
Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület

Alapszabály

Az Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület alakuló közgyûlése az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény, illetõleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. 
törvény 61. és következõ §-ai alapján a mai napon az egyesület Alapszabályát az alábbi tartalommal 
fogadta el:

1. §
Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

(1) Az Egyesület neve: Ebgondolat Állat- és Természetvédő Egyesület

(2) Az Egyesület székhelye: 1222 Bp. Lőcsei utca 14.

(3) Az Egyesület mûködési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(4) Az Egyesület jogi személy,

2. §
Az Egyesület célja 

(1) Az Egyesület céljai:

a) elősegíteni az emberek és kutyák harmonikus együttélését,

b) rehabilitáció, szocializáció,

c) a felelős és kulturált állattartás elterjesztése és ezek okozta társadalmi feszültségek csökkentése,

d) magyar kutyafajták népszerűsítése,

e)  rehabilitációs  állomás  létrehozása  lelkileg  és  testileg  sérült  állatoknak,  majd  azok –  ha  erre 
alkalmasak – új gazdához juttatása, vadállat esetében a természetbe visszaengedése,

f)  a  társadalom  –  kiemelten  a  fiatalság  –  állat-  és  természetszeretetre  való  nevelése, 
szemléletformálása. Ennek érdekében kiadványok kiadása, propaganda anyagok terjesztése, honlap 
üzemeltetése, rendezvények, bemutatók, versenyek szervezése, szakmai klubbok létrehozása,

g) összefogja és tömöríti az Egyesület céljaival egyetértő fiatalokat,

h) elősegíti és megszervezi a gyermekek állat- és természetszeretetre nevelését az iskolákban és 
napközis táborokban,

i) madarak védelmének elterjesztését segíti,

j) segítségnyújtás a gazdátlan, kóbor állatok számának csökkentésében ivartalanítással, chipeléssel 
és a kóbor állatok megfelelő helyre történő elhelyezésével, gazdához közvetítésével,



k) állatmenhelyekkel és gyepmesteri telepekkel együttműködik,

l)  a  természet-  és  állatvédelem hatékonyságának  fokozása  érdekében  együttműködik  a  hasonló 
célokért küzdő belföldi és külföldi szervezetekkel,

m) együttműködik az önkormányzatokkal,  az állat-  és természetvédelemre irányuló célkitűzések 
megvalósításában,

n)  minden  olyan  tevékenységet  végez,  amely  erkölcsileg  és  anyagilag  elősegíti  az  Egyesület 
céljainak megvalósítását, 

(2) Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenységnek minõsül a pártpolitikai 
tevékenység, továbbá országgyûlési képviselõi, megyei, fõvárosi önkormányzati választáson jelölt 
állítása.

3. §
Az Egyesület tagjai

(1) Az Egyesület tagja lehet bármilyen tizennegyedik életévét betöltött személy vagy szervezet, aki 
a jelen Alapszabályban foglalt  egyesületi  célokat elfogadja és tagfelvételi  kérelmét az Elnökség 
jóváhagyja. 

(2)  A tag  felvételével  kapcsolatos  döntés  meghozatala  az  Elnökség  hatáskörébe  tartozik.  A tag 
felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerû szótöbbségi határozattal dönt. 
A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történõ elfogadásával jön létre.

(3) Az  Egyesület  Elnöksége  köteles  az  egyesületi  tagokról  naprakész  nyilvántartást  vezetni.

(4) Az Elnökség egyszerû többségi döntéssel hozott határozattal tiszteletbeli tagnak kérhet fel olyan 
természetes személyeket,  akiket arra érdemesnek tart.  A tiszteletbeli  tagság annak a  jelölt  általi 
írásbeli  elfogadásával  jön  létre.  A  tiszteletbeli  tagság  az  Egyesületben  tagsági  jogokat  és 
kötelezettségeket  nem  keletkeztet  azzal  a  kivétellel,  hogy  a  tiszteletbeli  tag  is  jogosult  a 
Közgyûlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani 
és javaslatot tenni, valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és az Egyesület 
érdekeivel összhangban tevékenykedni. 

(5) Az Elnökség egyszerû többségi döntéssel hozott határozattal  pártoló tagnak választhat olyan 
személyeket vagy szervezeteket, amelyek anyagi támogatásban részesíti az Egyesületet. Ennek nem 
feltétele a tagság megléte.

