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AZ ÁLLATVÉDŐK ÉRDEKVÉDELMI ÉS SZAKMAI SZÖVETSÉGÉNEK 

ALAPSZABÁLYA 
 

KIVONAT 
 
 

 
 

Létrehozva az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségét, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezéseinek megfelelve a tagok az alábbi tarta-
lommal fogadják el a szervezet alapszabályát: 

 

I. 
a szövetség adatai 

 
 

1. A szövetség neve: Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetsége 

2. A szövetség rövidített elnevezése: ÁÉSZSZ 

3. A szövetség székhelye: 1143 Budapest, Stefánia út 16. I. em. 2. 

4. A szövetség honlapjának címe: www.allatvedelemert.hu 

5. Jellege: A szövetség jogi személyiséggel rendelkező, országos jellegű civil szervezet. Ennek megfelelően: 

 vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez 

 gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályában, létesítő okiratában meg-
határozott tevékenységére, illetve a közhasznú tevékenységére fordítja 

 közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támo-
gatást nem nyújt, és azoktól támogatást nem is fogad el. Országgyűlési és önkormányzati képviselőt 
nem állít és nem támogat 

 nem szolgálhat semmilyen pártpolitikai vagy nemzet fölötti gazdasági érdeket 
 
 
 

II. 
A szövetség célja, tevékenysége 

 
 

1. A szövetség célja: 

 Együttműködés állatvédelmi szervezetekkel: szakmai, információs és tudásbázis kialakítása 

 Azonos érdekek alapján, azonos célkitűzések megvalósítása érdekében a magyar állatvédelemben 
résztvevő bejegyzett alapítványok, egyesületek összefogása az élővilág - az állat- és természetvédelem 
- feladatainak ellátására, támogatására, segítésére. 
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 Összehangolja szövetségi szinten a tagszervezetek tevékenységét, együttműködését, elősegítve a kö-
zös problémák kezelését, megoldását, biztosítja az információáramlás, párbeszéd és eszmecsere folya-
matos gyakorlását. 

 Állatvédelmi szervezetek érdekképviselete 

 Kiáll az állattartással kapcsolatos jogszabályok betartása és az ezzel járó felelősségre vonás fontossága 
mellett, belefoglalva, hogy az állatkínzás jogszabályban rögzített szigorítása és a büntetések szigorí-
tása meghozza a régóta várt visszatartó erőt a napi szintűvé sokasodott állatkínzások számával kap-
csolatban. 

 Együttműködik a Szövetség céljaihoz kapcsolódó tevékenységet folytató szervezetekkel, intézmé-
nyekkel, tanácsokkal, szövetségekkel, szervezetekkel, belföldön és külföldön. 

 Támogatja mindazokat a törekvéseket, melyekben javulás várható az állatok védelmében. Kiemelve a 
szaporítások visszaszorítását, a gyepmesteri tevékenységek szabályozását. 

 Kiemelten szorgalmazza azokat az intézkedéseket, melyek a mérhetetlen mértékűvé vált kóbor ebek 
számának megelőzésében nyújt humánus megoldást. Ezt egyetlen formában tudja elképzelni: a kor-
mányzati, önkormányzati és szakmai támogatással megvalósuló prevencióval. 

 A Szövetség elsősorban az államháztartás, a természet- és környezetvédelmi politika, az állatvédelmi 
politika állatbarátabbá tételéért, valamint az állatok jogainak megóvásáért és a jelenlegi állatvédelem 
fejlesztéséért tevékenykedik. 

 Szemléletformálás: Társadalmi és szakmai érdekek kölcsönös közvetítése 

 Fenntartások nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy a szenvedés nélküli élethez 
való jog a legalapvetőbb jog nem csak ez emberek, hanem az állatok számára is. 

 Az Szövetség különösen törekszik felelős állattartással együtt járó elvek gyakorlati megvalósításának 
elősegítésére, és ennek népszerűsítésére. 

 Utat teremt a környezet- és állatvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, 
a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának 
széleskörű megteremtésére. 

 

 

2. A Szövetség céljának megvalósítása érdekében feladatai: 

 A lakosság és a döntéshozók felvilágosítása, tudatformálása, kiemelten figyelmet fordítva az állatvé-
delmi oktatás és nevelés alapjainak megteremtésére. 

 Állatvédelem területén tervezett fejlesztések, támogatások elősegítése. 

 Az Etikai kódexben meghatározott alapelvek és szakmai alappillérek elfogadtatása és terjesztése. 

 Összefogás erősítése az állatvédelem szereplőivel 

 Kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozásában való rész-
vétel 

 Adományosztó feladatok 

 Kapcsolattartás állami és önkormányzati döntéshozó szervekkel, valamint nem kormányzati szerveze-
tekkel, intézményekkel, különösen a hazai és külföldi természet- és környezetvédő mozgalmakkal 
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3. Szövetség alapelvei: 

Az állatvédelem területén végzett munka olyan szakmai tevékenység, amely a következőkben felsorolt 
elveken alapul: 

 Az Szövetség tagjai tiszteletben tartják minden ember és állat méltóságát és értékét. 

 Az Szövetségen belül elvárt magatartás a szakmai tapasztalatokra, kölcsönös segítségnyújtásra ala-
puló, egymással szemben etikus állatvédelmi tevékenység folytatása. 

 Az Szövetség tagjainak felelőssége a lakossággal, a munkatársakkal, az egyéb szakmák képviselőivel, 
hatóságokkal és felügyeleti szervekkel és a társadalmi környezettel való együttműködésre is kiterjed. 

