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ALAPSZABÁLY 
 

Alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény), a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. év V. tv. (Ptk.), valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény (Vtv.) rendelkezései a Szentmártoni-
Földtulajdonosi Vadásztársaság alapszabályát az alábbiak szerint foglalták változásaival 
egységes szerkezetbe. 
 
A Vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a 
vadgazdálkodásra és a vadászatra, a fegyver és lőszer tartására és használatára vonatkozó 
jogszabályok és szabályzatok megtartásával és megtartatásával, a társadalom érdekeivel – 
különösen a helyi erdő és mezőgazdasági érdekekkel – összhangban, továbbá környezet- és 
környezetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással, a 
legcélszerűbb együttműködési formák kialakításával és példás egyesületi élettel tagjai részére 
kulturált vadászati lehetőséget biztosítson. 
 
 

I. 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 
 

1./ A Vadásztársaság jellege és jogi helyzete 
 
A Vadásztársaság neve:                  Szentmártoni-Földtulajdonosi Vadásztársaság 
 
A Vadásztársaság székhelye:           4100 Berettyóújfalu, Aradi u. 1.  
 
A vadásztársaság a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott 
tagsággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és 
céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét. 
 
A vadásztársaság önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel 
nyeri. 
 
A vadásztársaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
partoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  
 
A vadásztársaság nem alapítható gazdasági tevékenység céljára. 
 
A vadásztársaság az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 
 
A vadásztársaság vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem 
oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 
 
 
2./ A Vadásztársaság fontosabb jogai és kötelezettségei   
 
A Vadásztársaság joga, hogy 
 

- a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös 
vállalkozásnak, alapnak tagja legyen, 

- tagjaira a jogszabályokkal és a közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, 
határozatokkal összhangban álló kötelezettségeket állapítson meg. 
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- vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos 
bármely kérdésben a vadászati érdekképviselethez (szövetséghez) 
kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot tegyen, 

- vadászati érdekképviseleti szervezethez tagfelvételi kérelmet terjesszen 
elő, felvétel esetén tagjai érdekében a szervezet tevékenységében részt 
vegyen. 

 
A Vadásztársaság köteles 
 

- a vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a 
környezet- és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére  vadászati 
lehetőségeket biztosítani, 

- a vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges 
intézkedéseket (a vad elriasztása, vadkár-elhárító vadászatok tartása, stb.) megtenni, 

- a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni, 
- a vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását 

elősegíteni. 
 
3./A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenysége 

 
A vadásztársaság az állam képviseletében eljáró vadászati hatóság által jóváhagyott tervekben 
(üzemterv és éves terv), valamint az éves terv részét képező kilövési tervben foglaltakat 
köteles végrehajtani, e tevékenysége alapcél szerinti tevékenységnek minősül. 
 
A vadásztársaság alapcél szerinti tevékenységének minősül tehát:  

- egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR 9319’08) 
- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 0170’08) 
- gabonaféle termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 01.11’08) 
- egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) 
   (TEÁOR 01.19’08) 
- állattenyésztési szolgáltatás (TEÁOR 0162 ’08) 

 
II. 

A TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE, A TAGOK JOGAI ÉS 
KÖTELEZETTSÉGEI, VALAMINT A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNTETÉSE 

 
 
1./A Vadásztársaság tagjai 
 
A vadásztársaság tagja lehet minden olyan magyar és külföldi állampolgár, aki a vadászat 
gyakorlására a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint a Házi Szabályzatban előírt 
feltételeknek megfelel, írásban nyilatkozik belépési szándékáról, és arról, hogy az egyesület 
céljait az alapszabálya és egyéb szabályzatai alapján a tagokat terhelő kötelezettségek 
teljesítését vállalja valamint ezt követően az intézőbizottság javaslatára az intézőbizottság 
felvette tagjai sorába. 
 
A vadásztársaságnak rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek. 
 
A vadásztársaság rendes tagjait – a tagsági jogviszonyból eredően – a jogszabályban, az 
alapszabályban, a házi szabályzatban megállapított jogok illetik és kötelezettségek terhelik. 
 
A közgyűlés különleges jogállású tagjai a próbaidős vadász tagok, pártoló tagok és a 
tiszteletbeli tagok. 
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A pártoló tag a vadásztársaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással 
vesz részt. Pártoló tag lehet, aki a vadásztársaság tevékenységét időszakosan 
vagy rendszeresen támogatni kívánja és az Intézőbizottság előterjesztése 
alapján a közgyűlés pártoló taggá megválasztja. 
 
A tiszteletbeli tag lehet, aki az egyesületi célok előmozdítása érdekében kiemelkedő 
tevékenységet végez. A tiszteletbeli tagság - az önkéntes tagság elvéből fakadóan - 
a tag elfogadó nyilatkozatával keletkezik.  Tiszteletbeli tag lehet  az az egyesületi tag 
is, aki idős koránál, vagy személyi körülményeinél fogva közreműködési, munkavégzési 
kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná és arra érdemes, és 
ezen körülményeinél fogva a közgyűlés a tagdíjfizetési kötelezettség alól mentesíteni kívánja.  
 
