
ÁLLATMENTŐ LIGA 
ALAPSZABÁLYA

változásoktól egységes szerkezetben

I. Az Állatmentő Liga

A jelen alapszabályt a Liga 2013. november 15-én megtartott közgyűlése fogadta el az 
alábbi tartalommal

1.1. Az egyesület neve Állatmentő Liga
1.2. Rövidített neve Állatmentő Liga
1.3. A szervezet székhelye 1048 Budapest. Szíjgyártó u. 13. I I 1/7
1.4. A szervezet nyilvántartási száma 14 713- Fővárosi Törvényszék

l Célok

2.1. A Liga célja

Budapest területén majdan a környező településeken is a sérült és bántalmazott állatok 
felkutatása, gyógykezelése, rehabilitálása és gazdihoz adása

Ivartalanftás, gondozás, betegség megelőzésére szükséges védőoltások megfelelő orvosi 
ellátások elvégeztetése gazdátlan állatok részére.

Míg végleges gazdát nem találunk, az állatokat olyan szervezet által elfogadott ideiglenes 
befogadónál való elhelyezése szocializálása megkönnyítve a későbbi gazdához adást.

A Budapest IV. kerületi kutyafuttatók állagának folyamatos ellenőrzése, a futtatók körüli, 
illetve a futtatókhoz vezető közutak karbantartása, tisztítása.

2013. november 15.

Későbbi cél

Olyan menhely kialakítása ahol a gazdátlan állatok gyógyítása, gondozása ideiglenes 
tartása biztosított a megfelelő, végleges gazdihoz jutásig Hangsúlyozandó a 
menhely jellege, mert nem lehet végleges megoldás a gazdátlan állatok menhelyi 
elhelyezése, csupán az átmeneti befogadása a végleges gazdájának megtalálásáig.

Telefon ügyelet kialakítása az állatvédelmi problémák bejelentésének fogadására.

2.2. A Liga tevékenysége 
Állatvédelem háttértámogatása

Más állatvédő szervezetekkel való együttműködés kiépítése, kulturált 
állattartás feltételeinek megteremtése.



- állatkínzások kivizsgálása, dokumentálása, hatósági szervek segítése,

- tarthatatlan állattartási állapotok felszámolása.

- honlap működtetése.

Adománygyűjtés, szponzorok keresése, állateledel gyűjtése, egyéb civil szervezetek 
rendezvényein való részvétel gyűjtés és ismeretterjesztés céljából és ezen anyagi eszközök 
felosztása a Liga célkitűzéseinek eléréséhez.

2.3. A Liga közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 
azoknak támogatást nem nyújt és nem fogad el.

2.4. A Liga nem zárja ki hogy tagjain kívül más személyek is részesülhessenek a fenti 
szolgáltatásokból. A Liga pártoló tagja lehet az, aki a Liga céljával egyetért, és 
tevékenységében közreműködni kíván. A pártoló tag nem lehet jogi személy, a vezetőséghez 
intézett írásos kérelmében jelentheti be igényét a pártoló tagságra, a vezetőség dönt a pártoló 
felvételéről. A pártoló tagnak a közgyűlésen indítvány-és javaslattételi joga van, de nem 
szavazhat, tisztségre nem választható. A pártoló tag kötelessége a vállalt támogatás 
megfizetése és az alapszabály betartása

III. A Liga tagság keletkezése megszűnése

3.1. A Liga rendes tagja lehet az a magánszemély, aki az alapszabályt elfogadja, és üzleti 
egzisztenciális vagy politikai elkötelezettség nem gátolja a Liga céljainak megvalósításában, 
elveinek képviseletében és a tagdíjat megfizeti.

3.2. A rendes tag, pártoló tag, tiszteletbeli tag felvételéről a vezetőség a jelentkezéstől 
számított 15 napon belül határozatot hoz. A tagfelvételt elutasító határozat elleni fellebbezés 
lehetőségét külön szabályzat rögzíti

3.3. Tiszteletbeli tagságra javasolható bármely szakmai területről olyan személy, aki 
kiemelkedően szolgálja a Liga tevékenységi körébe tartozó bármelyik célt. A tiszteletbeli 
tagságot a közgyűlés fogadja el. A tiszteletbeli tagnak a közgyűlésen javaslattételi 
véleményezési joga van, azonban szavazati joggal nem rendelkezik. A tagdíj befizetése 
részéről önkéntes alapon történik arra nem köteles.

