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I.  fejezet 
Általános  rendelkezések 
  
1./ Az Egyesület neve: MAGYAR TÖRPESÜN TENYÉSZTŐK ÉS TARTÓK EGYESÜLETE  

2./ Az egyesület rövid neve: MTTE 

3./ Az Egyesület székhelye: 2120 Dunakeszi, Fenyves u. 14. 

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

5./ Az Egyesület pecsétje kör alakú, tartalmazza a szervezet nevét, logóját, és az Egyesület 

alapításának dátumát (év). 

6./ Az Egyesület jogi személy.  

 

II.  fejezet 
A  Egyesület célja, tevékenységei 
 
1./ Az Egyesület célja: az afrikai fehérhasú törpesünök (Atelerix albiventris – a továbbiakban sün,  

törpesün) tenyésztési és tartási körülményeinek, feltételeinek megismertetése, betartatása az egyesület 

tagjaival – hobbi-állattartókkal és tenyésztőkkel –, valamint a tenyészállatok értékelése, a megfelelő 

genetikai állomány fenntartásának elősegítése, stabil és egészséges magyar állomány kialakítása és 

fenntartása. A célok megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a hazai és nemzetközi tenyészetekkel 

való kapcsolattartást és együttműködést. A megfelelő „sün sztenderd”  megfogalmazásával, 

tenyésztési és  tartási, illetve törzskönyvezési  szabályzat és Etikai Kódex kialakításával, 

terjesztésével, elfogadtatásával a felelősségteljes törpesün tartási kultúra meghonosítására, 

népszerűsítésére törekszünk Magyarországon. Az MTTE egyéb célja a faj hazai népszerűsítése, az 

állatvédelem keretében a törpesünökkel kapcsolatos ismeretek folyamatos bővítése és terjesztése. 

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

Ismeretterjesztés, ajánlások kidolgozása a tenyésztési és tartási körülményekre vonatkozóan. A 

hazai törpesün állomány átláthatósága érdekében egységes törzskönyvezési rendszer  bevezetése, mind 

tenyésztők, mind hobbitartók számára. Kiállítások, rendezvények  szervezése, elektronikus és 

nyomtatott kiadványok elkészítése a faj népszerűsítése  és a tartók és tenyésztők közti  

kapcsolatteremtés céljából. 

3./ Az afrikai fehérhasú törpesünt tenyésztőkön és tartókon kívül tagja lehet az Egyesületnek minden 

hazánkban törvény által nem tiltott fajtájú sün tartója és tenyésztője. Az MTTE szükség szerint 

fajtamentéssel is foglalkozik, valamint a hazai afrikai fehérhasú törpesün állomány fajtagondozója is. 

4./ Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el. 

5./ Ezen célok elérése érdekében az MTTE üzleti tevékenységet folytathat, amennyiben az segíti céljai 

elérését. Az üzleti tevékenységéből származó bevételeit az Egyesület programjainak fejlesztésére, 

finanszírozására fordítja. Az MTTE vállalkozási tevékenységet kizárólag kiegészítő jelleggel, céljai 

megvalósítása érdekében, céljai veszélyeztetése nélkül folytat. Az MTTE tevékenysége nem 

irányulhat elsődlegesen vállalkozási tevékenység folyatatására. 
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III.  fejezet 
Az  Egyesület tagjai 
 
1./ Az Egyesületnek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. 

2./ Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki/amely egyetért az  

Egyesület célkitűzéseivel, elfogadja az Alapszabályt, az Alapszabályhoz rendelt szabályzatokat, 

rendszeresen fizeti a tagdíjat és felvételéhez az Elnökség hozzájárul. Kiskorú személy szülői 

hozzájárulással tagja lehet az Egyesületnek. 

3./ Az Egyesület  pártoló tagja lehet minden olyan természetes és jogi személy, aki egyetért az 

Egyesület működésével, ehhez anyagi, szakmai, erkölcsi vagy más támogatást nyújt. A pártoló tagok 

felvételéről az Elnökség határoz. 

4./ Az Egyesület tiszteletbeli tagjai lehetnek. A tiszteletbeli tagok felvételéről az Elnökség  határoz. 

