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A Berettyószentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság 

közgyűlése az egyesületi életre, vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó, helyi 

adottságoknak megfelelő belső szabályzatot a következő szerint állapítja meg: 

 

1.§ 

A Berettyószentmártoni Földtulajdonosi Vadásztársaság Vadászterület határai 

Északon: 

A Berettyó bakonszegi hídjától a Berettyó középvonala keleti irányban a 

Berettyóújfalu és Váncsod közötti közigazgatási határig. 

 

Keleten: 

A Berettyó, valamint Berettyóújfalu és Váncsod közigazgatási határának a 

metszéspontjától Váncsod közigazgatási határa, majd a Váncsod 027 hrsz. töltésen 

majd a Váncsod 051 hrsz. földút, a Váncsod 033/10 hrsz. északi határa a Váncsod 

033/5 hrsz., majd folytatásában a Váncsod 055/2 hrsz. úton keresztül a Váncsod 055/1 

hrsz. útig délkeleti irányban, majd az úton délnyugati irányban Váncsod Berettyóújfalu 

közötti közigazgatási határig, a közigazgatási határon délkeleti irányban a 

vasútvonalig, majd a vasút vonalát követve délkeleti irányba a Váncsod 063 hrsz. 

csatornáig. 

 

Délen: 

A Paprika csatorna (hrsz.: Váncsod 063 majd Mezőpeterd 04, 0117, 0127), 

keresztezve a 42. számú főutat, déli irányban az Ölyvös érig, innen az Ölyvös ér 

délkeleti, déli irányban (Mezőpeterd, 090 hrsz. csatorna) a Berettyóújfalu 0813 hrsz. 

csatornáig, tovább a csatorna déli irányban, megkerülve nyugatról a Merza tanyát, a 

Lapos dűlőig (hrsz: Berettyóújfalu 0790), innen a dűlő délnyugati irányban a Mezősas 

0143/9 és a Mezősas 0143/8 hrsz. földterületek között vezető dűlő a Mermezse útig 

(Mezősas 144 hrsz.), tovább az út nyugati irányban (Mezősas 0151, 0148 hrsz.) a 

Berettyóújfalu és Mezősas közötti műútig, majd a műút északi irányban a Mezősas 

0126 hrsz. csatornáig, amelyen nyugati irányban a Mezősas 0108 és 0102 hrsz. 

csatornák vonalában a Furta és Mezősas közötti közigazgatási határig. 
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Nyugaton: 

A Mezősas 0102 hrsz. csatorna, valamint Furta és Mezősas közigazgatási határának 

metszéspontjától északi irányba a közigazgatási határ a Mezősas, Furta, Berettyóújfalu 

hármas közigazgatási határig, ahonnan Berettyóújfalu közigazgatási határa északi 

irányba Berettyóújfalu, Zsáka és Bakonszeg közigazgatási határainak metszéspontjáig, 

majd a Zsáka 0792 hrsz. csatorna északnyugati  irényba a Zsáka 0789 hrsz. útig, 

amelyen délnyugati irányban folytatásában a Zsáka 0779 hrsz. út, majd a Zsáka 0780 

hrsz. út vonalán a Zsáka 0741 hrsz. úton (csipszilai út) a Zsáka 0762 hrsz. árokig, ahol 

északi irányban árok vonalán haladva a Zsáka 0774 hrsz. csatornáig, amely nyugati 

irányba a Bakonszeg 037/16 hrsz. csatornáig, amelyen északnyugati irányba a 

Bakonszeg 051/4 hrsz. útig, amely vonalán a Bakonszeg 05/22 hrsz. út folytatásával a 

Bakonszeg 063 hrsz. (4224 számú) közút a Berettyón átvezető bakonszegi hídig, a 

kiindulási pontig. 

 

A vadászterület nagysága: 5934 ha. 

 

 

2.§ 

A Házi Szabályzat személyi hatálya 

A Házi Szabályzat hatálya kiterjed: 

- a vadásztársaság rendes és különleges jogállású tagjainak 

a kötelezettségeire, valamint feladatait gyakorlására , illetve teljesítésére. 
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3.§ 

A társaság jogai, kötelezettségei 

A társaság joga, hogy  

1./ tagjai részére saját fácán, nyúl, vadkacsa, őzbak, őzsuta, vaddisznó, szarvas és 

dúvad vadászatot szervezzen. 