A vadásztársaságba rendes tagnak jelentkezőt, a belépési nyilatkozat szabályszerűsége  esetén 
a közgyűlés a próbaidős vadász nyilvántartásba veszi fel. A próbaidő hossza a 
nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számítottan egy évet követő 
első közgyűlésig tart.  A próbaidős vadász a nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül 
köteles befizetni az egyesület pénztárába a nyilvántartásba vételekor érvényes belépési 
hozzájárulás 50 %-át.  A próbaidős vadász a próbaidő alatt a tagdíj összegével megegyező 
pénzbeli hozzájárulást fizeti. Az egyesület társas vadászatain részt vehet és igényt tarthat a 
megállapított vadászrészre. A vadásztársaság területén csak legalább egy rendes tag jelenléte 
mellett vadászhat. Vaddisznót, gím és dám szarvast nem ejthet el. 
 
A különleges jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatók, valamint az egyesület 
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani az egyesület 
alapszabályát és végrehajtani a közgyűlés és az ügyintéző szervek határozatait. A különleges 
jogállású tagok a vadásztársaság határozatait csak érintettségük esetén 
támadhatják meg a bíróság előtt. 
 
A vadásztársaság rendes tagjai: 
- részt vehetnek az egyesület tevékenységében és rendezvényein, 
- jogosultak a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, az Alapszabály, a Házi 

Szabályzat, az egyéb szabályzatok és a közgyűlés határozatainak megtartásával vadászni,  
- a közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkeznek, 
- kizáró ok hiányában bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatóak azzal, 

hogy a kiskorú tag vezető tisztségviselővé nem választható. Külföldi 
állampolgár tag esetében azonban erre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy a 
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkezik, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 
és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt vagy letelepedett 
jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik,  

- a vadásztársaság valamely szervének törvénysértő határozatát – a tudomására jutástól 
számított harminc napon belül – a másodfokon eljáró szerv, illetőleg a bíróság előtt 
megtámadhatják, 

- a vadásztársaság irataiba betekinthetnek, 
- a közgyűlés napirendjére javaslatot tehetnek, 
- rendes tag, valamint tiszteletbeli és pártoló tag felvételét kezdeményezhetik, 
- térítés ellenében – ilyen térítésnek minősül a befizetett tagdíj és egyéb vagyoni 

hozzájárulás – igényt tarthatnak a taggyűlés által megállapított vadászrészre (a juttatás 
elszámolásának rendje a Házi Szabályzatban kerül meghatározásra), 

- a vadásztársaság eszközeit a Házi Szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe 
vehetik, illetőleg használhatják, 

- a vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kiléphetnek. 
 



 5 

A tagok tagsági jogaikat személyesen gyakorolhatják. A tagsági jogok 
forgalomképtelenek és nem örökölhetőek.   
 
2./ A Vadásztársaságba jelentkezők felvétele 
 
A Vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve – a 
jogszabály előírásainak a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a 
Vadásztársaság előtt álló feladatoknak figyelembevételével a közgyűlés állapítja meg a 
jelenlévő rendes tagok 2/3-os szavazattöbbségével. 
 
A vadásztársaságba tagként jelentkezők felvételéről az intézőbizottság előterjesztése alapján a 
közgyűlés nyílt szavazással dönt. 
 
A rendes tagnak jelentkezőt a közgyűlés először próbaidős vadásznak veheti fel. Erről a 
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. 
 
A próbaidős vadász rendes tagi felvételéről az Intézőbizottság előterjesztése alapján a 
próbaidő elteltét követő első Közgyűlésen a közgyűlés a jelenlévő rendes tagok 2/3-os 
szavazattöbbségével dönt. A közgyűlés a felvétel során a tagsági kérelem szabályszerűségét, 
illetve a próbaidő alatti magatartását vizsgálja, és ez alapján dönt.    
 
A felvett tag nyilvántartásba vételétől számított 15 napon belül köteles befizetni az egyesület 
pénztárába a nyilvántartásba vételekor érvényes belépési hozzájárulás második 50%-át. 
 
Az alapító tagok a Ptk. 8: 1. § 2. pontjában meghatározott rokonait a 
Vadásztársaság közgyűlése a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbséggel 
veszi fel rendes tagjai sorába. 
 
3./ A tagok kötelezettségei  
 
A vadásztársaság tagjainak kötelessége a vadgazdálkodásra és vadászatra, a fegyver és lőszer 
tartására és használatára vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt, a Házi Szabályzatot és az 
egyéb szabályzatokat, a közgyűlési és intézőbizottsági határozatokat, valamint a 
vadásztársaság tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani. 
 
A vadásztársaság tagja köteles továbbá: 

a) a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában 
részt venni, 

b) a Házi Szabályzatban előírt, valamint a közgyűlés és az intézőbizottság által 
meghatározott vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös 
munkákban részt venni, 

c) a közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az 
esedékességkor megfizetni, továbbá a tag nem veszélyeztetheti az egyesület céljainak a 
megvalósítását 

 
4./ A tagsági jogviszony szüneteltetése 
 
a. A tag a tagságát az Intéző Bizottság engedélyével szüneteltetheti. A szünetelés legrövidebb 
időtartama 12 hónap, leghosszabb időtartama 36 hónap. A szüneteltetés engedélyezését az 
Intézőbizottság végzi. Az engedélyezést annak előterjesztett indokai alapján jogosult az 
Intézőbizottság mérlegelni. Abban az esetben köteles megtagadni, amennyiben a tag ellen 
fegyelmi eljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig. 
 