(6)  A jelen  Alapszabályban  a  továbbiakban  mindazon  rendelkezéseknél,  ahol  a  "tag"  kifejezés 
szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli és pártoló tagokra vonatkozó 
eltérõ  rendelkezések  mindig  pontosan  tartalmazzák  a  "tiszteletbeli  tag"  vagy  „pártoló  tag” 
kifejezést.

(7) Az egyesületi tagság megszûnik: 

−a  természetes  személy  tag  halálával,  illetõleg  a  nem  természetes  személy  tag 
jogutód nélküli megszûnésével,
– a kilépés írásbeli bejelentésével, 
– kizárással,



– ha az Egyesület megszûnik.

(8) Kilépési  szándékát  a tag köteles bejelenteni  az  Elnökséghez.  A kilépés  az Elnökség részére 
történt bejelentéssel egyezõ idõpontban hatályos.

(9) A Közgyûlés minõsített  többségi határozattal,  a jelenlévõ,  szavazati  joggal rendelkezõ tagok 
legalább háromnegyedes szavazat-többségével az Egyesületbõl kizárhatja azt a tagot, aki valamely, 
az egyesületi tagságból eredõ kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, ha az Egyesület 
céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetõ magatartást tanúsít.

(10)  A tiszteletbeli  tagi  és  pártoló  tagi  címet  a  Közgyûlés  minõsített  többségi  határozattal,  a 
jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok legalább háromnegyedes szavazat-többségével jogosult 
megvonni  abban  az  esetben,  ha  a  tiszteletbeli  tag  az  Egyesület  céljával,  szellemiségével, 
értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethetõ magatartást tanúsít.

(11) A 3.  §  (9) és (10) bekezdéseiben megjelölt eljárásokban a tag jogait a Ptk. Szabályozza. Az 
érintett  tagot  erről  az  elnök  írásban  értesíti  és  kezdeményezi  a  személyes  meghallgatást.  A 
meghallgatás  eredményeképpen  döntését  a  szerv  fenntartja  vagy  visszavonja.  Amennyiben  az 
érintett  tag  a  döntéssel  nem  ért  egyet,  fellebbezhet  a  közgyűlésen  és  a  fellebbezést  a  soron 
következő közgyűlésen kell megtárgyalni. A döntést egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza 
meg a közgyűlés. A határozatot írásban is közölni kell az érintett taggal. A tag a tudomásszerzéstől 
számított 30 napon belül támadhatja meg a határozatot perben a Főrvárosi Bíróságon..

4.§  
Tagsági jogok és kötelezettségek

(1) Az Egyesület tagja jogosult: 

-  részt  venni  az  Egyesület  rendezvényein,  kezdeményezni  egyes  kérdések 
megvitatását,
- a természetes személy tag személyesen, a nem természetes személy tag képviselõje 
útján a közgyûlésen a többi taggal egyenlõ szavazati joggal részt venni, felszólalni, 
véleményét kifejteni, határozati javaslatot tenni és szavazni,
-  a  természetes  személy  tagok  és  a  nem  természetes  személy  tagok  képviselői 
választhatnak és választhatók,
- részt venni az Egyesület által szervezett tanfolyamokon, előadásokon,
−  tiszteletbeli  tag  és  pártoló  tag  jogosult  a  Közgyûlésen  részt  venni,  felszólalni, 
véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni.

(2) Az Egyesület tagja köteles: 

-  az Egyesület  alapszabályát  és belsõ szabályzatait  valamint az  Egyesület  szervei 
által  hozott  határozatokat  megtartani,  az  Egyesület  célját  és  szellemiségét, 
értékrendjét tiszteletben tartani,
- az Egyesület közgyûlésének a tagokra nézve kötelezõ határozatok szerint eljárni,
- a közgyûlés által évente meghatározott mértékû tagdíjat határidõben megfizetni,
- a tiszteletbeli tag és pártoló tag köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani és 
az Egyesület érdekeivel összhangban tevékenykedni.

(3) A nem természetes személy tag törvényes képviselõje útján gyakorolhatja és teljesítheti jogait és 
kötelezettségeit. A természetes személy tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti 
képviseletnek nincs helye.



(4)  Amennyiben  a  jelen  Alapszabály  eltérõen  nem rendelkezik,  az  Egyesület  valamennyi  tagja 
egyenlõ jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.