2./ A tagok sorából választott hivatásos vadász a vadásztársaságnál egyidejűleg 

vadászmesteri tisztséget nem tölthet be. 

3./ tagjait szakmai továbbképzésben részesítse, részükre is lövészgyakorlatot 

(versenyt) szervezzen. 

A társaság kötelessége, hogy szükség esetén pénzügyi, pénzkezelési, ügyviteli és 

ellenőrzési, vagyonkezelési, számítástechnikai, titokvédelmi valamint saját tulajdonú 

lőfegyverek esetében lőfegyver kezelési és vadászati szabályzatot vagy egyéb általa 

szükségesnek vélt szabályzatot készítsen. 

Fenti jogok, kötelességek érvényesítésére az Intéző Bizottság feladata és hatásköre az 

elnök irányításával. 

 

4.§ 

Fácán és mezei nyúl társas vadászata 

1. Fácánra és mezei nyúlra a vadásztársaság egész területén az felügyelő hatóság 

által meghatározott idényben a közgyűlés által meghatározott időben lehet 

vadászni, kivéve az IB. által kijelölt vadkamra. A vadkamra a következő 

módosításig a jelenlegi vadsűrűség alapján a Reviczki erdő és környéke. 

2. Az első pontban említett vadászatokat a vadászati ütemtervben előírt illetve 

engedélyezett helyen, időben és módon lehet társasági vadászat keretében 

folytatni. 

3. A vadászatok szombaton és vasárnaponként történnek kivéve, ha az IB. 

másképp nem rendelkezik. 

4. A vadászatokon részt vehet az, akinek érvényes vadászjegye illetve 

fegyvertartási engedélye van. Nem vehet részt a vadászatokon, aki alapszabály 

és házi szabályzat szerinti tagdíjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, 

illetve aki nem vett részt az éves balesetvédelmi oktatáson. 

5. A vadászati ütemtervben a rögzített vadásznapok elmaradásáról az IB.  értesíti a 

tagokat az elmaradás előtt legalább 5 nappal. 
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5.§ 

A társas vadászatok rendje 

A vadász saját felelősségére vesz részt a vadászatokon. 

A vadász a vadászaton köteles betartani a vad védelméről, a vadgazdálkodásról 

valamint a vadászatról szóló jogszabályokat, továbbá a vadásztársaság 

alapszabályát, Házi Szabályzatát, a vadászati ütemtervet és az etikai normákat. 

1. A vadászatvezető a gyülekező helyen a vadászat megkezdése előtt az erre 

rendszeresített brigádnaplóban köteles felvezetni a jelen lévő vadászok nevét, 

vadászegyének számát, valamint a vendégek nevét és vadászjegyének számát. 

a. meg kell győződni arról, hogy rendelkeznek-e a vadászat 

jogosultságának feltételeivel (alkoholmentesség, tagdíjbefizetés, 

érvényes vadászjegy, fegyver műszaki állapota, sebkötöző) 

b. balesetvédelmi oktatást tart  

c. ismerteti a lőhető vadak fajtáját és lőhető vadak mennyiségét 

d. megjelöli az aznapi vadászterületet, ismerteti a hajtások vonalát 

e. a vadászaton a hivatásos vadászok és a vadásztársak, bevonásával 

gondoskodik a lőtt vad szakszerű kezeléséről, minősítéséről. 

2. A vadászatok befejezése után terítéket készíttet, kiosztja a vadászrészt. 

3. A vadászat befejezésével egy időben rögzíti a lőtt vad mennyiségét, kiosztott 

vadak darabszámát és a leadott értékesítésre váró vadak számát. 

4. vadászbaleset esetén biztosítja a helyszínt és értesíti a hatóságokat. 

5. vadászatvezető az alábbi fegyelmező rendszabályokat alkalmazza 

a. a vadászatvezető utasítását megszegő vagy a fegyverhasználat rendjét 

megsértő, a vadászat közben szeszesitalt fogyasztó vadászt a további 

vadászatból ki kell zárni, kompetenciát nem kaphat. 

b. a vadászat befejezése előtt az engedély nélkül távozó vadász, 

vadászrészben nem részesülhet 

c. a vadászatra késve érkező vadász mindaddig nem vadászhat, míg a 

vadászat vezetőjénél le nem jelentkezett.  