5./ A tagok felvétele belépési nyilatkozat alapján történik. A tag a belépési nyilatkozat aláírásával 

elfogadja, és vállalja, hogy betartja az Alapszabályban foglaltakat. A szabályok be nem tartása kizárást 

vonhat maga után. (lsd. IV/1. Tagság  megszűnése) A tagokat az Elnökség nyilvántartásba  veszi és a 

rendelkezésre álló adatokat adatvédelmi szabályoknak megfelelően őrzi. 

6./ A rendes tag jogai: 

a./ Az Egyesület tagja az Egyesület bármely tisztségére megválasztható, amennyiben betöltötte 18. 

életévét. 

b./ Személyesen részt vehet az Egyesület közgyűlésének munkájában, egyéb ülésein, rendezvényein. 

c./ Javaslatokat, indítványokat tehet, intézkedéseket kezdeményezhet. 

d./ Igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, élhet a tagságot megillető kedvezményekkel. 

e./ Jogosult  betekinteni a Egyesület valamennyi iratába, ha ez a személyiségi jogokat és az  Egyesület 

gazdasági érdekeit nem sérti. 

f./ Minden tag egy szavazattal bír a közgyűlésen. A tagok szavazatukat személyesen vagy 

meghatalmazottjuk útján adhatják le. Nem természetes személy tagok jogaikat és kötelezettségeiket 

törvényes képviselőjük vagy maghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. 

g./ Nem természetes személy tagog tagsági jogaikat és kötelezettségeiket törvényes képviselőjük vagy 

maghatalmazottjuk útján gyakorolhatják. 

7./ A rendes tag kötelezettségei: 

a./ Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak megvalósításában. 

b./ Tartsa be az Egyesület alapszabályának és egyéb okiratainak rendelkezéseit. 

c./ Rendszeresen fizesse be a tagdíjat. 

d./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósulását 

8./ A pártoló tag jogai: 

a) a közgyűlésen tanácskozási joggal való részvétel. 

b) Javaslat tétel.  
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9./ A pártoló tag kötelezettségei: 

a) Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 

b) A jogi személy taggal kötött szerződésen alapuló egyéb kötelezettségei. 

c./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósulását. 

d./ Köteles eleget tenni az alapszabály rendelkezéseinek. 

10./ A tiszteletbeli tag jogai: 

a) A tanácskozási joggal való részvétel az Egyesület közgyűlésén és rendezvényein. 

b) Az Egyesület szolgáltatásainak igénybevétele. 

11./ A tiszteletbeli tag kötelezettségei: 

a./ Az Egyesület célkitűzései megvalósításának elősegítése. 
b./ Köteles eleget tenni az alapszabály rendelkezéseinek. 
c./ Nem veszélyeztetheti az Egyesület céljainak megvalósulását. 
  
IV.  fejezet 
A  tagság megszűnése 
 
1./ A rendes tagság  megszűnik 

a./ kilépésével, 

b./ törlésével, 

c./ kizárásával, 

d./ a természetes személy halálával, 

e./ a nem természetes személy jogutód nélküli megszűnésével 

2./ A rendes tag és a  pártoló tag az Egyesületből írásbeli bejelentéssel bármikor kiléphet. 

3./ Az Elnökség  határozattal kizárhatja azt a rendes tagot, illetve természetes személy pártoló  tagot, 

aki az Egyesület céljainak megvalósítását jelentősen veszélyezteteti,  vagy azzal ellentétes magatartást 

tanúsít. A kizárást kimondó határozat ellen a  kézhezvételtől számított 15 napon az Egyesület 

Közgyűlésénél lehet fellebbezni. A fellebbezésnek halasztó hatálya van.  

4./ Az Elnökség  határozattal törölheti a tagok sorából azt a tagot, aki a tagra vonatkozó  alapszabályi 

rendelkezéseknek nem felel meg, vagy a tagsági díjjal írásbeli felszólítás ellenére, három hónapnál 

tovább hátralékban van. A törlést kimondó határozat ellen 15 napon belül az Egyesület Közgyűléséhez 

lehet fellebbezni. A  fellebbezésnek halasztó hatálya van. 

 

V.  fejezet 
Az  Egyesület szervezete 
 
1./ Az Egyesület szervei 

- Közgyűlés 

- Elnökség 

- Ellenőrző Személy 

- tisztségviselők: Elnök, Alelnök, Titkár, Ellenőrző Személy 
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2./ Az Egyesületet bel-  és külföldi kapcsolataiban az Elnök vagy az Alelnök, vagy az általuk 

megbízott személy(ek) képviseli(k). 