5.§ 
Az Egyesület szervezete, összeférhetetlenségi szabályok

(1)  Az  Egyesület  legfõbb  szerve  a  Közgyûlés  (6.  §),  amely  a  tagok  összessége.  Az  Egyesület 
ügyintézõ  és  képviseleti  teendõit,  illetve  a  napi  ügyviteli  feladatokat  az  Egyesület  ügyintézõ 
képviselõ szerve, az Elnökség (7.  §) irányítja és látja el.  Az Egyesület vezetõ tisztségviselõi: az 
elnökségi tagok (elnök, elnökhelyettes és egy további megválasztott elnökségi tag).

(2) A társadalmi szervezet ügyintéző és képviseleti szervének bármely magyar állampolgár, továbbá 
letelepedési, bevándorlási vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező nem magyar állampolgár tagja 
lehet, amennyiben a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva.

6. §
A Közgyûlés

(1) Az Egyesület legfõbb szerve a Közgyûlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell 
hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerû szótöbbséggel hozott határozata alapján a Közgyûlést egyéb 
alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles rendkívüli közgyűlést összehívni, ha a tagok 
legalább  1/3-a  írásba,  az  ok-cél  megjelölésvel  kérik,  valamint  az  összehívást  a  bíróság  is 
elrendelheti.

(2) A közgyûlés hatáskörébe tartozik: 

a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása.
b) Az éves költségvetés meghatározása.
c) Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
d) Az Egyesület más egyesülettel történõ egyesülésének, feloszlásának kimondása,
e) Az Egyesület tagjainak sorából történõ kizárás, illetõleg a tiszteletbeli tagi cím 
visszavonása,
f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása,
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, amennyiben az Egyesület 
alapszabályát és belsõ szabályzatait valamint az Egyesület szervei által hozott 
határozatokat nem tartja be, az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét nem 
tartja tiszteletben.

(3) A közgyûlést az Elnök hívja össze írásban 15 nappal az ülést megelőzően a napirend közlésével. 

(4) A közgyûlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fõ jelen van. A 
határozatképtelenség miatt megismételt közgyûlés az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok 
tekintetében a jelenlévõk számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a távolmaradás 
jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.

(5) A közgyûlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ 
tagok egyszerû szótöbbségével  hozza,  kivéve az a),  e)  és g) pontot,  ahol  a jelenlévõ,  szavazati 
joggal  rendelkezõ  tagok  minõsített  többségének  (legalább  három-negyedének)  igenlõ  szavazata 
szükséges.  Tagkizárásra  vonatkozó  döntés  meghozatalakor  a  kizárni  szándékozott  tag  szavazati 
jogát nem gyakorolhatja.

(6)  A közgyûlés  az  éves  beszámolóról  szóló  határozatát  az  általános  szabályok  szerint,  azaz  a 
jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok egyszerû szótöbbségével hozza. 
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(7)  A  levezetõ  elnök  személyének  megválasztásáról  a  Közgyûlés  az  ülés  megkezdésekor  a 
jelenlévõ, szavazati joggal rendelkezõ tagok egyszerû szótöbbségével határoz.

(8) A közgyûlés a személyi döntések (e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt szavazással, a 
személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.

(9) Szavazategyenlõség esetén nyílt szavazáskor a Közgyûlés levezetõ elnökének szavazata dönt, 
titkos szavazás esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

7. §
Az Elnökség

(1)  Az  Egyesület  vezetõ  szerve  a  3  tagú  Elnökség,  amelynek  tagjait  a  Közgyûlés  egyszerû 
szótöbbséggel, titkos szavazással 3 év idõtartamra választja.

(2) Az Elnökség szükség szerint,  de évente legalább két alkalommal tart ülést. Az Elnökség ülése 
határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van.

(3)  Az Elnökség határozatait  nyílt  szavazással,  szótöbbséggel  hozza  meg.  Szavazat  egyenlőség 
esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A határozatot az érintettel igazolható módon közölni 
kell.

(4)  Az  elnökségi  ülést  az  elnök  hívja  össze  írásban  8  nappal  az  ülést  megelőzően  a  napirend 
közlésével.  

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik: 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás évében fizetendő éves tagdíj 
kivételével,
b) az Egyesület tagjaira kötelezõ határozatok meghozatala,
c) az ügyrend elfogadása,
d) az etikai szabályok elfogadása,
e) tagfelvétel jóváhagyása,
f) az Elnök utasítása a közgyûlés összehívására,
g) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyûlés 
kizárólagos hatáskörébe.

