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A FEJÉRTÓ VADÁSZTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYA 
(A módosításokkal egységes szerkezetben) 

 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezéseinek megfelelve a Fejértó Vadásztársaság tagjai az alábbi tartalommal fogadják el a szervezet 
alapszabályát(a módosításokkal egységes szerkezetben): 
 

I. 
Az egyesület adatai 

 
1. Az egyesület neve: Fejértó Vadásztársaság 

 
2. Az egyesület rövidített neve: Fejértó VT 
 
3. Az egyesület székhelye: 6413 Kunfehértó, Béke tér 3. 
 
4. Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tartalmazó tagjegyzék az Alapszabály mellékletét 

képezi. 
 
5. Az egyesület jellege: Területes 

 
II. 

A vadásztársaság célja, tevékenysége 
 
1. A vadásztársaság célja: Az egyesületekre és a vadásztársaságokra vonatkozó törvény, a vadgazdálko-

dásra, a vadászatra, fegyver- és lőszertartásra, -használatra vonatkozó szabályok megtartásával, az erdő- 
és mezőgazdaság érdekeivel összhangban, a környezet- és természetvédelem előírásai tiszteletben tar-
tásával a jóváhagyott vadászati tervek előírásai szerint szakszerű vadgazdálkodás, amely magában fog-
lalja a vadállománynak és az élőhelyének védelmével, valamint szabályozásával kapcsolatos tevékeny-
ségeket. Jól működő egyesületi élettel tagjai részére kulturált és egyenlő mértékű vadászati lehetőség 
biztosítása.  

 
2. Az egyesület tevékenysége: 

 
- vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás (TEÁOR 0170’08) 
- egyéb nem évelő növény termesztése (pl. vadföldművelés) (TEÁOR 0119’08) 
- egyéb állat tenyésztése (TEÁOR 0149’08) 
- vadhús értékesítése (TEÁOR 4722’08) 
- gabonaféle termesztése (TEÁOR 0111’08) 
- egyéb sporttevékenység (pl. bérvadásztatás) (TEÁOR 9319’08) 
 
A vadásztársaság elsődlegesen gazdasági-vállakozási tevékenységet nem folytat, ilyen tevékenységet 
csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel végez. 

 
III. 

A vadásztársaság működésére vonatkozó általános szabályok 
 

1. A vadásztársaság jogosult: 
 
a./ a vadgazdálkodással, a vadászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely kérdésben küldött 
útján, vagy írásban az érdekképviseleti szervhez kéréssel vagy panasszal forduljon, illetve javaslatot 
tegyen, 



 

 
b./ az érdekképviseleti szervtől vagy bármely más szervtől – vadgazdálkodási tevékenységének előse-
gítése céljából – támogatást igényeljen, 
c./ a vadgazdálkodást, a tagság vadászati lehetőségeit elősegítő társulásnak, közös vállalkozásnak, alap-
nak tagja legyen, 
 
d./ tagjaira a jogszabályokkal és a Közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal, határozatokkal össz-
hangban álló kötelezettségeket állapítson meg. 

 
2. A vadásztársaság köteles: 
 

a./ A vadgazdálkodást és a vadászatot a mező- és erdőgazdálkodás érdekeivel, valamint a környezet- 
és természetvédelemmel összhangban gyakorolni, tagjai részére a sportvadászati lehetőséget biztosí-
tani. 
 
b./ A vad életmódja folytán keletkező károk megelőzése érdekében a szükséges intézkedéseket (a vad 
elriasztása, a földtulajdonos figyelmének felhívása a közös védekezésre és együttműködésre, vadkár-
elhárító vadászatok megszervezése, stb.) megtenni. 
 
c./ Érvényesíteni, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló jogszabályokban, a vadász-
társaság Alapszabályában, valamint a szabályzatokban foglaltakat megtartsák és tevékenységükkel se-
gítsék a vadásztársaság előtt álló feladatok megvalósítását. 
 
d./ A jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseit elősegíteni. 
 
e./ A vadászat, vadgazdálkodás társadalmi elismertetését, a vadászati kultúra ápolását elősegíteni. 
 
f./ Tagjai egyesületi életre nevelését előmozdítani. 
 
g./ Érdekképviseleti tagság esetén az ott megállapított tagdíjat megfizetni 

 
3. A vadásztársaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

IV. 
A tagdíj 

 
1. A vadásztársaság tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 80.000.- Ft/fő/év, 

amelyet a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 
napon belül, ezt követően legkésőbb minden évben két részletben, a tárgyév február 15. napjáig az első, 
míg a tárgyév augusztus 15. napjáig a második részletet a vadásztársaság házipénztárába vagy a 
vadásztársaság bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni. 