6. a vadászat vezetője dönthet, hogy a kockahúzással, vagy személyesen osztja be 

a sorrendet a vadászaton 

 

6.§ 

Vízi vad, szalonka, róka lesen történő vadászata egyénileg történhet a beírókönyv 

kötelező használatával. Egy időben csak egy beírást lehet eszközölni, mely egy 

területre vonatkozhat. 
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a. beírókönyv Berettyóújfalu, Aradi u. 1.szám alatt van elhelyezve 

b. a beírókönyvben fel kell tüntetni: 

- a vadász és vendégvadász nevét 

- a vadászat helyét,  

- a vadászat napját, kezdő időpontját és befejezését órában. 

 

7.§ 

1. Őzbak vadászata: 

A vadásztársaság évenként a vadgazdálkodási tervben meghatározott számú őzbakot 

lőhet ki. A tervben meghatározott mennyiségből a pénzügyi terv figyelembe vételével 

lehetőleg nagyobb rész külföldi illetve belföldi bérvadásztatás keretében kell kilövetni. 

Az egyéb nem kívánatos egyedekből (selejt) az együttműködési szerződéssel 

rendelkező földtulajdonosok valamint a vt. tagjai részesülhetnek az alábbiak szerint: 

a. Az IB. dönt az őzbak elosztásáról, 

b. külföldi bérvadásszal az őzbak vadászat hivatásos vadászkíséretében 

történhet, 

c. belföldi bérvadásszal őzbak vadászata hivatásos vadász vagy 

vadászmester kíséretében történhet, 

d. az elejtett őzbak trófeákat a vadőrök készítik ki, trófea csak a trófea 

bíráló bizottságnál történő bemutatás és bírálat után kerül a vadász 

birtokába. Bírálati díjat az elejtő fizeti. Társasági tag, belföldi tag, 

illetve belföldi bérvadász elsőbbséget élvez fizető őzbak 

vadászatesetén.  

2. Őzsuta és őzgida vadászata:  

A suta és gida kilőhető darabszámát az éves vadgazdálkodási terv határozza meg. 

Őzsuta és gida vadászatában részt vehetnek a vadásztársaság tagjai is a 

jogszabályoknak megfelelő feltételek esetén. A vadászati igényt az IB.-nek kell 

bejelenteni. A bejelentett igények alapján az IB. kijelöli a selejtezésben résztvevőket 

és a kilőhető darabszámot. Őzsuta és őzgida vadászata csak hivatásos vadász vagy 

vadászmester kíséretével történhet. 

3. Vaddisznó vadászata: 

a. A vaddisznó egyéni vadászata lesvadászat formájában történhet. A 

kötelezően előírt felszereléseken túl a vadásznak a vadászmestertől átvett 

vadazonosító jellel kell rendelkeznie. Ennek híján vadászat nem folytatható. 



 

 

7 

7 

b. Társas vadászat vaddisznóra az IB. szervezésében illetve hatósági 

engedélyekkel maximum 25 főig történhet. 

4. Gímszarvas vadászata: 

Az FM. rendeletben meghatározott idénybe és módon, az éves vadbevételi tervben 

jóváhagyott mértékig történhet. Egyéni vadászata lesvadászat formájában történhet a 

lesvadászaton résztvevőnek vadazonosítóval, kell rendelkeznie. Indokolt esetben az 

IB. előírhatja a hivatásos vadász vagy vadászmester jelenlétét. 

 

8.§ 

Vadászrész 

1. Vadászrész /kompetencia/ illeti meg a társas vadászaton résztvevő vadászokat, 

valamint tiszteletbeli tagokat. 

2. Vadászrész mértéke a következő: 

a. mezei nyúlból és fácánból az éves vadbeviteli tervben meghatározott 

mennyiséget, 

b. vízivadból és erdei szalonkából a megszabott idényben és 

mennyiséget, 

c. nagyvadból vadászrész az IB. engedélyével osztható. 

Egyéni lesvadászat keretében elejtett vaddisznó 25kg-ig az elejtőt illeti meg. 

Nagy súlyú vaddisznónál és elejtett gímszarvasból az elejtőt a zsigerelt 

testtömeg 30%-a illeti meg. A vonatkozó rendeletek értelmében a fogyasztás 

szempontjából kötelezően előírt állategészségügyi vizsgálatok díja ezekben, az 

esetekben az elejtőt terhelik. 