A szüneteltetés iránti kérelem elbírálására a kérelem benyújtást követő 30 napon belül 
köteles az Intézőbizottság. 
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b. Ha a tag a tagsági jogviszonyát a szüneteltetés engedélyezésekor megjelölt határidő lejárta 
előtt folytatni kívánja, ezt köteles az Intézőbizottságnak bejelenteni. 
 
A tagsági jogviszony folytatásának tényét az Intézőbizottság a tagnyilvántartásba bejegyzi. Az 
Intézőbizottság ellenőrizheti, hogy a tagság folytatásához szükséges feltételek fennállnak-e, 
ha nem, akkor határozatban elutasíthatja a tagsági jogviszony folytatását. 
 
c. A szüneteltetés alatt a tag nem gyakorolhatja az egyesületi tagságból eredő jogokat, és nem 
terhelik az abból fakadó kötelezettségek. 
 
5. A tagsági viszony megszűnése 
 
 A tagsági viszony megszűnik: 
a) kizárással, 
b) törléssel, 
c) kilépéssel, 
d) a tag halálával, valamint 
e) a vadásztársaság jogutód nélküli megszűnésével. 
f) a tagsági jogviszony vadásztársaság általi felmondásával (Ptk. 3:68 § (1) 

bekezdés b) pontja) 
 
A tagot bármely vadásztársasági tag vagy vadásztársasági szerv 
kezdeményezésére a vadásztársaságból ki lehet zárni, ha az Alapszabály 
rendelkezéseit vagy a közgyűlési határozatokat súlyosan vagy ismételten 
megsérti. 
 
A vadásztársaságból történő kizárást csak a Fegyelmi Bizottság által, fegyelmi 
eljárás során kiszabott jogerős büntetésként lehet alkalmazni, a Fegyelmi 
Szabályzatban meghatározott eljárás lefolytatását követően rendelhető el. A 
kizárási eljárást első fokon a Fegyelmi Bizottság folytatja le. Az eljárás 
megindítását bármely tag vagy vadásztársasági szerv írásban 
kezdeményezheti. A Fegyelmi Bizottság a kizárás kezdeményezéséről való 
tudomásszerzéstől számított 30 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az 
eljárás alá vont taggal az eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, 
annak bizonyítékait közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani az eljárás alá 
vont tag számára, hogy védekezését és bizonyítékait előadja. A kizárt taggal a 
közgyűlés indokolással ellátott kizáró határozatát 7 naptári napon belül 
írásban közölni kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. Az érdekelt rendes tag a kizárást kimondó elsőfokú közgyűlési 
határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő határidőn belül a 
Vadásztársaság közgyűlésének címzett, ám az első fokú fegyelmi bizottsághoz 
írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a vadásztársaság 
Fegyelmi Bizottsága az összes irattal és bizonyítékkal együtt köteles tizenöt 
napon belül az ügy másodfokú elbírálására jogosult közgyűléshez 
felterjeszteni. A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a határozat 
jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető. 
 
A közgyűlés az iratok kézhezvételét követően harminc napon belül köteles az 
ügyben tárgyalást tartani és érdemi határozatot hozni.  
 
A vadásztársaság közgyűlésének a fegyelmi ügy tárgyalását külön napirendi 
pontként kell a közgyűlésre szóló meghívóban felvennie. A közgyűlésen a 
fegyelmi ügy kivizsgálásáról a Fegyelmi Bizottság elnöke tesz jelentést, majd 
részletesen indokolja a Fegyelmi Bizottság határozatát. 
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A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van.  
 
A közgyűlés határozatát 15 napon belül írásba kell foglalni és az érdekelteket a 
határozat megküldésével vagy személyes átadásával értesíteni kell.  
 
Az eljárás részletes szabályzatát a Vadásztársaság Fegyelmi szabályzata 
tartalmazza.   
 
A másodfokon hozott fegyelmi határozat ellen az érdekelt rendes tag a kizárást 
kimondó elsőfokú közgyűlési határozatot a kézbesítéstől számított 30 napos 
jogvesztő határidővel bírósághoz benyújtott írásbeli keresettel 
megtámadhatja. A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a határozat 
jogerőssé válik, és a tag a nyilvántartásból törölhető. 
 
 A vadásztársaság rendes tagja törölhető, ha: 

a) tagdíjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget és 
b) a vadásztársaság szemben fennálló tartozását a felszólításban 
megjelölt határidőig nem fizeti meg. 
 

A rendes tag a tagnyilvántartásból tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha 
hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj 
megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor törölhető a 
tagnyilvántartásból, ha a legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az 
intézőbizottság írásban – legalább 15 napos fizetési póthatáridő tűzésével és a 
jogkövetkezményekre, azaz a törlésre történő figyelmeztetéssel – felszólította 
a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is 
eredménytelen maradt. 
 
Az intézőbizottság törlést elrendelő határozatát írásban 7 naptári napon belül 
közölnie kell a taggal. Ha a tagdíj meg nem fizetése miatt a tagot a 
vadásztársaság tagjai közül törlik, tagsága a vadásztársaságban megszűnik.  
 
