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Az Első Nyúlmentő Alapítvány 

  

 

alapító okirata 

 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

 

1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, 

nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye): 
 

 Meier Stephan  
 

2. Az alapítvány neve: Első Nyúlmentő Alapítvány  

  

Az alapítvány rövid neve: (ENYA) 
 
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: (Bunny rescue) 

 

3. Az alapítvány székhelye: 2600 Vác, Tópart utca 27. 

 

4.        Az alapítvány honlapjának címe: (www.nyulmentoalapitvany.hu/)  

 

5. Az alapítói induló vagyon: 150.000.- Ft, azaz egyszázötvenezer forint                           

                                                     készpénz, amelyet az  alapító teljes egészében rendelkezésre  

                                                     bocsátott. 

 

6. Az alapítvány célja:  

Az alapítvány célja, hogy - szoros együttműködésben az állami szervekkel, önkormányzatokkal, 

hatóságokkal, társadalmi és gazdálkodó szervekkel, a társszervekkel és az állampolgárokkal - 

valós segítséget tudjon nyújtani, hogy a nyúltenyésztők, nyulat haszonállatként, vagy 

társállatként tartó, illetve üzletszerűen értékesítő személyek vagy szervezetek e tevékenységük 

során megismerjék és alkalmazzák az ezen állatfaj tartására specifikusan jellemző szabályokat, 

ideértve az állatvédelmi törvényben rögzített előírásokat is. Az alapítvány ezzel segíteni kívánja 

az állatmentésre és állatvédelemre vonatkozó jogi szabályozás gyakorlatban történő 

érvényesülését is. A fentiek megvalósulása pedig egy demokratikus kultúrállamban a 

társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítését szolgálja. 

  

 Az alapítvány célja továbbá: 

 - a nyulak kulturált tartásának népszerűsítése a magyar emberek körében,  

- a nyúlmentéshez kapcsolódó, ismeretterjesztő funkciót is ellátó honlap létrehozása,  

- nyúlmentéshez szükséges ideiglenes befogadói hálózat kiépítése,  

- összefogás a nyulat tömegesen vagy otthonukban szaporítók ellen,  

- egy "nyúlotthon" létrehozása és fenntartása, 

- rászoruló, bajba jutott nyulak mentése, rehabilitálása és örökbe adása,  

- szükség esetén olyan nyúltartók támogatása, ahol a nyúltartó személy anyagi lehetőségei 

korlátozottak, 
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- az élő párbeszéd, érdekvédő fellépés lehetőségének megteremtése az állatvédők és állatokat 

veszélyeztetők, illetve a társadalom tagjai között. 

 

7.        Az alapítvány tevékenysége: 

 

 - beteg, sérült vagy kidobott nyulak mentése, befogadása, állatorvosi gyógykezeltetése,  

- gyógyult, egészséges nyulak örökbefogadó családhoz vagy gazdához való elhelyezése,  

- rossz körülmények között tartott nyulak és -tartók felkutatása és szükség esetén segítségnyújtás, 

tanácsadás állatvédelmi ügyekben,  

- a nyulak kulturált tartásával kapcsolatos kiadványok, időszaki lapok kidolgozása, kiadása, külföldi 

anyagok fordítása és közzététele,  

- részt vesz az állat- és természetvédelemmel kapcsolatos törvények végrehajtási rendeleteinek 

kialakításában, továbbfejlesztésében és betartatásában. 

- ismeretterjesztő, esetenként jótékonysági rendezvények, bemutatók vagy szakmai kiállítások és 

kirándulások szervezése,  

- nyulak gyógyításához értő állatorvosok adatainak összegyűjtése, rendszerezése, erről hozzáférhető 

adatbázis készítése,  

- állatkereskedések nyúltartási helyzetének felmérése, ellenőrzése,  

- fellép az állatkínzás minden formája ellen, 

- létrehozza, illetőleg előmozdítja állatmenhelyek, állatotthonok létesítését, és gondoskodik ilyenek 

üzemeltetéséről, 

- tömöríti azokat, akik önként, meggyőződésből támogatni kívánják a természet és az élővilág 

védelmének ügyét, 

- széles körben propagálja a természet- és állatvédelmet, s céljai népszerűsítése érdekében 

propagandaanyagokat és kiadványokat, készít és terjeszt, kapcsolatot épít ki a hírközlő szervekkel, 

szakmai klubokat hoz létre, 

- az ifjúságnak a természet, az élővilág szeretetére nevelése érdekében előmozdítja a természet és 

állatvédelemnek az iskolai oktatásba való beilleszkedését, azokban részt vesz, továbbá elősegíti az 

oktatási intézményekben természet- és állatvédő klubok szervezését, valamint szakmai klubok 

létrehozását, 

- javaslatokkal segíti az állami és társadalmi szerveknek a természet- és állatvédelemmel kapcsolatos 

állásfoglalásait, 

- természet- és állatvédelmi járőrszolgálatot szervez más (állami és társadalmi) szervekkel, 

szervezetekkel együttműködve, 

- a természet-és állatvédelmi jogszabályok, valamint hatósági rendelkezések megsértésének észlelése 

esetén előmozdítja a szükséges eljárás megindítását, 

- jogi támogatást nyújt azoknak, akik a természet és állatvédelmi jogszabályok, hatósági  

rendelkezések megszegőivel szemben a törvényes keretek között fellépnek, 

- a természet- és állatvédelem hatékonyságának fokozása érdekében együttműködik a hasonló célokért 

küzdő belföldi és külföldi szervezetekkel, 

- kiterjedt nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása az alapítvány tevékenységével kapcsolatba 

hozható külföldi és nemzetközi szervezetekkel,  

- illetve a fentieken kívül minden egyéb olyan tevékenység kifejtése, amely az alapítvány céljainak 

megvalósítása érdekében szükségesnek bizonyul. 

  

8. Az alapítvány jellege: 

 

8.1./  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 

bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 

csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat 
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nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a 

kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

 

8.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

9.       Az alapítvány időtartama: 

  

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  

 

10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 

természetben nyújtott adomány fordítható.  

 

10.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

 

10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 

 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére öt természetes személyből álló kuratóriumot 

nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

  

           A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): 

 

 Meier Krisztina  

  

A kuratórium további tagjai (név, lakcím): 

 

 Kovács Zsuzsanna  

 Simon Mária  

 Bodnár Cintia  

 Mód Péter  

 

 A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 

általános és önálló.  

 

11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító 

jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.  

 

 A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 
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- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a 

Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

  

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 

elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 
 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 

11.4./  A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).  

 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 

beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha 

ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését 

a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

 
11.5./  A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az 

ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az 

alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi 

pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell 

megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 

nap elteljen. 

 

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább négy tag jelen van. Határozatát – ha 

az alapító okirat másként nem rendelkezik egyszerű szótöbbséggel hozza meg. 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

A kuratóriumi ülés jegyzőkönyvének tartalmaznia kell az ülés helyét és idejét, a 

határozatképességet, a napirendet, a döntés tartalmát, idejét, hatályát, a döntést 

támogatók és ellenzők számarányát.  
 

11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

 

12.      Összeférhetetlenségi szabályok: 
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12.1./ Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

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. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 

bek. i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 

akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói 

nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

 

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017 év. február hó.03 napján 

 

 

  

                                                                                                          Stephan Meier alapító 

 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 

 

Tanú:                                                                                                         

Lakcíme: 

Személyi igazolvány száma: 

 

 

(Az alapító okiratot valamennyi alapítónak alá kell írnia és aláírásuk valódiságát két tanú aláírásával vagy 

ügyvédi ellenjegyzéssel kell igazolni!) 