3. Lőtt vad napi felvásárlási ára szerint az IB. engedélyével a kompetencián felül 

lőtt vadból a vadászok saját céljukra vadat vásárolhatnak. A vadászrész 

megváltás mértékét (ellenértékét) a 13§-ban a tagdíjnál kell szabályozni, 

minden évben a pénzügyi terv jóváhagyásakor közgyűlésen. 

 

9.§ 

Dúvad vadászata 

1. Társas vadászaton apróvad vadászatával egy időben minden időben lehetséges a 

vadászat vezető bejelentése alapján a vadászati idény figyelembevételével. 
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10.§ 

Vendégvadászok fogadása 

1. Társas vadászatokra minden rendes tag egy idényben a vadászati ütemtervben 

meghatározott vadászatokra hívhat. 

2. A próbaidős vadász tag vendéget nem hívhat. 

3. Társas vadászatokra évente egy vendég hívása ingyenes. További meghívott 

vendég részére vendégjegyet kell váltani, aminek mindenkori értékét a 

vadászati ütemtervet jóváhagyó közgyűlésen kell meghatározni. 

4. Az IB. tagjainak vadászatonként 2 fő vendéghívása díjmentes. 

5. A vendéghívást az előző vadászaton a vadászatot a vezetőnek kötelező 

bejelenteni. 

6. A vendégvadász vadászrésze megegyezik a vadászaton résztvevő helyi 

vadászokéval. Mezei nyúl esetében a vendégvadász a meghívó vadász 

kompetenciájának terhére részesülhet. 

 

 

11.§ 

 

Lőjegyzék vezetése 

 

Minden vadász köteles a csoportos és egyéni vadászaton elejtett, hasznos és 

dúvadról az egyéni lőjegyzéket vezetni. Az egyéni lőjegyzék ellenőrzése végett 

január 5. ig a vadászmesternek le kell adni. 

 

12.§ 

 

Tagfelvétel 

 

1. Az új tagot az IB. javaslatára a vadásztársaság közgyűlése vehet fel. 

2. A tagsági viszonyt létesíteni szándékozó jelentkezésüket írásban, az IB. 

valamely tagjának személyesen vagy postai úton nyújthatják be. A jelentkező 

jelentkezése után megismerkedik a társaság alapszabályával és Házi 

Szabályzatával és más szabályzataival, azok rendelkezéseit – felvétele esetén- 

magára nézve kötelezőnek ismeri el. 

3. Az IB. titkára állásfoglalásával ellátva a jelentkezéseket időrendi sorrendben 

összeállítja, nyilvántartásba veszi, azokat a legközelebbi IB. gyűlés elé terjeszti, 
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amennyiben alapvető kizáró ok nem áll fent (pl.: kizárás más vadásztársaságból, 

rendőrhatósági, bírósági intézkedés, vadásztársaság elleni tevékenység, stb.). A 

tagfelvételről a közgyűlés a jelenlévő rendes tagok egyszerű szótöbbségével 

dönt. Nem köteles indokolni a felvételi kérelem esetleges elutasítását. 

4. A rendes tagnak jelentkező vadászt a közgyűlés 1 évre próbaidős vadász tagnak 

veheti fel. 

5. Akinek a vadásztársaság területén legalább 250 ha terület  használati joga 

vagy tulajdona van és rendelkezhet ezen terület vadászati jogáról, belépési 

hozzájárulást nem kell fizetnie. Aki a vadásztársaság területén 250 ha-nál 

kevesebb, de legalább 30 ha használati joga vagy tulajdona van és 

rendelkezhet ezen terület vadászati jogáról, annak a belépési hozzájárulás 

összege 250.000 Ft. Minden más esetben – kivéve a 12.§ 9. pontja – a belépési 

hozzájárulás összege 500.000 Ft. 

6. A felvett próbaidős vadász tag a tagdíj összegével megegyező pénzbeli 

hozzájárulást a felvételtől számítva köteles fizetni, illetőleg a felvételét követő 

15 napon belül köteles megfizetni a belépési hozzájárulás 50%-os összegét. 

Amennyiben a felvételt nyert tag fizetési kötelezettségeinek (belépési 

hozzájárulás, pénzbeli hozzájárulás) a meghatározott ideig nem tesz eleget, a 

felvételét rögzítő határozat érvényét veszti. 