A tagságról való lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség időarányos 
teljesítése alól nem mentesíti. 
 
A rendes tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a rendes tagot a tagsága 
idején keletkezett és tagsága időtartamára vonatkozó kötelezettségek 
teljesítése alól. 
 
A vadásztársaság tagjai, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagjai 
kérhetik a bíróságtól a tagok vagy a vadásztársaság szervei által hozott 
határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat jogszabálysértő vagy a 
létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 
időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a 
vadásztársaság ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy 
a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától 
számított egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható.  
 
Nem jogosult perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával 
hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt 
szavazott a határozat mellett.  
 
Ha a határozatot a vadásztársaság vezető tisztségviselője támadja meg, és az 
vadásztársaságnak nincs más olyan vezető tisztségviselője, aki a jogi személy 
képviseletét elláthatná, a perben a vadásztársaságot a felügyelőbizottság által 
kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a vadásztársaságnak nincs 
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felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként 
perben áll, a bíróság a vadásztársaság perbeli képviseletére ügygondnokot 
rendel ki.  
 
A határozat hatályon kívül helyezése iránti per megindításának a határozat 
végrehajtására halasztó hatálya nincs.  
 
A bíróság indokolt esetben a felperes kérelmére a határozat végrehajtását 
felfüggesztheti. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen nincs helye 
fellebbezésnek. A perben bírósági meghagyás nem bocsátható ki.  
 
A vadásztársaság tagja saját elhatározása alapján indoklás nélkül kiléphet a 
szervezetből, miután az intézőbizottságot szándékáról írásban értesítette. A 
tagsági viszony a lemondásról szóló nyilatkozat intézőbizottság általi 
átvételének napján szűnik meg. 
 
Amennyiben a rendes tag nem felel meg a tagsági feltételeknek, úgy az 
intézőbizottság a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban 
felmondhatja. A felmondásról a közgyűlése dönt. 
 
 
6. Fegyelmi eljárás 
 
A fegyelmi vétségeket, a fegyelmi büntetéseket, valamint általában a fegyelmi eljárás részletes 
szabályait a Vadásztársaság Fegyelmi Szabályzata állapítja meg. 
 

III. 
A VADÁSZTÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI 

 
A Vadásztársaság szervei: 
a) Közgyűlés, 

b) Intézőbizottság 
- Intézőbizottság elnöke 
- Vadásztársaság titkára 
- Vadászmester 
- Természetvédelmi felelős 
- Gazdasági felelős 

c) Felügyelőbizottság 

d) Fegyelmi bizottság 
 
1./ A közgyűlés 
 
A Vadásztársaság legfőbb döntéshozó szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 
 
A vadásztársaság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal közgyűlést köteles 
tartani. Ezen kívül össze kell hívni a közgyűlést az intézőbizottság határozata alapján, a 
felügyelőbizottság kezdeményezésére, továbbá a rendes tagok egytizedének kérésére az ok 
és cél megjelölésével, valamint ha a bíróság elrendeli. 
 
A rendkívüli közgyűlést az intézőbizottság elnöke a rendkívüli közgyűlés 
okának bekövetkeztétől számított 30 napon belül köteles összehívni. 
 
Az intézőbizottság elnöke a közgyűlési meghívót köteles a napirendek 
megjelölésével a közgyűlés időpontja előtt minden tagnak postán megküldeni 
vagy személyes átadni, úgy, hogy azt a tagok a közgyűlés időpontja előtt 8 
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nappal kézhez kaphassák. A meghívó megküldésével egyidejűleg csatolni kell a 
döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket is. A Közgyűlést 
összehívó meghívóban közölni kell a jogi személy nevét és székhelyét, a 
közgyűlés helyét, az időpont és a napirendi pontokat, valamint a 
távolmaradás következményeire történő figyelemfelhívást. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
 
A meghívóhoz mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, 
előterjesztéseket. A vadásztársaság tagjainak lehetőségük van arra, hogy a 
meghívó kiküldését követően a napirendi pontokra a meghívó kézhezvételét 
követő 5 naptári napon belül javaslatot, észrevételt tegyenek írásban az 
intézőbizottság részére. 
 
A Közgyűlés összehívását írásban kérheti a tagok egytizede a cél és az ok 
megjelölésével, ebben az esetben az intézőbizottság harminc napon belül 
köteles összehívni a Közgyűlést. 
 
Határozatképtelenség miatt 3 napon belül megismételt újabb Közgyűlés a 
jelenlévő szavazati joggal rendelkező vadásztársasági tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes, feltéve, hogy a megismételt Közgyűlést azonos 
napirenddel hívják össze és a szavazati joggal rendelkező tagokat, a 
meghívóban figyelmeztették, a távolmaradás ilyen jellegű következményére. 
Amennyiben a megismételt közgyűlés nem az eredeti közgyűlés napjára esik, 
úgy új meghívók kiküldése szükséges, melyben ismét figyelmeztetni kell a 
tagokat a meg nem jelenés következményeire. 
 
A Közgyűlés ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben 
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a 
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 
Ellenkező esetben csak a napirend kiegészítéséről lehet határozni, azonban a 
kiegészített napirendet csak az ismételten szabályszerűen összehívott 
közgyűlésen lehet megtárgyalni.  
 
