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Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület 

Alapszabálya 
(A 2014. august 29-i és 2014. …................-i 1módosításokkal egységes szerkezetben ) 

 

 

I. Általános rész 
 

1. § Az egyesület neve, székhelye, jogállása 
 

(1) Az egyesület neve: Az Északbalatoni Ebmentő Egyesület 

 

(2) Az egyesület német neve: Hundehilfe Nordbalaton e.V.  

 

(3) Székhelye: H-8248 Veszprémfajsz Fő u. 27. 

 

(4) Jogállása: Az Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, amely 

közhasznú szervezetként működik. Az Egyesület jogi személy. Az egyesület kiadásait tagdíjakból, 

valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.  

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

2. § Az egyesület célja:  
 

Az Egyesület célja, hogy az állatvédelem eszméjét minden vonatkozásban képviselje, és 

felvilágosítás, oktatás és jó példa mutatása útján a kutyák helytelen tartását, bántalmazását 

megelőzze, és szükség esetén -tekintet nélkül az elkövető személyére- a kutyák bántalmazásának 

büntetőjogi üldözését kezdeményezze. Az egyesület tevékenysége minden kutya védelmére 

kiterjed, fajra, korra, egyéb állapotra való tekintet nélkül. 

 

Az egyesület a fenti célok megvalósítása érdekében az alábbi állami feladatot átvállalva a 

következő közhasznú tevékenységet végzi: 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 5. szerinti 

állategészségügyi feladatokat lát el.  
 

3. § Az egyesület tevékenysége: 
 

A 2. §-ban foglalt célok megvalósítása érdekében az egyesület feladatköre: 

a) kutyákat ment, azok fizikai és lelki gyógyítását végzi és végezteti,   

b) gondoskodik arról, hogy a mentett kutyák végleges otthont találjanak 

c) vészhelyzetben (elütött állat, kóborló állat) segítséget nyújt  

d) együttműködik más országok hasonló célú szervezeteivel 

e) weblapot  tart fenn 

 

Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 

Az egyesület gazdálkodásának szabályaiként az alábbiakat rögzíti: 
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Az egyesület az alapszabályban meghatározott célok megvalósítása érdekében vagyonával 

önállóan gazdálkodik, és gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat. Az egyesület döntése 

értelmében az egyesület céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek biztosítása 

érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, de csak oly módon és mértékben, 

hogy az alapcél szerinti tevékenységét ez ne veszélyeztesse. 

 

Az egyesület kiköti, hogy hitelfelvételre és kötelezettségvállalásra csak az alapcél szerinti 

közhasznú tevékenység ellátásának és működésének fenntartása céljából, az alaptevékenység 

veszélyeztetése nélkül kerülhet sor.  

 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, 

azt kizárólag az alapszabályban meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

 

Az egyesület, mint közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőit, támogatóit, az önkénteseit, 

valamint e személyek közeli hozzátartozóit – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások, illetve az egyesület által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő 

okiratnak megfelelő juttatások kivételével, cél szerinti juttatásban nem részesítheti.  

 

II. Tagság 
 

4. § Az egyesület tagjai: 
 

Az egyesület tagja lehet minden 18. életévét betöltött magyar vagy külföldi állampolgár, valamint 

jogi személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát, annak szellemében tevékenykedik és fizeti 

a tagsági díjat. 

 

5. § Tagsági viszony keletkezése: 
 

Az alapító tagok esetében az alapító okirat aláírásával, további Tagok esetében a tagsági viszony a 

kitöltött és aláírt belépési nyilatkozattal a tagdíj befizetésével létesíthető. 

 

A tagok felvételéről az elnökség dönt, elutasítás esetén 15 napon belül a közgyűléshez lehet 

fordulni jogorvoslati kérelemmel. 

 

6. § Tagsági viszony megszűnése: 
A tagsági viszony megszűnik: 

(1) A tag halálával.  

(2) Önkéntes kilépés esetén. 

(3) Bírói ítélettel a közügyektől való eltiltás esetén. 

(4)A tag törlésével   

Az Elnökség határozattal törli a tagjai közül azt, aki a tagdíjfizetési kötelezettségének - előzetes 

írásbeli felszólítás ellenére - több mint hat hónapon át - nem tesz eleget.  

(5) A tag kizárásával. 