(6) A Közgyûlés  általi  visszahívás esetén túl  megszûnik az elnökségi  tagság a  tag halálával  és 
lemondásával is, amely esetekben a Közgyûlés új elnökségi tagot választ. Az idõközben választott 
új  elnökségi  tag  megbízatása  a  már  hivatalban  lévõ  elnökségi  tagok  mandátumával  egyezõ 
idõpontig szól.

8. §
Az Elnök

(1)  Az  Elnök  a  Közgyûlés  által  egyszerû  szótöbbséggel,  titkos  szavazással  3  év  idõtartamra 
választott  vezetõ  tisztségviselõ,  aki  az  Egyesület  szervezetének  képviseletre  önállóan  jogosult 
vezetõje.  

(2) Az Elnök hatásköre és feladatai: 

−az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,



– a közgyûlés és az elnökség határozatainak végrehajtása,
– az elnökségi ülések elõkészítése és levezetése,
– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetõleg 
bíróság elõtt,
–  az  Egyesület  közgyûlésének  és  az  Elnökség  határozatairól  olyan  nyilvántartás 
vezetése, amelybõl a vezetõ szerv döntésének tartalma, idõpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzõk számaránya és személye megállapítható,
– éves beszámoló tervezetének készítése,  és jóváhagyás céljából a Közgyûlés elé 
terjesztése
– a Közgyûlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az 
érintettekkel történõ közlése

9. §
Az Egyesület mûködése és gazdálkodása

(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat 
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.

(2) Az Egyesület bevételei:
−tagdíjaiból,
−részére juttatott támogató befizetésekbõl,
−egyéb cél szerinti tevékenységből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
−vállalkozói tevékenységből származó bevétel,
−természetes és jogi személyek eseti vagy rendszeres adománya,
−végrendeleti juttatások,
−rendezvények bevételei,
−szolgáltatások ellenértéke,
−esetleges egyéb bevételek.

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg az alakulás évében fizetendő 
tagdíj  kivételével.  A tagok  tagdíj-befizetéseirõl  az  Elnökség  a  tagnyilvántartáshoz  kapcsolódó 
nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal 
nem felelnek.

(4)  Az  Egyesület  a  vagyonával  önállóan  gazdálkodik,  tartozásaiért  saját  vagyonával  felel.  

(5)  Az  Egyesületet  a  tagok  elsõdlegesen  nem gazdasági  tevékenység  céljára  alapították,  és  az 
Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a céljainak elérését 
elõsegítendõ  folytathat.

(6)  Az Egyesület  mûködése  felett  az  ügyészség  (A törvényességi  felügyeletet  ellátó  ügyészség 
illetékességét az Egyesület székhelye alapítja meg.) gyakorol törvényességi felügyeletet. 

10. §
Az Egyesület képviselete

(1)  Az  Egyesületet  az  Elnök  önállóan  képviseli,  a  (2)  pontban  foglalt  kivétellel.

(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult 
rendelkezni 

11. §



Az Egyesület megszûnése

(1)  Az Egyesület  megszûnik,  ha  a  Közgyûlés  a  feloszlását  vagy  más  társadalmi  szervvel  való 
egyesülését kimondja.

(2)  Megszûnik  továbbá  az  Egyesület,  amennyiben  az  arra  jogosult  szerv  feloszlatja,  illetõleg 
megszûnését megállapítja.

(3) Az Egyesület feloszlása esetén vagyonát elsõdlegesen a hitelezõk kielégítésére kell fordítani. A 
hitelezõk kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyûlés dönt. 

12. §
Záró rendelkezések

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári Törvény-
könyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetõleg a 
további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelõen irányadók.

(2) Az Egyesület Alapszabályát az alapító tagok a Budapesten, 2009. december 3. napján tartott 
Alakuló Közgyûlése egyhangú határozattal jóváhagyták, majd korrigálás után egyhangú szavazással 
Budapest, 2010.02.02-ai Közgyűlése erősítették meg.

(3)  Az  Egyesület  Alapszabályát  a  Fõvárosi  Bíróságnak  az  Elnök  a  nyilvántartásba  vétel  iránti 
kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtotta.

Kelt: Budapest, 2010. február 2.

Biró Virág sk.
elnök 