 
A vadásztársaság megalakulását követően újonnan belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének 
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon 
belül egy összegben, ezt követően legkésőbb minden évben két részletben, a tárgyév február 15. napjáig 
az első, míg a tárgyév augusztus 15. napjáig a második részletet köteles a vadásztársaság házipénztárába 
vagy a vadásztársaság bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni. 

 
V. 

A tagság 
 

1. A vadásztársaság tagja lehet minden természetes személy, aki érvényes vadászjeggyel rendelkezik (a 
pártoló tag kivételével), és, aki a vadászat gyakorlására a jogszabályokban, az Alapszabályban, valamint 
a Házi Szabályzatban előírt feltételeknek megfelel, továbbá, aki a vadásztársaság célkitűzésével egyetért 



 
 

3 
 

és a célok megvalósítása érdekében a vadásztársaság tevékenységében aktívan részt kíván venni, to-
vábbá az Alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. 
 

2. A vadásztársaságnak: 
 

a./ rendes, 
b./ tiszteletbeli (különleges jogállású tag), 
c./ pártoló tagjai (különleges jogállású tag), valamint 
d./ tagjelöltjei vannak (különleges jogállású tag). 
 

3. A vadásztársaság rendes tagjait – a tagsági viszonyból eredően – a jogszabályokban, az Alapszabályban, 
valamint a Házi Szabályzatban megállapított jogok illetik, és kötelezettségek terhelik.  

 
4. A Közgyűlés tiszteletbeli taggá nyilváníthatja azt a vadásztársasági tagot, aki idős koránál vagy személyi 

körülményeinél foga kötelezettségeit már kellően teljesíteni nem, vagy csak nehezen tudná és vadász-
múltja alapján arra érdemes. 

 
A tiszteletbeli tag a részére megállapított kedvezményekben (közreműködési, vadászati, fizetési stb.) 
részesül. A tiszteletbeli tag a vadásztársaság szerveibe nem választható és nem vehet részt a vadásztár-
saság szerveinek (közgyűlés, IB, EB, FB) döntéshozatalában, csak tanácskozási joggal. Egyebekben a 
tiszteletbeli tagot a rendes tagsággal járó jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik. 

 
5. A vadásztársaság Közgyűlése a cél szerinti tevékenységet támogató személyeket pártoló taggá nyilvá-

níthatja. A pártoló tag a vadásztársaság tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. A 
vadásztársaság területén vadászati tevékenységet nem végezhet. Nem választható a vadásztársaság szer-
veibe és a vadásztársasági szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt. Egyéb jogait 
a Házi Szabályzat állapítja meg. 

 
6. A vadásztársaságba tagjelöltként csak az érvényes vadászjeggyel rendelkező jelentkező vehető fel. A 

tagjelölt a vadásztársaság területén, - a dúvadapasztásra szervezett társasvadászatot kivéve, - vadászati 
tevékenységet nem végezhet. Nem választható a vadásztársaság szerveibe és a vadásztársasági szervek 
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, egyéb társasági rendezvényeken részt vehet. 

 

a.) A tagjelöltség 1 év időtartamig tart. Megszűnik a jelöltség a megszabott határidő lejártával, vagy ha 
a jelöltség ideje alatt tanúsított nem megfelelő magatartás, közösségellenes viselkedés alapján ér-
demtelennek bizonyul a jelölt. Az érdemtelenségről, legalább három tag kezdeményezésére a Köz-
gyűlés dönt. 

 
b.) A meghatározott jelöltségi idő letelte után, a Közgyűlés dönt a tagfelvételről és a fizetendő hozzájá-

rulás mértékéről. 
 

c.) A tagjelölt köteles megismerni a vadásztársaság Alapszabályát, a Házi Szabályzatát, Fegyelmi Sza-
bályzatát, a vadgazdálkodás és a vadászat főbb szabályait, valamint köteles a vadászetikát betartani. 

 

d.) A tagjelölt oktatásáért és neveléséért a természetvédelmi, oktatási és propaganda felelős és a vadász-
mester közösen felelősek. 

VI. 
A tagsági jogviszony keletkezése 

 
1. A vadásztársasági tagság az alapításkor a vadásztársaság nyilvántartásba vételével keletkezik.  

 



 

2. A vadásztársaság megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A 
belépési nyilatkozatot az Intéző Bizottsághoz kell benyújtani. 

 
A vadásztársaságba tagjelöltként jelentkezők belépési nyilatkozatát az Intéző Bizottság – a támogató 
javaslatával együtt - a kérelem érkezését követő 30 napon belül továbbítja a Közgyűlésnek, amely az 
előterjesztés alapján a kérelem részére történő beérkezését követően az egy év tagjelölti idő lejárta előtt 
dönteni köteles. 
 