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és a 
vadásztársaság szervei az intézőbizottságtól írásban a napirend kiegészítését 
kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének a tárgyában 
az intézőbizottság jogosult dönteni, ha a napirend kiegészítése iránti 
kérelemről az intézőbizottság nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően dönt a 
napirend kiegészítése tárgyában. 
 
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon, tisztségviselőkön kívül csak a 
közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a 
közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek 
vehetnek részt.  
 
Kötelező a közgyűlés összehívása a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha  

- a vadásztársaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 
- a vadásztársaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat 

esedékességkor teljesíteni, vagy 
- a vadásztársaság céljainak elérése veszélybe került. 
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A fentiek alapján kötelezően összehívandó közgyűlésen a tagok kötelesek az 
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése iránt intézkedéseket tenni, 
vagy a vadásztársaság megszüntetéséről dönteni. 
 
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az levezető elnök és a 
jegyzőkönyvvezető, valamint két hitelesítő ír alá. 
 
A Közgyűlés levezető elnöke az intézőbizottság elnöke, akadályoztatása esetén 
az általa megnevezett személy. A Közgyűlés, Intézőbizottság és 
Felügyelőbizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás 
készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 
Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását 
szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell a vadásztársaság iratai között 
megőrizni. Folyamatos kezelését az intézőbizottság elnöke látja el.  
 
A jegyzőkönyvet a Közgyűlés levezető elnöke és a Közgyűlésen az 
intézőbizottság elnöke által felkért tagok hitelesítenek. A Közgyűlés 
jegyzőkönyv-vezetője a levezető elnök javaslatára a Közgyűlés által a 
jelenlévők közül nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztott 
személy.  
 
A Közgyűlés alapszabályszerű lebonyolításáért a levezető elnök felel, aki a 
Közgyűlés rendjét jogosult és köteles fenntartani. E hatáskörében eljárva: 
- megnyitja a Közgyűlést, szünetet rendel el, berekeszti azt, 
- megállapítja a határozatképességet, 
- ismerteti a meghirdetett napirendet, felkéri azok előadóit, előterjesztőit, 
- az előadók, előterjesztők, hozzászólók részére megadja a szót, szükség 

szerint megvonja, 
- összegzi, megfogalmazza, szavazásra bocsátja a határozati 
javaslatokat, 
- megállapítja a szavazás eredményét, kimondja a határozatokat. 
 
A levezető elnök a Közgyűlés rendjének fenntartása érdekében 
- megállapíthatja a hozzászólások sorrendjét, 
- a Közgyűlés rendjét, illetőleg a Vadásztársaság tekintélyét sértő 

magatartást tanúsító személyt rendre utasíthatja, 
- ismételt rendzavarás esetén felfüggesztheti az ülést, illetőleg azt, aki a 
Közgyűlés rendjét figyelmeztetés ellenére ismételten megzavarja, 
meghatározott időre vagy véglegesen kiutasíthatja a teremből. 
 
A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges, kivéve mindazon kérdésben, amely 
tekintetében az alapszabály vagy jogszabály a szótöbbség magasabb arányát nem írja elő. 
Szavazategyenlőség esetén addig kell ismételni a szavazást, míg a kellő 
támogató többség ki nem alakul.   
 
A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell és a 
közgyűlési jegyzőkönyvben rögzíteni szükséges. Ha egy tag valamely ügyben 
nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi 
személy terhére másfajta előnyben részesít; 
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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 a jogi személynek 

nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen lehet. 
 
A közgyűlés nyílt szavazással dönt, kivéve a vadásztársaság vezető 
tisztségviselőinek megválasztása esetén, és ha az ügy jellegére és jelentőségére 
tekintettel a levezető elnök titkos szavazást rendel el, illetőleg ha azt a jelen 
lévő rendes tagok egyharmada név szerint indítványozzák. 
 
Titkos szavazás esetén a határozatképesség tekintetében valamennyi, az arra 
jogosultaktól származó, személyenként egy leadott szavazatot számításba kell 
venni. A határozathozatal szempontjából az érvénytelen szavazatokat 
figyelmen kívül kell hagyni. 
 
A vadásztársaság alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges, azonban ezen 
esetben is csak akkor határozatképes a közgyűlés, ha a tagok több, mint fele 
jelen van. 
 
A vadásztársaság céljának módosításához és a vadásztársaság megszűnéséről 
szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
 
A vadásztársaságba jelentkező tagok felvételéhez a jelen lévő tagok 
kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
A fentieken túl minden egyéb kérdésben a Közgyűlés határozatképes, ha a 
szavazati joggal rendelkező rendes tagok több, mint a fele jelen van és ezt a 
jelenléti íven, sajátkezű aláírásával igazolja. 

 
A fentieken túl minden egyéb kérdésben a vadásztársaság a határozatait 
egyszerű szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlőség esetén addig kell 
ismételni a szavazást, míg a kellő támogató többség ki nem alakul.  
 
A közgyűlés az éves beszámoló jóváhagyásáról az általános szabályok szerint 
dönt. 
 