7. A próbaidős vadász rendes tagi felvételéről az Intéző Bizottság 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 a nyilvántartásba vételétől számított 

15 napon belül köteles befizetni az egyesület pénztárába a nyilvántartásba 

vételekor érvényes belépési hozzájárulást második 50%-át. 

 

8. Ha a közgyűlés a próbaidős vadászt nem veszi fel rendes tagnak, akkor a 

döntést követő 15 napon belül a vadásztársaság visszafizeti a próbaidős vadász 

által már belépési hozzájárulásként befizetett összeget. 

 

9. Abban az esetben, ha a régi tag vadászati jogáról lemond, vagy a tag halálának 

esetén az megszűnik, úgy a közvetlen hozzátartozója kérheti felvételét az 

azonosításra alkalmas dokumentumokkal együtt. A lemondó tag 

nyilatkozatában köteles megjelölni a jogosult nevét. A tag halála esetén a 

hozzátartozója 3 hónapon belül kérelmet kell benyújtani és okirattal igazolni 

jogosultságát. Ezekben, az esetekben vagyoni hozzájárulást nem kell fizetni. 

10. Vadászterület nagyságát és a vadállományt figyelembe véve (vadsűrűség) a 

közgyűlés a vadásztársaság maximális taglétszámát 20 főben határozza meg. 
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13.§ 

 

Tagdíj 

 

1. A vadásztársaság tagja tagdíjat köteles fizetni. Az éves tagdíj 90.000 Ft. A 

tagdíjat legfeljebb két részletben lehet megfizetni. Az első részletet, ami 45.000 

Ft február 28-ig, a második részletet, ami 45.000 Ft szeptember 30-ig kell 

megfizetni. Amíg a tag az esedékes tagdíjfizetési kötelezettségét nem teljesíti, a 

vadásztársaság területén nem vadászhat. A tagdíjat a vadászrész megváltása 

miatt a 8.§-ban említettek miatt meg kell osztani, mely az első évben 50-50 %. 

2. Az a vadász, aki a tagdíját írásbeli felszólításra sem fizeti meg az IB. törli a 

tagság soraiból. 

 

 

14.§ 

 

Közösségi munka 

 

1. A vadgazdálkodás elősegítése, anyagi takarékosság érdekében minden vadász 

közösségi munkát köteles végezni. 

2.  Közösségi munkát kell szervezni: 

- élőnyúl befogásra 

- etetők, sózók, magaslesek építésére, karbantartására 

- egyéb munkálatokra 

3. A közösségi munka szervezése és nyilvántartása a vt. elnök feladata. 

4. A végzett közös munkákat a záró közgyűlésen az IB.  értékeli. 

5.  Az IB.  köteles kiértesíteni a tagot a közösségi munka időpontjáról. 

6. Évente minden tagnak 3 nap közösségi munkát kell végezni. A három napból 

egy napon a személyes részvétel kötelező. Két nap közösségi munkára maga 

helyett helyettesítőt küldhet. Az a vadász, aki önhibáján kívül az előírt munkát 

nem teljesítette és maga helyett helyettesítőt nem küldött, az elrendelt közösségi 

munkanaponként 20.000 Ft-ot köteles befizetni vadásztársaság pénztárába. Az 

IB. köteles írásban felszólítani a tagot fizetési kötelezettségére. A felszólítástól 

számított 15 napon belül a tagnak az összeget be kell fizetnie. Amennyiben ez 

nem történik meg az IB. újból írásban felszólíthatja a tagot a határidő 

megjelölésével fizetési kötelezettségének teljesítésére. Amennyiben a tag nem 

tesz leget fizetési kötelezettségének, úgy az IB. törli a tagok sorából. 
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15.§ 

 

Vadászkutyák idomítására kijelölt terület 

 

1. A vt. tagok vadászkutyájának idomítási céljára kijelölt terület: A mezősasi 

út jobb oldalán lévő Jakó tanya és a körülötte elterülő legelő. 

 

 

 

16.§ 

 

Vegyes rendelkezések 

 

1. Vadgazdálkodással, vadászattal és vadásztatással kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek érvényesítése érdekében a jóváhagyott házi szabályzatot 

minden vadásznak meg kell ismernie, melyet aláírásával igazol. 

2. A vadásztársaság alkalmazottai munkavégzésük során haszonvadra nem 

vadászhatnak. 

