyike megvalósul:
a)  a  tagdíjfizetési  kötelezettségének  6  hónapot  meghaladó  tartozás
tekintetében az írásbeli felszólítás ellenére 8 napon belül nem tesz eleget,
b)  az  egyesület  munkájában  való  tevékeny  részvételt  ismétlődően
megtagadja,
c) a tagságra érdemtelenné válik.



(4) Az Egyesületből a vezetőség kezdeményezésére kizárható az a pártoló vagy
tiszteletbeli tag, amennyiben a tag a tagságra érdemtelenné válik.
(5)  A  kizárásról  a  Vezetőség  dönt  indokolt  többségi  határozattal,  nyílt
szavazással, amely előtt kikéri az adott ügyre felállított (egy, a Vezetőség által
kijelölt  pártatlan  vezető  tisztségviselőből  és  a  tagság  közül  sorsolt  két
elfogulatlan  személyből  álló)  Vizsgáló  Bizottság  jelentését  és  konzultatív
jellegű véleményét.

Értelmező rendelkezések

20.§  Ezen  Alapszabály  szóhasználatában  érdemtelenség  akkor  állapítható
meg, ha az egyesületi tag nyilvános magatartásával az egyesület tekintélyét
sérti, vagy veszélyezteti, illetve az egyesület céljaival össze nem férő módon,
szándékos  magatartásával,  vagy  kirívó  kötelességszegésével  az  egyesület
működési rendjét súlyosan veszélyezteti.

III. Fejezet
Az egyesület vagyona

21.§  (1)  Az  egyesület  vagyona  a  tagok  által  fizetett  díjakból,  természetes
személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok
felajánlásaiból,  az  egyesület  által  elnyert  pályázati  forrásokból  valamint
egyéb hozzájárulásokból áll.
Megszűnés  esetén  a  fennmaradó  vagyont  a  Közgyűlés  határozata  alapján
hasonló közhasznú célkitűzésre kell felajánlani.
(2)  A  tagdíj  mértékének,  a  rendelkezésre  bocsátás  helyének,  idejének  és
módjának meghatározása a vezetőség feladata, amely döntést a Közgyűlés
kétharmados  többséggel  felülbírálhat.  Az  egyesület  megalakításakor  a
tagdíjat az alakuló Közgyűlés állapítja meg.
(3) Az egyesület éves költségvetés-tervezetét a Gazdasági Vezető készíti el a
tárgyévet megelőző év október 15-ig, amelyet a soros Közgyűlés hagy jóvá.
(4)  Az  egyesület  gazdasági-vállalkozási  tevékenységet  csak  másodlagosan,
közhasznú  céljainak  megvalósítása  érdekében,  azt  nem  veszélyeztetve
végezhet.  Gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem oszthatja  fel,  azt  az
Alapszabályban meghatározott tevékenységre  köteles fordítani.  A szervezet
befektetési tevékenységet nem folytathat.
(5) Amennyiben a szervezet éves árbevétele az 5 millió forintot meghaladja, 3
tagból álló elkülönült felügyelő szervet hoz létre. Nem lehet a felügyelő szerv
elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló  munkaviszonyban,  vagy  munkavégzésre  irányuló  egyéb
jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképp nem rendelkezik,
c)  a  közhasznú szervezet  cél  szerinti  juttatásából  részesül,  kivéve  a bárki
által  megkötés nélkül  igénybe vehető nem pénzbeli  szolgáltatásokat,  és  a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást, illetve



d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.  (Khtv.  8.§ (2)
bek.)  A  felügyelő  szerv  ügyrendjét  maga állapítja  meg,  hatásköre  a  Khtv.
11.§-a  szerint  alakul.  Működésére  (ülések  összehívása,  határozathozatal
rendje) a Vezetőség működésének szabályai az irányadók.

IV. fejezet
A közhasznúságról

A közhasznú szervezet nyilvántartása
(1)  A  közhasznú  szervezetnek  a  cél  szerinti  tevékenységéből,  illetve
vállalkozási  tevékenységéből  származó  bevételeit  és  ráfordításait
elkülönítetten kell nyilvántartani.
(2) A közhasznú szervezet bevételei:
a) az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól
közhasznú  céljára  vagy  működési  költségei  fedezésére  kapott  támogatás,
illetve adomány;
b)  a  közhasznú  tevékenység  folytatásából  származó,  ahhoz  közvetlenül
kapcsolódó bevétel;
c)  az  egyéb  cél  szerinti  tevékenység  folytatásából  származó,  ahhoz
közvetlenül kapcsolódó bevétel;
d) a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel;
e) a tagdíj;
f) egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel;
g) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
(3) A közhasznú szervezet költségei:
a)  a  közhasznú  tevékenység  érdekében  felmerült  közvetlen  költségek
(ráfordítások, kiadások);
b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások);
c)  a  vállalkozási  tevékenység  érdekében  felmerült  közvetlen  költségek
(ráfordítások, kiadások);
d)  a  közhasznú  és  egyéb  vállalkozási  tevékenység  érdekében  felmerült
közvetett költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell
megosztani.
(4)  A  közhasznú  szervezet  nyilvántartásaira  egyebekben  a  reá  irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.