 Az Szövetség tagjai részt vesznek az állatok érdekeinek képviseletében és lehetőség szerinti érvénye-
sítésében. 

 Az Szövetség működése során nem csak az egyed, hanem a faj- és fajtamegőrzés irányelveit is figye-
lembe veszi, tevékenységét szükség szerint tudományos, szakmai szakemberekkel konzultálva, átgon-
doltan és tudományos alapon végzi. 

 Az Szövetség tagjai az állatvédő szemlélet mellett mindenkor törekszik a kapcsolódó természetvé-
delmi szempontok figyelembevételére is, szem előtt tartva a megelőzésre fektetett hangsúlyt és az 
állatok életének védelmét. 

 Az Szövetség elhatárolódik, minden szélsőséges, indulatos megnyilvánulástól. Tevékenységének 
célja, hogy egységes állatvédelmi alapokat fektessen le, közös és eredményes munkafolyamatokat tud-
jon felmutatni. A szervezetek közötti konfliktus gyengíti az egységet. 

VI. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

 

1. Az Etikai Kódexet és a Szövetség Alapszabályát feltétel nélkül elfogadják. 

2. Kizárólag olyan tag csatlakozását fogadja el az Szövetség, amelyik nyílt fórumon (nyomtatott és digitális 
sajtó, közösségi média) nem támadta az Állatvédők Szövetségét. 

3. Rendes tagság keletkezése: A szövetségi tagság az alapításkor a szövetség nyilvántartásba vételével kelet-
kezik. A szövetség megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. Ren-
des tag, csak hivatalosan bejegyzett, állatvédelemmel és/vagy környezetvédelemmel foglakozó szervezet 
lehet. A későbbiekben a már meglévő tagok ajánlása útján jöhet létre új tagság. Az ajánlást az Elnökséghez 
kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, az Elnökség egyszerű szó-
többséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon be-
lül írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni az ajánló kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem 
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. Az ajánló vállalja, hogy az általa ajánlott tagságot nyert 
állatvédelmi szervezetet 1 éven át mentorálja, hogy megfeleljen az alapító okirat és az Etikai Kódexben 
előírtaknak. 

4. Tiszteletbeli tagság keletkezése: A tiszteletbeli tag az a természetes személy lehet, aki a Szövetség célki-
tűzéseit elfogadja és kiemelkedően magas szinten támogatja. Tiszteletbeli tagságot az Elnökség javaslatára 
és megkeresésére a Közgyűlés adományoz. 

5. A tiszteletbeli tag szavazati joggal nem rendelkezik, és tisztségre sem választható. Tagdíjat nem köteles 
fizetni, támogatásával segíti a Szövetség munkáját. 
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VIII. 
A tagok jogai 

 

A szövetség rendes tagja  - képviselőjén keresztül - jogosult: 

a./ a szövetség tevékenységében tevékenyen részt venni 
b./ igénybe venni a Szövetség által nyújtott szolgáltatásokat és kedvezményeket, szükség esetén külön 

megállapodással 
c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, 

kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 
d./ a szövetség irataiba betekinteni 
e./ a Szövetség bármely szervébe, bármilyen tisztségébe és küldöttnek megválasztható, feltéve, ha legalább 

3 hónapja már tagja a Szövetségnek 
f./ részt venni a munkacsoportok létrehozásában és munkájában 
g./ tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, véleményt nyilváníthat a Szövetség vagy egyes szervezetei, illetve 

a tisztségviselők tevékenységével kapcsolatban 
 
A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 
 
 

IX. 
A tagok kötelezettségei 

A szövetség rendes tagja: 

a./ Nem veszélyeztetheti a szövetség céljának megvalósítását és a szövetség tevékenységét. 
b./ Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 
c./ Köteles a szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, 

rendelkezéseit betartani, kiemelten az Etikai kódexet. 
d./ Köteles székhelyének, továbbá képviselője lakcímének megváltozását az adatváltozást követő 8 napon 

belül az elnökséghez bejelenteni. 
e./ Egy éven át együttműködik az őt ajánló (mentor) szervezettel, 
f./ A Szövetség tevékenységében tevékenyen részt vesz és segíti a Szövetség céljai elérését szolgáló 

tevékenységet 
 

X. 
A szövetség szervei 

 

1. A szövetség szervei: 

a./ Közgyűlés – a tagok és az Elnökség 
b./ Elnökség 
c./ Felügyelőbizottság 

 
 

Elnökség 
 
 

2. Az elnökség a szövetség 5 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. 
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3. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. A vezető tisztségviselői megbízás a 
tisztségnek a kijelölt, megválasztott vagy kinevezett személy által történő elfogadásával jön létre. 

Az elnökség tagjai: 

Állatmentő Szolgálat Alapítvány  

Rákosmenti Noé Bárkája Állatotthon Alapítvány (rövidített név: NOÉ ÁLLATOTTHON 
ALAPÍTVÁNY)  

Ébredő Bolygó Alapítvány  

Speciális Állatmentő Egység Alapítvány  

Hangya Közösség Alapítvány  

A szövetség törvényes képviseletét az elnökség összes tagja látja el. 
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: az elnökség bármely két tagja együttesen 

XI. 
 

Záró rendelkezések 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
(Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támo-
gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

 
Kelt: Budapest, 2021. június 15. 

       Végzés kelte: 2021. augusztus 16. 
 