A közgyűlésen a tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által előterjesztett összesített 
jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot. 

a) A szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő 
tagok több mint felének érvényes szavazatának a támogatását, és aki a jelölést 
akár személyesen, akár teljes bizonyítóerejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban 
elfogadta,  

b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a legtöbb 
szavazatot, de legalább a közgyűlés jelenlévő tagjai szótöbbségi szavazatát kapta, 

c) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges 
mennyiségű szavazatot, akkor ugyanazon a taggyűlésen erre a tisztségre 
(tisztségekre) újabb választást kell tartani. 
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2./ A közgyűlés hatásköre  
 
A közgyűlés a Vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 
 
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

- az Intézőbizottság, a Felügyelőbizottság és a Fegyelmi Bizottság elnökének és 
tagjainak –titkos szavazással – öt évre történő megválasztása, illetőleg visszahívása és 
további, a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos szavazással történő 
betöltése, 

- a Jelölő és Szavazatszedő Bizottság megválasztása, 
- a Vadásztársaság bérleti idejére szóló, valamint éves gazdálkodási tervének a 

megállapítása, 
- a Vadásztársaság éves költségvetésének a megállapítása és döntés a költségvetési 

beszámoló elfogadása tekintetében, 
- az Intézőbizottság, a Felügyelőbizottság és a Fegyelmi Bizottság évi beszámolójának a 

megtárgyalása és döntés az elfogadás tekintetében, 
- a Vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint feloszlatásának 

az elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról, 
- a Vadásztársaság nevének megváltoztatása, 
- az Alapszabály és a Házi Szabályzat megállapítása, illetőleg módosítása 
- állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, valamint felmondásának az 

elfogadásáról, illetőleg a jogorvoslat benyújtásáról, 
- a vadászati terv megállapítása, 
- a Vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a közös 

vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása, 
- a tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának, a kötelező közösségi munka 

pénzbeli megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a 
megállapítása, 

- a Vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése, 
- a vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a 

tisztségviselő jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása, 
- a vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a Vadásztársaság nevében és 

a tagokat illetően, 
- a vadászrész mértékének megállapítása, 
- döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a 

közgyűlés határkörébe utal, 
- tagkizárás, 
- döntés hitel felvételéről. 
- napirend kiegészítése iránti kérelemről szóló döntés, amennyiben az 

intézőbizottság abban nem döntött, vagy azt elutasította és a kérelmező 
kérelmét fenntartja.  

 
3./ Az Intézőbizottság 
 
Az Intézőbizottság a Vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű ügyvezető 
szerve. Az Intéző Bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. 
 
Az Intézőbizottság elnökből, titkárból, vadászmesterből, természetvédelmi, valamint 
gazdasági felelősből áll. 
 
Az Intézőbizottság tagjait a közgyűlés titkos szavazással öt évre választja meg.  
 
Az Intézőbizottság ülése határozatképes, ha azon legalább 3 fő jelen van. 
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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.  
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  
 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit a közügyektől jogerősen eltiltottak. 
(Btk. 61. § (2) i) pont) 

 
A döntéshozó 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. 
 
Az Intézőbizottság 
 
A vadásztársaság törvényes képviseletét az Intézőbizottság tagjai, mint vezető 
tisztségviselők látják el. Az Intézőbizottság tagjai képviseleti jogukat önállóan 
gyakorolják. 
 

- gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő jogszabályok, 
szabályzatok, valamint a Vadásztársaság közgyűlése által hozott határozatok 
végrehajtásáról, 

- összehívja a közgyűlést, 
- tagjai önállóan rendelkeznek a Vadásztársaság bankszámlája felett 
- két közgyűlés közötti időben irányítja a Vadásztársaság tevékenységét, 
- munkáltatói jogokat gyakorol, a vadásztársaság munkavállalói felett 
- dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a 

Fegyelmi Szabályzat, vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe. 
 
Az Intézőbizottság üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. A hatáskörébe 
tartozó kérdésekben szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata 
dönt. 
 
Az Intézőbizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a 
Vadásztársaság elnöke vagy titkár ír alá. Az Intézőbizottság ülésére 
tanácskozási joggal a vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi 
pontok tárgyalására a hivatásos vadász is meghívható. Határozatképes ha 
legalább három tagja jelen van.  
 
Az ülést az elnök hívja össze, az ülést megelőzően legalább 3 nappal. A meghívó 
tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a napirendi pontokat. Halaszthatatlan, 
sürgős ügyekben az Intézőbizottság ülése rövidebb határidővel is 
összehívható. A meghívás írásban igazolt módon történik.  
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Az ülésről a napirendi pontokat és a jelenlevőket is tartalmazó jegyzőkönyvet 
kell felvenni, amelyet a vadásztársaság elnöke vagy a titkár ír alá.  
 
Az Intézőbizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. 
 
Az Intézőbizottság megbízatása megszűnik: 

 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 
szükséges körben történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével. 
 
A lemondást írásban kell bejelenteni a Közgyűlésnek, amely ezt követően 
gondoskodik a megüresedett tisztség betöltésről.  
 