A közhasznú szervezet törvényességi felügyeletéről
(1)  Az  egyesület  kivételével  a  társadalmi  szervezet  működése  felett  az
ügyészség  a  reá  irányadó  szabályok  szerint  törvényességi  felügyeletet
gyakorol.  Ha  a  működés  törvényessége  másképpen  nem  biztosítható,  az
ügyész a bírósághoz fordulhat.
(2) A Egyesület törvénysértése esetén az ügyész keresetet indít a Egyesület
ellen.
(3)  A közhasznú szervezetek feletti  adóellenőrzést  az állami adóhatóság, a
költségvetési  támogatás  felhasználásának  ellenőrzését  az  Állami
Számvevőszék,  az  állami  vagy  önkormányzati  költségvetésből,  illetve  a
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését
a  külön  jogszabály  szerinti  belső  ellenőrzési  szervezet,  a  törvényességi



felügyeletet  pedig  -  a  közhasznú működés  tekintetében  -  a  reá  irányadó
szabályok szerint az ügyészség látja el.

V. Fejezet 
A pénzügyi beszámolás szabályai

(1)  A  közhasznú  szervezet  köteles  az  éves  beszámoló  jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
(2)  A  közhasznúsági  jelentés  elfogadása  a  legfőbb  szerv  kizárólagos
hatáskörébe tartozik.
(3) A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól,  a  települési  önkormányzatok  társulásától  és  mindezek
szerveitől kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét,
illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
(4) A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolatot készíthet.
(5)  A  közhasznú  szervezet  köteles  a  (2)  bekezdés  szerinti  közhasznúsági
jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig saját honlapján,
ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
(6)  A  (3)  bekezdés  a)  pontjában  foglalt  rendelkezés  az  éves  beszámoló
készítésének kötelezettségére, letétbe helyezésére és közzétételére vonatkozó
számviteli szabályok alkalmazását nem érinti.

VI. Fejezet
Az egyesület jogképessége és képviselete

22.§ (1) Az egyesületet az elnök képviseli.
(2) A bankszámla feletti rendelkezés az Elnököt és a Gazdasági Vezetőt illeti
meg,  akik  a  bankszámla  felett  az  egyesület  bélyegzője  mellett  önállóan
rendelkeznek.

VII. Fejezet
Az egyesület jegyzése

23.§  Az  egyesület  jegyzésére  az  elnök  jogosult.  Az  elnök  akadályoztatása
esetén az egyesület főtitkára illetve a gazdasági vezető önállóan jogosultak az
egyesület jegyzésére.



VIII. Fejezet
Záró rendelkezések

24.§  (1)  Az  egyesület  működését  a  nyilvántartásba  vételről  szóló  végzés
jogerőre emelkedése napján kezdi meg.
(2)  Az egyesület működése határozatlan ideig tart.  Működése a Közgyűlés
által kimondott feloszlással, más társadalmi szervezettel való egyesüléssel,
illetőleg megszűnésének megállapításával szűnhet meg.
(3) Az egyesület alapításának költségeit saját vagyonából fedezi.
(4) Az egyesület közhasznú szolgáltatásait tagjain kívül bárki igénybe veheti.
Az  egyesület  indokolt  esetben  tagjaitól  és/vagy  az  érdeklődőktől  a
programokon  való  részvételi  lehetőségért  és  szolgáltatásaiért  díjat  kérhet,
amelynek meghatározása a Vezetőség feladata.  Ezt  a  döntést  a  Közgyűlés
kétharmados döntéssel felülbírálhatja. Bármely tag – a tudomására jutástól
számított  30  napon  belül  a  határozat  ellen  felülvizsgálatot  kérhet.  Az
Egyesület  törvénysértő  határozatát  bármely  tag  –  a  tudomására  jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
(5) Az egyesület működése, szolgáltatásai igénybevétele módjáról a mindenki
által hozzáférhető internetes honlapján ad felvilágosítást.
25.§  Az  egyesület  közvetlen  politikai  tevékenységet  nem végez,  szervezete
pártoktól  független,  azoknak  anyagi  támogatást  nem  nyújt.  Közvetlen
politikai  tevékenység:  a  pártpolitikai  tevékenység,  továbbá  országgyűlési
képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.
26.§  (1)  Felhatalmazást  kap  a  Vezetőség,  hogy  a  saját  munkájának  ezen
Alapszabályban nem részletezett ügyrendi szabályait megalkossa.
(2)  Felhatalmazást  kap a  Vezetőség,  hogy  a Közgyűlés  egyetértése mellett
szükség  esetén  megalkossa  a  Közgyűlések  működési  rendjéről  szóló
szabályzatot.
(3)  Felhatalmazást  kap a  Főtitkár az  egyesület  jelképének megalkotására,
amelyet a Vezetőség a tagsággal konzultálva hagy jóvá.
27.§ Az Alapszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésben
a) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény,
b) az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. törvény,
c) a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, és
d)  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  1959.  évi  IV.  törvény  vonatkozó
rendelkezései az irányadók.

Záradék

Jelen alapszabály módosítás 2011. április 9. napján lép hatályba.
Az  alapszabályt  módosító  közgyűlésen  megjelentek  az  itt  módosított
Alapszabályt,  mint  akaratukkal mindenben megegyezőt ismerik el, és azt a
mai napon elfogadják.

Kelt: Nyergesújfalu, 2011. április 09. napján

.....................................................
Az egyesület elnöke