3. Hivatásos vadásznak dúvad jel bemutatása esetén (szárnyas kártevőknél láb, 

szőrmés kártevőknél farok) a mindenkori jogszabályokban meghatározott 

fajtájú és darabszámú lőszer utalható ki. Dúvadjel levétel illetve 

megsemmisítés negyedévente történik, a vadászmester és az ellenőrző 

bizottság valamely tagja jelenlétében, melyről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

4. A vadász lakcímében és fegyvertartási engedélyével kapcsolatos 

változásokat 15 napon belül köteles a vt. titkárának bejelenteni. 

5. Az IB. üléseire indokoltság függvényében a vt. bizottságainak elnökeit, 

szakmai kérdések esetén hivatásos vadászt meg kell hívni. 

A társaság működésével kapcsolatos gazdasági, pénzügyi feltételeit illetve 

szabályait, benne az utalványozás jogköröket is társaság pénzügyi, ellenőrzési 

és ügyviteli szabályzata tartalmazza. 

 

17.§ 

 

A vadásztársaság irataiba való betekintés 

 

1. A vadásztársaság tagjai az alapszabály rendelkezései szerint a társaság 

eredeti és számítógépen tárolt adatokról készített másolati irataiba 

betekinthetnek. A betekintés azt jelenti, hogy az iratokat elolvashatják, 
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azokról igen rövid kivonatos jegyzetet is készíthetnek. Az iratokat nem 

másolhatják, azokat az irodából ki nem vihetik, még rövid időre sem azokról 

általuk másolat nem készíthető. A betekintést írásban kell kérni a vt. 

elnökétől. 

2. Az iratokba betekintők az iratok tartalmáról- különösen a vadásztársaság 

gazdálkodását érintőkről- másoknak felvilágosítást nem adhatnak, adatokat 

nem szolgáltathatnak. 

3. Másolat kiadásának engedélyezésére csak az elnök jogosult kellő 

indokoltság esetén. 

4. Hivatalos illetékes szervek megkeresése alapján természetesen a 

vadásztársaság minden szükséges iratot-másolatot rendelkezésre bocsát a 

megkereső szervnek. 

5. A tag által megismert adatokat a Berettyószentmártoni Földtulajdonosi 

Vadásztársaság érdekeit sértő kiszolgáltatásra, közzététele, továbbá súlyos 

fegyelmi vétséget, vagy adott esetben bűncselekményt ( üzleti titok 

megsértése) valósít meg. 

6. Vadásztársaság elnöke az iratokba való betekintést megtagadhatja abban az 

esetben, amikor arra lehet következtetni, hogy az adatok illetéktelen személy 

tájékoztatására a vadásztársaság érdekei ellen, vagy a vadásztársaság 

lejáratására, jó hírének rontására, stb. kívánják kiszolgáltatni. Ilyen aggály 

esetén az iratokba való betekintésre csak az elnök vagy az Ellenőrző 

Bizottság elnöke adhat külön engedélyt. 

7. Titkosnak tekinthető a vadásztársaság életét folyamatában befolyásoló olyan 

iratanyag, melynek kiszolgáltatására akár anyagi, akár erkölcsi kárral járna, 

vagy járhat. Ilyen esetben az Ellenőrző Bizottság és a vt. elnöke együttes 

engedélye szükséges az iratokba való betekintéshez. Ezen utóbbi esetben a 

jegyzetelés lehetősége nem áll fent. 

8. A fegyelmi eljárás iratanyagába az érdekelt felek korlátozás nélkül 

tekinthetnek be, ezekről másolatot is kérhetnek. Kivéve a gazdasági 

adatokat, tartalmazó iratokat. 

9. A fegyelmi eljárásban nem érintett tagok csak a vadásztársaság és a 

Felügyelő Bizottság elnöke együttes engedélye alapján tekinthetnek be a 

vonatkozó iratokba. A jegyzetelés lehetősége ebben az esetben sem áll fent. 
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ZÁRADÉK 

 

Amennyiben a jövőbeni törvényi változások jelen szabályoktól eltérően 

rendelkeznek, úgy azok a Házi Szabályzatot módosíthatják. 

A törvény keretien kívüli módosítás közgyűlési hatáskörbe tartozik. 

 

 

 

 

.........................................               .........................................                         

              elnök             titkár 

 

 

.........................................     ......................................... 

                   hitelesítő                 hitelesítő 