Az intézőbizottsági tagok visszahívhatóak. A visszahívást a rendes tagok 
legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az első fokon eljáró Fegyelmi 
Bizottságnál, az okok részletes megjelölésével. Az intézőbizottsági tagok abban 
az esetben hívhatóak vissza, amennyiben a tevékenységükkel a 
vadásztársaság céljainak elérését veszélyezteti vagy tevékenységének ellátása 
során a vadásztársaság érdekeivel ellentétes magatartást tanúsít. A Fegyelmi 
Bizottság a visszahívás kezdeményezéséről való tudomásszerzéstől számított 
30 napon belül köteles az eljárást lefolytatni. Az eljárás alá vont taggal az 
eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait közölni 
kell. Lehetőséget kell biztosítani az eljárás alá vont tag számára, hogy 
védekezését és bizonyítékait előadja. A visszahívott taggal a közgyűlés 
indokolással ellátott kizáró határozatát 7 naptári napon belül írásban közölni 
kell. Az indokolásnak tartalmaznia kell a visszahívás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. A visszahívott intézőbizottsági tag a visszahívást kimondó 
elsőfokú határozat ellen a kézbesítéstől számított 15 napos jogvesztő 
határidővel Vadásztársaság közgyűlésének címzett, ám az első fokú fegyelmi 
bizottsághoz írásban benyújtott fellebbezéssel élhet. A fellebbezést a 
vadásztársaság Fegyelmi Bizottsága az összes irattal és bizonyítékkal együtt 
köteles tizenöt napon belül az ügy másodfokú elbírálására jogosult 
közgyűléshez felterjeszteni. A fellebbezési határidő eredménytelen leteltével a 
határozat jogerőssé válik, és az intézőbizottsági tag a tisztségét elveszti.  
 
 Az intézőbizottság köteles soron következő Közgyűlésen a visszahívást 
napirendre tűzni. A visszahívásról a Közgyűlés kétharmados többséggel, titkos 
szavazással dönt. 
 
Lehetőséget kell biztosítani az eljárás alá vont intézőbizottság számára, hogy 
védekezését és bizonyítékait Közgyűlésen előadja. A Közgyűlés határozatát a 
Közgyűlésnek írásban 15 napon belül közölnie kell az intézőbizottsággal. A 
határozat ellen az intézőbizottság fellebbezéssel nem élhet. A visszahívott 
tisztségviselő a határozat ellen, a határozat tudomására jutásától számított 
harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – az 
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intézőbizottság kérelmére - a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per az 
illetékes Törvényszék hatáskörébe tartozik. 
 
A tagsági jogviszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is 
megszűnik. 
 
4./ Az elnök hatásköre és feladatai 
 
A Vadásztársaság elnöke: 
 

- felelős a Vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, 
- koordinálja az Intézőbizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy 

intézkedéseik a közgyűlés és az Intézőbizottság határozataival összhangban legyenek, 
- gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot, 
- elnököl a közgyűléseken és az Intézőbizottság ülésein, 
- gondoskodik arról, hogy az Intézőbizottság és a Felügyelőbizottság a közgyűléseken 

beszámoljon munkájáról, 
- gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogot, 
- intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv, 

illetőleg tisztségviselő hatáskörébe. 
 
5./  A titkár hatásköre és feladata 
 
A Vadásztársaság titkárának feladata: 
 

- akadályoztatása esetén az elnök helyettesítése, 
- a Vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás, 
- a közgyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a 

jegyzőkönyv vezetése, 
- a tagnyilvántartás vezetése, 
- a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, közgyűlés elé terjesztése az Intézőbizottság 

javaslatainak ismertetésével, 
- az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a Vadásztársaság együttműködési 

megállapodásainak (szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása, 
- a részére biztosított utalványozási jog gyakorlása, 
- a hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása, 

 
6./  A Vadászmester hatásköre és feladatai 
 
A Vadásztársaság vadászmestere  
 

- felelős a Vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és 
levezetésért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetőleg a vadgazdálkodásra 
vonatkozó rendelkezései megtartásáért és megtartatásáért, 

- szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, a vadkár 
bekövetkezésének veszélyére felhívja az Intézőbizottság figyelmét, 

- irányítja és ellenőrzi a hivatásos vadászokokat, 
- vezeti a Vadásztársaság hosszú távú ütemtervének nyilvántartási részét, 
- ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
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7./ A természetvédelmi felelős hatásköre és feladatai 
- a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi 

előírások megtartásáról, valamint megtartatásáról, 
- kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal, 
- a vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok 

előkészítése, és végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó 
szervekkel, illetőleg oktatási intézményekkel (iskolák, művelődési házak stb.), 

- a baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, 
nyilvántartása, 

- a vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése. 
 
8. / A gazdasági felelős hatásköre és feladatai: 
 
A vadásztársaság gazdasági felelőse 
 

- intézi a Vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárat és felelős a pénzügyi 
jogszabályok és szabályzatok előírásainak megtartásáért, 

- ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 
9./ Felügyelőbizottság 
 
A Vadásztársaság közgyűlése a Vadásztársaság tagjai közül öt évre három tagból álló 
Felügyelőbizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. A Felügyelőbizottság az 
elnököt maga közül választja meg. 
 
A Felügyelőbizottság feladata a Vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű 
működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. 
 
Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, aki a Polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:26. §-ában meghatározott 
követelményeknek megfelel és az ott valamint a létesítő okiratban 
meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. 
 
Felügyelő bizottsági tag az a nagykorú személy lehet, aki a Büntető 
Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 61.§ (2) bekezdés i) pontja alapján 
nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
 
A Felügyelőbizottság jogszabályt, az Alapszabályt, illetőleg a Vadásztársaság érdekeit sértő 
magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság elnökét. 
 
Jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos 
bármely ügyet kivizsgálni. tevékenységéről évenként és működésének 
befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek. 
 
A Felügyelőbizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől 
függően- az alábbi intézkedéseket teheti:  

- csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetve 
tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra 

- jogszabályt, alapszabályt, illetve a vadásztársaság érdekeit jelentősen 
sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a vadásztársaság 
elnökét. 

Ha a Felügyelőbizottság tájékoztatása nem vezet eredményre, a közgyűlés 
összehívására tesz írásbeli előterjesztést. ilyen esetben a közgyűlést 30 napon 
belül össze kell hívni.  
 



 17 

A Felügyelőbizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg. 
 
10./ A Fegyelmi Bizottság 
 
A Vadásztársaság közgyűlése a Vadásztársaság tagjai közül öt évre három tagból álló 
Fegyelmi Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. A Fegyelmi Bizottság 
az elnökét maga választja meg. 
 
A fegyelmi Bizottság feladata a Vadásztársaság tagjainak jogszabály- és alapszabályszerű 
magatartásának ellenőrzése, illetve szankcionálása, továbbá súlyos fegyelmi vétség esetén 
indítványozza a közgyűlésnek a tag kizárását. A tag kizárása előtt a Fegyelmi Bizottságnak 
állást kell foglalnia és ezt az állásfoglalást tárja a közgyűlés elé. 
 
A Fegyelmi Bizottság határozatait szótöbbséggel hozza.  
 
A Fegyelmi Bizottság működésének részletes szabályait ügyrendjében maga határozza meg. 
 
11./ A Vadásztársaság pénzforrásai és vagyona  
 
A vadásztársaság vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 
tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. 
 
A vadásztársaság a jelen alapszabályban meghatározott alapcél szerinti tevékenységeit 
folytathatja, míg gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak annyiban folytathat, amennyiben 
ez az alapcél szerinti tevékenységeit nem veszélyezteti. 
 
A vadásztársaság bevételei: 

a) tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, 
b) közgyűlési határozattal-rendes tagokra- alkalmanként megállapított, és 

befizetendő pénzbeli vagyoni hozzájárulások (pótbefizetés)  
c) alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek, 
d) gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek, 
e) hitelek, kölcsönök, támogatások, adományok, 
f) befektetési tevékenységből származó bevételek, 
g) egyéb bevételek. 
 

A vadásztársaság költségei, ráfordításai: 
a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek, 
c) a vadásztársaság működéséhez szükséges költségek, 
d) egyéb költségek. 

 
A vadásztársaságnak ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a 
szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik.  
 
Az éves tagdíj mértékéről, befizetésének módjáról, esedékességéről, 
határidejéről a közgyűlés dönt a vadásztársaság Házi szabályzatában 
foglaltak szerint, amely az alábbiakat tartalmazza: 
 
A vadásztársaság tagja évente 60.000,- Ft tagdíjat köteles fizetni, mely 
összeget legfeljebb két részletben fizethet meg. Az első részletet, azaz 30.000,-
Ft-ot az adott év február 28. napjáig, a második 30.000,- Ft-os részletet az év 
szeptember 30. napjáig. Az éves tagdíj mértékét a közgyűlés évente 
felülvizsgálja és egyszerű szótöbbséggel hozott döntéssel módosíthatja minden 
év január 31. napjáig. 
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A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra 
használható fel a közgyűlés határozata alapján. 
 
A vadásztársaság nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani nem 
lehet. 
 
A pénzgazdálkodása és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az 
irányadók.  
 
12./ A Vadásztársaság megszűnése 
 
A Vadásztársaság 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.  
 
Feloszlás, egyesülés, kettéválás esetén a Vadásztársaság vagyonának hovafordításáról – a 
hitelezők kielégítése után – a közgyűlés dönt. 
 
 
A bíróság által történő feloszlatás, vagy a megszűnésének a bíróság által való megállapítása 
esetén – ha a vagyon hovafordításáról az alapszabályban vagy a közgyűlés határozatában nem 
történt rendelkezés, - a vadásztársaság vagyona – a hitelőzők kielégítése után -  a tagok között 
kerül felosztásra. 
 
13./ Felügyelet 
 
A Vadásztársaság működése felett az ügyészség a reá irányadó jogszabályok szerint 
törvényességi felügyeletet gyakorol. 
 
Ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Szentmártoni Földtulajdonosi 
Vadásztársaság 2016. február 27. napján tartott közgyűlése elfogadta. 
 
 
Kelt: Berettyóújfalu, 2016. február 27. 
 
 

____________________________ 
Intézőbizottság elnöke 

Szentmártoni-Földtulajdonosi Vadásztársaság 
 
Alulírott Dr. Bákonyi László ügyvéd (4028 Debrecen, Ajtó utca 25.) igazolom, hogy a létesítő 
okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat - módosítások alapján 
hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a létesítő okirat I.1.; I.2.; 
I.3.;II.1.;II.2;II.5;III.1.;III.2;III.3; III. 4.; III.5.; III. 8.; III.9;III.10;III.11.;III.12; pontjának 
változása adott okot. 

 
 

             Dr. Bákonyi László  
 