Az Elnökség kimondhatja annak a tagnak a kizárását, aki az Egyesület céljaival ellentétes 

tevékenységet folytat, és vétkes magatartásával vagy mulasztásával az Egyesületnek kárt okoz. A 

tagot az Elnökség a kizárást kimondó határozatának meghozatala előtt írásban, a kizárási ok 

megjelölésével tájékoztatja a kizárásra irányuló eljárás megindításról, egyben felhívja a figyelmét, 

hogy a felhívás kézbesítésétől számított nyolc napon belül véleményét szóban vagy írásban 

előadhatja az Elnökségnek. 
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Az Elnökség a kizárást és a törlést kimondó határozatát indokolni köteles, azt az érintett tagnak 

írásban meg kell küldeni, és figyelmeztetni kell arra, hogy a kézbesítéstől számított 30 napon 

belül a határozat ellen jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet a kizárás és a törlés esetében is 

az Elnökséghez kell benyújtani, és azt a soron következő Közgyűlés bírálja el.  

(6) Az egyesület megszűnése esetén.   

 

7. §. A tagok jogai: 
A tagokat szervezeti kérdésekben azonos jogok illetnek meg. 

A tag jogosult: 

a) Az Egyesület tevékenységében részt venni; céljai és feladatai körébe tartozó kérdések 

megvitatását kezdeményezni; 

b) a közgyűlésen szavazati joggal részt venni; 

c) választhat és válaszható 

d) egyéb, jogszabályokban biztosított jogai gyakorlására.  

 

 

8. §. A tagok kötelezettségei: 
 

a) A tagsági díjat rendszeresen megfizetni. Az egyesületi tagdíjat az elnökség javasolja és a 

közgyűlés hagyja jóvá. Az egyesületi tagdíjat a tagok felszólítás nélkül minden év március 31-éig 

egy összegben fizetik be az egyesület folyószámlájára. 

b) Az alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettzettségeinek eleget tenni. 

c) Részt venni az Egyesület munkájában, elősegíteni a kitűzött célok megvalósítását. 

 

III. Az egyesület szervezete 
 

9. §. A Közgyűlés: 
 

Az egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A tagok érdekeiket a 

Közgyűlésen közvetlen módon gyakorolják. A Közgyűlés az egyesületet érintő valamennyi 

kérdésben jogosult dönteni.  

A Közgyűlés üléseit az Ügyvezető vezeti, aki a Közgyűlés levezetésével mást is megbízhat. 

 

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

(1) Az egyesület alapszabályának elfogadása és módosítása. 

(2) Az egyesület céljának és tevékenységének meghatározása 

(3) Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. 

(4) A tagdíjak és egyéb anyagi természetű tehervállalások megállapítása. 

(5) Az elnökség beszámoltatása és beszámolójának elfogadása. 

(6) Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;  

(7) A közhasznúsági éves beszámoló, annak mellékleteinek elfogadása 

(8) A tag kizárása és tag törlése másodfokon 

(9) Döntés egyéb, jogszabály által kizárólagos hatáskörébe sorolt kérdésekben, különösen a Ptk. 

3:74.§-ban megjelölt kérdésekben. 

 

10. §. A Közgyűlést legalább évente egyszer - a napirend előzetes közlésével kell -összehívni. Az 

Elnökség határozata, valamint a tagok 10 %-ának az ok és cél megjelölésével történő  

kezdeményezésére rendkívüli közgyűlést kell összehívni.  
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A Közgyűlést az Ügyvezető a közgyűlés előtt legalább 6 nappal a napirend megjelölésével a Ptk. 

3:17.§-ban meghatározott tartalommal elkészített meghívóval hívja össze írásban, ezzel egy 

időben a meghívót a napirenddel és időponttal az egyesület honlapján közzéteszi. Az email útján 

történt meghívás esetén a címzett írásbeli visszajelzése is szükséges a közlés érvényességéhez.  

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség 

miatt, azonos napirenddel ismételten összehívott közgyűlés a megjelentek számára való tekintet 

nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlést 15 napon belüli új időpontra az első közgyűlésre 

szóló meghívóval is össze lehet hívni, de a tagokat az előző közgyűlés határozatképtelen voltáról 

elektronikus levélben, akit így nem lehet, azt postai úton küldött levélben értesíteni kell. 

 

11. § A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Az alábbi kérdésekben a határozathozatalhoz legalább a jelenlevő tagok  háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges:  

 

a) egyesület alapszabályának módosításához 

b) a tag kizárásáról való döntés elleni jogorvoslat elbírálásához,c) az Egyesület éves 

beszámolójának elfogadásához, továbbá az Egyesület vagyonmérlegének, zárszámadásának és 

közhasznúsági mellékletének  elfogadásához, 

c) , 

d) az éves költségvetés meghatározásához, 

e)  az Egyesület feloszlásáról, illetve más társadalmi szervezettel való egyesüléséről való 

döntéshez.  