3.4. A Liga rendes tagja jogosult
- Arra. hogy a Liga szerveibe válasszon és választható legyen.



- A Liga céljai és tevékenységi körébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni, a 
döntésekben szavazati joggal részt venni,

- a Liga szolgáltatásait igénybe venni.

3.5. A Liga rendes tagja köteles
- Az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek tartani,

- a közgyűlés által meghatározott tagdíjat megfizetni.

3.6. A tagság megszűnik a tag kilépésével, a tag kizárásával vagy halálával 
továbbá a fegyelmi eljárásban meghozott, tagságtól megfosztást kimondó határozat 
alapján. A tag a kilépést indoklási kötelezettség nélkül írásban bejelenti a Liga 
elnökének, aki törli öt a tagok sorából. A tag kizárásának szabályait a külön 
elfogadásra kerülő fegyelmi szabályzat tartalmazza.

IV. A közgyűlés

A Liga tagjai évente legalább egyszer közgyűlést tartanak, összehívásáról a Liga elnöke 
meghívó kiküldése útján gondoskodik. A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés 
határozatait nyíltan egyszerű szótöbbséggel hozza. A közgyűlés határozhat titkos 
szavazás elrendeléséről. Határozatképtelenség esetére a meghívóban a megismételt 
Közgyűlést az eredetileg kitűzött időpont utón egy órával történő kezdéssel, ugyanazon a 
helyen ugyanazon napirendi pontokkal történő megtartással kell összehívni. A megismételt 
Közgyűlés - a résztvevők számától függetlenül - határozatképes, de csak az eredetileg 
kitűzött napirendi pontokat tárgyalhatja. A meghívóban a távolmaradás következményeire, 
vagyis arra. hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek száméra tekintet nélkül 
határozatképes, a tagok ügyeimét fel kell hívni.

4.1, Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 
résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha erről a tagokat a meghívóban előre 
értesítik. A közgyűlésen és a vezetőség által hozott határozatokról jegyzőkönyv készül, melyről 
a vezetőség nyilvántartást vezet. A nyilvántartás rögzíti a döntés tartalmát, időpontját, 
hatályát és a szavazati arányokat. Amennyiben a döntés valamely személyt is érinti, azzal 
a határozatot közölni kell írásban, postán tértivevénnyel feladva. A közgyűlés döntéseiről 
szóló nyilvántartás, továbbá az egyesület működésének főbb adatai, szolgáltatásai, az éves 
beszámoló, és a működés során keletkezett egyéb iratok nyilvánosak, az azokba való 
betekintést az egyesület székhelyén a vezetőség egy tagjával egyeztetett időpontban lehetővé 
kell tenni. A teljes nyilvánosság biztosítása érdekében a Liga a működési feltételeinek, 
szolgáltatásai megismerésének információit tartalmazó alapszabályt a közgyűlés és



a vezetőség a Liga honlapján 15 napon belül.

- Értékeli a Liga éves tevékenységét.

- Megállapítja a tagdíj összegét és meghatározza felhasználásának elveit.
- dönt más társadalmi szervezetekkel való egyesülés, úgyszintén a feloszlás 
kimondásáról.
-  elfogadja a tiszteletbeli tagságra való jelölést.
- eljár a kizárás kezdeményezéséről hozott döntés elleni jogorvoslat 
kérdésében.

4.2. A  szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem jár. A  
tisztviselők díjazásáról a közgyűlés jogosult dönteni.

V. A  Liga gazdálkodása

5.1. A  Liga vagyonával való rendelkezés a vezetőség hatásköre. A  vagyon a 
befizetett tagdíjakból, elnyert támogatásokból, adományokból és a gazdálkodása 
eredményéből áll. A  cél szerinti tevékenységből származó bevételeket és 
ráfordításokat elkülönítetten kell nyilvántartani. A  Liga befektetési tevékenységet nem 
végez

5.2. A  Liga a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem 
visszaforgatja jelen alapszabályban irt tevékenységek ellátására.