3./ Az Egyesület ügyintézését a Titkár végzi. 

4./ Az Egyesület Elnökség tagja, Titkár és Ellenőrző személy csak az lehet, aki a Ptk. 62.§ (5) 

bekezdésében írt feltételeknek megfelel. 

  
VI.  fejezet 
A közgyűlés 
 
1./ Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt, ahol minden tag, 

vagy írásos megbízottja egy szavazattal szavazhat. 

2./ A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a./ az Alapszabály módosítása, elfogadása 

b./ a tagdíj mértékének megállapítása, 

c./ az Egyesület két közgyűlés közötti időszakra terjedő tevékenységének megállapítása az Elnökség 

előterjesztése alapján, valamint a tisztségviselői beszámolók elfogadása, 

d./ éves költségvetés, az Egyesületi gazdálkodási tevékenység fő irányainak meghatározása 

e./ döntés minden olyan ügyben, amit a jogszabály, az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal, 

vagy amelyet az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszt, 

f./ a tagsági jogviszony kérdésében hozott határozat elleni  fellebbezés elbírálása, 

g./ az Egyesület költségvetési és gazdálkodási, szervezeti és működési szabályzatának  megalkotása. 

h./ a szervezet megszűntetése 

i./ az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 

j./ az Egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának kimondása, 

k/ az éves számviteli beszámoló elfogadása, 

l/ az Elnökség tagjainak, illetve az Egyesület tisztségviselőinek megválasztása és visszahívása. 

3./ A Közgyűlést legalább évente, vagy szükség szerint kell összehívni. Összehívását az 

Elnökség rendeli el, az összehívás végrehajtásáról az Elnök gondoskodik. A Közgyűlést össze kell 

hívni, ha azt a tagok legalább 1/10-e az ok és a cél megjelölésével kéri vagy a bíróság elrendeli. A 

Közgyűlést írásban kell összehívni, a tervezett napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 15 

nappal. 

4./ A közgyűlés akkor határozatképes, amennyiben a szabályszerű értesítés után az Egyesület szavazati 

joggal rendelkező tagjainak több, mint fele jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt 

közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a meghívóban az erre 

vonatkozó figyelmeztetés kifejezetten szerepel. 

5./ A Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
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6./ A szavazás minden kérdésben - kivéve a személyi döntéseket - nyílt. Bármely szavazásra jogosult 

tag indítványára - annak elfogadása esetén - titkos, vagy minősített szavazás is tartható. Személyi 

kérdésekről titkos szavazást kell tartani. 

7./ Az Elnökség tagjai nem lehetnek egymásnak a PTK.685.par.-ában meghatározott közeli 

hozzátartozói. 

8./ A tisztségviselők mandátuma 5 évre szól.  

9./ A tisztségviselők visszahívásáról a Közgyűlés tagjainak minősített többségű határozatával dönt. A 

tisztségviselők visszahívását a Közgyűlés indokolni nem köteles. A Közgyűlés visszahívást kimondó 

határozata ellen – jogszabálysértésre hivatkozva – az Elnökséghez előterjesztett fellebbezésre van 

lehetőség, a határozat kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül. Az Elnökség a fellebbezésről a 

soron következő ülésén határoz. A fellebbezésnek nincs halasztó hatálya a határozat végrehajtására. 

 
VII.  fejezet 
Az  Elnökség 
 
1./ Az Egyesület operatív és koordináló testülete. 

2./ Az Elnökség Elnökből az Alelnökből, a Titkárból és 2 Elnökségi tagból áll. 

3./ Az Elnökség feladatai: 

a./ gondoskodik az Egyesület ügyeinek viteléről, tevékenységének szervezéséről, 

b./ végzi a működéssel kapcsolatos minden adminisztrációs, gazdálkodási feladatot, belső  

munkamegosztás alapján, 

c./ gondoskodik az éves költségvetés lehetőség szerinti végrehajtásáról, 

d./ dönt két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, 

amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal. 

4./ Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább havonta tartja. Az Elnökség határozatképes, ha 

azon 3 tagja részt vesz. Az Elnökség döntéséhez 3 tag egybehangzó szavazata szükséges. Az elnökség 

üléseit az Elnök hívja össze. Az Elnökség összehívása írásbeli meghívóval történik, melyet a tervezett 

napirend megjelölésével, a tervezett időpont előtt 5 nappal kell a résztvevőknek megküldeni. 