 

Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a 

szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.  

 

Titkos szavazást kell elrendelni, ha azt a tagok 1/3-a (egyharmada) kéri. A határozatok 

végrehajtása az abban foglalt érintettek számára kötelező érvényűek. A Közgyűlés 

határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján  

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a döntés tárgyában érdekelt. Nem minősül előnynek 

a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

12. § A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök, két hitelesítő tag és a 

jegyzőkönyvvezető ír alá. 

A közgyűlésekről határozatok könyvét kell vezetni, amelybe bevezetésre kerül a közgyűlés 

döntéseinek tartalma, időpontja, és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya. 

A közgyűlés a döntéseit az érintettekkel írásban közli, és honlapján legalább 15 napra közzéteszi. 

 

A közgyűlés működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Ügyvezetővel való előzetes 

egyeztetés után munkanapon minden tag személyesen, vagy okiratba foglalt meghatalmazottja 

útján betekinthet. 

IV. Tisztségviselők és testületek 
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13. § A közgyűlés az egyesület ügyeinek gyakorlati intézésére tisztségviselőket választ. A 

választott tisztségviselők mandátuma 5 év. 

Újraválasztás lehetséges. 

Választott tisztségviselők: 

- Az elnökség, amely Ügyvezetőből és 2 további elnökségi tagból áll. 

 

14. § Elnökség: 
 

(1)Két közgyűlés között az Egyesület munkáját, az Egyesület ügyeit az Elnökség intézi.  

(2)Az Elnökség tevékenységéről a Közgyűlést rendszeresen tájékoztatja és a legjelentősebb 

kérdésekben köteles a Közgyűlés állásfoglalását kérni. A Közgyűlést az Ügyvezető hívja össze.  

(3)Az Elnökség saját ügyrendjét maga határozza meg.  

(4) Az Elnökség előkészíti az egyesület közgyűlését, éves beszámolóját, a közhasznúsági 

mellékleteit . 

(5) Az 5.§ és 6. §  alapján eljár a tag felvétele, a tag törlése és a tag kizárása ügyében. 

 

Az Elnökség ülését legalább félévente össze kell hívni. Összehívásra jogosult az Ügyvezető és az 

Elnökség tagjai, de az ok megjelölésével kezdeményezheti az Egyesület bármely tagja. A 

napirendet írásban, az elnökségi ülést legalább 72 órával megelőzően az Ügyvezető közli, 

akadályoztatása esetén az általa kijelölt Elnökségi tag. Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha 

azon legalább két Elnökségi tag jelen van. Az üléseket az Ügyvezető vezeti. A döntéseket nyílt 

szavazással, egyszerű többséggel hozza, szavazategyelőség esetén újra szavaznak, ha akkor is 

szavazategyenlőség áll fenn, a kérdést elvetettnek tekintik. 

 

Az elnökség üléséről jegyzőkönyv készül, melyet a résztvevők aláírásukkal látnak el. 

Az elnökségi üléseken hozott határozatokat az “Elnökségi Határozatok Tárában” rögzíteni kell, 

melyben fel kell tüntetni az elnökség döntéseinek tartalmát, időpontját, hatályát, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számarányt. Név szerinti szavazás esetén a támogatókat és az ellenzőket 

név szerint rögzíteni kell. 

Az elnökség döntéseit az érintettekkel írásban közli, és honlapján 15 napra közzéteszi. 

 

Az elnökség működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Ügyvezetővel való előzetes 

egyeztetés után munkanapon minden tag személyesen, vagy okiratba foglalt meghatalmazottja 

útján betekinthet. 

 

15. § Az Ügyvezető: 
 

(1) Képviseli az egyesületet más szervek és harmadik személyek előtt. 

(2) Összehívja az egyesület közgyűlését. 

(3) A két elnökségi ülés között az elnökség határozatait végrehajtja, intézi az egyesület ügyeit.  

(4) Felel az egyesület szabályszerű működéséért és gazdálkodásáért. 

(5) Alkalmazza a munkavállalókat, ellátja a munkáltatói feladatokat. 

(6) Elvégezteti a bírósági bejegyeztetést. 

 

18.§. Felügyelő Bizottság: 
 

Az Egyesület az Elnökségtől elkülönült Felügyelő Bizottságot hoz létre, amennyiben bármelyik 

alábbi feltétel teljesül: 

a) a tagok száma meghaladja a száz főt, 

b) tagok között a nem természetes személyek száma meghaladja az összes tag számának felét  



6 

c) az Egyesület éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot  

 

19. §. Az Egyesület képviselete: az Egyesületet az Ügyvezető önállóan képviseli. 