5.3. A  szervezetben végzett munka a tagok részéről önkéntes, ezért díjazás nem 
jár. A  tisztviselők díjazásáról a közgyűlés jogosult dönteni.

VI A vezetőség

A  Ligát a hatóság, a bíróság előtt vagy harmadik személlyel szemben a Liga elnöke 
önállóan képviseli, távollétében, illetve akadályoztatása esetén pedig az alelnökők önállóan 
helyettesítik Helyettesítés esetén az alelnökök teljes jogkörrel képviselik a Ligát és 
gyakorolják az elnök jogait. A  Liga bankszámlája felett a Liga elnöke állandó önálló aláírási 
jogkörrel rendelkezik, míg a vezetőség másik kettő tagja együttes aláírási jogkörrel 
rendelkeznek

5.4. A  vezetőség három főből áll. az elnökből és kettő alelnökből. A  vezetőség a 
Liga ügyintéző képviseleti szerve. A  vezetőség hatáskörébe tartoznak azok a 
feladatok, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A  vezetőség 
gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A  vezetőség akkor



határozatképes, ha legalább két tag jelen van, határozatait nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza. Két tag jelenléte esetén egyhangú határozat 
szükséges. A  vezetőséget az elnök hívja össze, a napirendi pontok közlésével, 
legalább 15 nappal a napirendi és vezetőségi ülés időpontjának írásbeli közlésével.
A  vezetőséget legalább félévente és ezen kívül szükség szerint kell összehívni

5.5. A vezetőségi tisztségre választottak

Elnök Pataki Gábor (2315 Szigethalom. Kolozsvári u 62/b)
Alelnöki. Hámon Ivánné (1134 Budapest Váci út 67 sz. 4/1)
Alelnök2. Kis Norbert (1048 Budapest, Szíjgyártó utca 13 III/7)

*  VII. Gazdasági vezető és titkár

7.1. A  Vezetőség munkája hatékonyságának növelése és Liga ügyvitelének 
megkönnyítése érdekében a Közgyűlés Gazdasági vezető és titkár tisztségviselőt választ 
Feladatainak kialakítása a Vezetőség hatáskörébe tartozik, tevékenységét a Vezetőség 
ellenőrzi.

A Vezetőség felhívására köteles a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül 
beszámolni.

A Titkár munkáját társadalmi munkában látja el.

7.2. A Gazdasági vezető és titkár tisztségére megválasztott 

Dávid Andrea (1151 Budapest, Csővár u 32)

Vili. Mentési vezető

8.1. A z  Állatmentő Ligához érkező bejelentések alapján az adott mentéshez szükséges 
kellő létszámú tag közreműködésének megszervezésére a Liga Közgyűlése Mentési 
vezetőt választ.

Ha a mentés természete úgy kívánja, kapcsolatba lép a rendőrséggel, hogy biztosítsa 
egyrészt a jogszerűséget, másrészt az állatvédők testi épségét Felveszi a kapcsolatot a 
Hatósági állatorvossal. Mentési tervet készít és vezeti az állatmentők csapatat az adott 
mentéseknél.

A Mentési vezető közvetlenül a Liga Elnökének számol be munkájáról és így az Elnök a 
közvetlen felettese A z  Elnök akadályoztatása távolléte esetén az Alelnököknek tartozik 
számadással



A Vezetőség és a Mentési vezető egyetértésével születhet döntés arról, hogy az adott 
mentésekről mit, mennyit és hogyan húz nyilvánosságra a Liga

8,2. A mentési vezető tisztségére megválasztott
vemylk Péter (1074 Budapest Munkás utca 13)

IX. Záró rendelkezések

Jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, a 2011 évi 
CLXXV törvény valamint a mindenkor hatályos egyéb jogszabályok az 
irányadóak.

Budapest, 2013. november 15.

Alelnök Elnök

Hámori Ivánné

Alelnök