5./ Az Elnökség beszámol a Közgyűlés előtt a Közgyűlések között végzett tevékenységéről. 

6./ Az Elnökség mandátuma 5 évre szól. 

 
Az Ellenőrző személy 
 
1./ Két közgyűlés között ellenőrzi az Egyesület pénzügyi tevékenységét. 

2./ Ezen tevékenységéről és a megállapítottakról beszámolót ír a Közgyűlésnek. 

3./ Tanácskozási joggal részt vesznek az Elnökség ülésein, mandátuma 5 évre szól. 

  
VIII.  fejezet 
Az  Elnök 
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1./ Az Elnök (és meghatalmazása alapján az Alelnök, illetve a Titkár) az Egyesület képviselője. Az 

Elnökség ülésein szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.  

2./ Vezeti az Elnökség és a Közgyűlés üléseit. 

3./ Távolléte esetén az Alelnök helyettesíti. 

4./ Az Elnök – illetve az általa a jelen alapszabálynak megfelelően az Egyesület képviseletére 

felhatalmazott személy - az Egyesület bankszámlája felett önállóan jogosult rendelkezni. 

5./ Önálló aláírási joggal rendelkezik. 

 
Az Alelnök 
 
1./ Helyettesítheti az Elnököt az akadályoztatása esetén. 

2./ Részt vesz az Elnökség munkájában. 

3./ Az Alelnök az Egyesület bankszámlája felett önállóan jogosult rendelkezni. 

3./ Önálló aláírási joggal rendelkezik. 

 
A Titkár 
 
1./ Operatív irányító, végrehajtja a Közgyűlés és az Elnökség döntéseit. 

2./ Szervezi a közösséget, a szervezet munkáját. 

   
  
IX.  fejezet 
Az  egyesület gazdálkodása 
 
1./ Az Egyesület éves költségvetési terv szerint gazdálkodik. 

2./ Az Egyesület bevételei: 

a./ tagdíjak, 

b./ egyéb források (pártoló tagok adományai, intézmények, nonprofit és forprofit társaságok 

támogatásai, az Egyesület gazdálkodási, vállalkozási tevékenysége, stb.) 

3./ Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 

4./ Az Egyesület a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek 

lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával mint mérlegfordulónappal 

a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. Az Egyesület könyvvezetése - a 

beszámolási kötelezettség függvényében - az egyszeres vagy a kettős könyvvitel rendszerében, magyar 

nyelven, forintban történhet. Az Egyesület beszámolója tartalmazza:  

a) a mérleget (egyszerűsített mérleget),  

b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést),  

c) kettős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet. 

Az egyesület a beszámolót, saját honlapján is közzéteszi. A civil szervezet a saját honlapon közzétett 

adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó 
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adatok közzétételéig biztosítja. Az Egyesület beszámolójára a 2011. évi CLXXV törvény, A 

számvitelről szóló törvény, valamint az annak felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet 

előírásait kell alkalmazni. 

  
X.  fejezet 
A  tagdíj és egyéb díjak 
 
1./ Az éves tagdíj mértéke a rendes tagok esetében 5.000,-Ft, pártoló tagok esetében 4.000,-Ft. 

2./ A tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. 

3./ A Tenyészet nevének MTTE által való nyilvántartásba vétele Egyesületi tagok részére egyszeri 

10 000 Ft, nem egyesületi tagok részére 20 000 Ft. 

4./ Egységes származási lap kiadásának díja MTTE tag részére 500 Ft, nem Egyesületi tag részére 

1500 Ft. 

5./ Alombejelentő lap kiadásának díja 250 Ft. 

  
XI.  fejezet 
Vegyes  rendelkezések 
 
1./ Az Egyesület megszűnik, ha 
a) a közgyűlés döntése alapján átalakul,  
b) a közgyűlés a feloszlásáról határoz,  
c) a bíróság feloszlatja,  
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja 
megszűnését, 
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,  
és az Egyesületet a nyilvántartásból törlik. 
 
Az megszűnése esetén az Egyesület vagyonának felhasználására a Ptk. 64.§-a és a 2011. évi CLXXV. 
törvény 6.§-a irányadó 
 

2./ Jelen alapszabályt az Egyesület ismételt közgyűlése 2012. április 16-án  fogadta el. 

 

 Dunakeszi, 2012. április 16. 
 
 