Az egyesület ügyvezetője (aktuális vezető tisztségviselője): Inga Wagner (szül.: Berlin, 

1956.07.04. an.: Ruth Kross) 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27.sz. alatti lakos. 

A bankszámla feletti rendelkezésre bármely két elnökségi tag együttesen jogosult. 

20.§. Összeférhetetlenségi szabályok: az egyesület, mint közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselőinek meg kell feleljenek a Ptk. 3:22.§-ban foglaltaknak és a 2011. évi CLXXV. Tv. 

38. § /1/, /2/, /3/ és 39. § /1/ és /2/ bekezdésében foglaltaknak, vagyis: 
 

„Ptk.3:22. § [A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok]  

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

(2) Ha a vezető tisztségviselő 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.  

(3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.  

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.  

(5) Nem lehet vezető tisztségviselő 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.  
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. „ 

„Ectv. 38.§ (1)A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet 

részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a./ kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b./ bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

 (2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

(3) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a./ a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja ( ide nem értve az egyesület 

döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be ) 

b./ a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp 

nem rendelkezik. 

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági jogviszony 

alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást-, illetve 

d./ az a/-c/ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

39.§ (1)A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet közhasznú szervezet 

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -. 

- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki 

- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel 
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- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott vagy 

üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki. 

- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 

közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 

közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

V. Az egyesület gazdálkodása 
 

21. §. Az egyesület gazdálkodásáról általában: 
 

1.) Az Egyesület a létesítő okiratában meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 

önállóan gazdálkodik, célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel 

gazdasági-vállalkozási tevékenységet végezhet. 

2.) Az Egyesület tagdíjának mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés határozza meg 

3.) A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

4.) A (közhasznú) Egyesület a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt 

létesítő okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania. 

A (közhasznú) Egyesület a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek 

közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az 

Egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő 

juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

5.) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 

befektetési tevékenységet nem végez. 

6.) Az Egyesület csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének 

fenntartását. Az Egyesület gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez 

közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

7.) Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Melynek bevételei és kiadásai a 

Ectv. tv. 19. § (1)-(2.) szerinti tételekből állnak. 

 

22.§  Az egyesület könyvvezetése: 

 

1.) Az Egyesület könyvvezetése, adózása, beszámolása tekintetében a Ectv. és egyéb az 

Egyesületekre, közhasznú szervezetekre vonatkozó jogszabályok szerint jár el. 

2.) Az Egyesület a Ectv. szerint meghatározott beszámolóját az ügyvezető készíti el, s azt a 

közgyűlés fogadja el. 

3.) Az Egyesület köteles beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Ectv. szerint meghatározott 

módon letétbe helyezni, így elősegítve a beszámoló és a közhasznúsági melléklet közzétételét is. 

4.) Az Egyesület saját honlapján legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 

adatok közzétételéig biztosítja a beszámoló és a közhasznúsági melléklet folyamatos 

megtekinthetőségét. 

5.) Az Egyesület köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet 

készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe helyezni és 

közzétenni. 

6.) Az Egyesület beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját 

költségére másolatot készíthet. 
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VI. Záró rendelkezések 
 

23. § 

 

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha  

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;  

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;  

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy  

d) az arra jogosult szerv megszünteti  

feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.  

 

Az egyesület jogutód nélkül megszűnik továbbá, 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.  
 

Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét.  

 

24.§ 

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 

fennmaradó vagyon átadásával kapcsolatban a Ptk. 3:85§ és az Ectv. 10/A. § rendelkezéseit kell 

megfelelően alkalmazni. 

 

25.§ Mindazon kérdésekben, amelyről a jelen alapszabály nem rendelkezik, az egyesülési törvény, 

a Polgári törvénykönyvnek az egyesületekre vonatkozó fejezetei, a 2011. évi CLXXV. tv., a 2011. 

évi CLXXXI. tv. valamint az egyéb kapcsolódó jogszabályok az irányadók. 

 

26. § Az egyesület  

működése felett az Ectv. 11. § (1) alapján az ügyészség - az Ectv-ben, valamint a Ptk.-ban 

meghatározott eltérésekkel - az ügyészségről szóló törvény rendelkezései szerint törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben 

egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye.  

 

A közhasznú működés felügyeletét az Ectv. 47. §-ban meghatározott szervek látják el. 

 

Veszprémfajsz, 2014. május 29. 

 

    …................................................ …................................................ 

    ….XY Protokollführer     Inga Wagner 

    Jegyzőkönyvvezető     ügyvezető 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 
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