3. A tagfelvételhez a Közgyűlésen jelenlévők titkos szavazással, egyszerű többséggel meghozott igenlő 
határozata szükséges, 

 

4. A határozatot annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolható módon kell meg-
küldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye 
nincs. 

5. A vadásztársaság taglétszámát a jelentkezők és a lehetőségek összhangját megteremtve - a jogszabály 
előírásainak, a vadászterület nagyságának és vadeltartó képességének, valamint a vadásztársaság előtt 
álló feladatok figyelembe vételével – a Közgyűlés állapítja meg. 

6. Amennyiben a vadásztársaság érdeke úgy kívánja, a Közgyűlés tagfelvételi zárlatot rendelhet el. 
 

7. A vadásztársaságba belépő minden új tag egyszeri vagyoni hozzájárulást köteles fizetni, melynek 
mértékét a Közgyűlés állapítja meg. 

 
8. A vadásztársaság rendes tagjának házastársa, élettársa, gyermekei rendes taggá történő felvételük esetén, 

a Közgyűlés által megállapított egyszeri vagyoni hozzájárulás 50 %-át kötelesek fizetni. 
 

VII. 
A tagsági jogviszony megszűnése 

 
1. A tagsági jogviszony megszűnik: 
 a./ A tag kilépésével. 
 b./ A tag halálával. 

c./ A tag kizárásával. 
d./ A tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával. 
e./ A vadásztársaság jogutód nélküli megszűnésével. 

 
2. A tagsági jogviszonyát a tag a vadásztársaság elnökéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökhöz történő 
megérkezése napján szűnik meg. 

 
3. Az Intéző Bizottság titkos szavazással, egyszerű többséggel javasolhatja kizárni a vadásztársaság 

tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a Közgyűlés határozatát súlyosan 
vagy ismételten sértő magatartást tanúsít. A kizárás kérdésében a Közgyűlés dönt. 

 Kizárható a tag akkor is, ha egy hónapon keresztül elmaradt a tagdíj és egyéb pénzügyi befizetési 
kötelezettségének teljesítésével. A fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a tag csak 
akkor zárható ki, ha a legalább egy hónapos mulasztás elteltét követően az Intéző Bizottság írásban 
– póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra történő figyelmeztetéssel – 
felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen 
maradt. 
 
A kizárási eljárást a tagok egyharmada, vagy vadásztársasági szerv kezdeményezésére a Fegyelmi 
Bizottság folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot a Fegyelmi Bizottság ülésére meg kell hívni, azzal 
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a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés 
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A kizárási eljárás lezárultával az 
Intéző Bizottság tehet javaslatot a tag kizárására vonatkozóan a Közgyűlés felé. A tag kizárását 
kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia 

kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat.  
A Közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli az érintett taggal. 

 
4. Ha a tag vadászjegyét, lőfegyvertartási engedélyét 1 évre, vagy azt meghaladó időtartamra jogerősen 

visszavonták, a vadásztársaság a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. 
A felmondásról a vadásztársaság Közgyűlése dönt. 
 

VIII. 
A tagok jogai 

 
1. A vadásztársaság rendes tagja jogosult: 

 
 a./ a vadásztársaság tevékenységében részt venni, a vadásztársaság vadászterületén a jogszabályok, 

az Alapszabály, a Házi Szabályzat, az egyéb szabályzatok és a Közgyűlés határozatainak 
megtartásával vadászni, 

 
 b./ a vadásztársaság szolgáltatásait igénybe venni, 
 
 c./ a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni, 
 
 d./ a vadásztársaság irataiba betekintetni, 
 
 e./ arra, hogy a vadásztársaság tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban 

meghatározott kizáró ok nem áll fenn, 
 

f./ a vadásztársaság valamely szervének jog- vagy alapszabálysértő határozatának megsemmisítése 
iránt - a különleges jogállású tag csak érintettsége esetén -, a határozat tudomására jutásától számított 
30 napos jogvesztő határidőben pert indítani. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a 
bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per 
a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
 

 g./ igényt tartani az Intéző Bizottság által megállapított vadászrészre. 
 

h./ a vadásztársaság eszközeit (felszereléseit, berendezéseit) a Házi Szabályzatban megállapított 
feltételekkel igénybe venni, illetőleg használni. 
 
i./ A vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kilépni. 

 
IX. 

A tagok kötelezettségei 
 

1. Az egyesület tagja: 
  
 a./ Nem veszélyeztetheti a vadásztársaság céljának megvalósítását és a vadásztársaság tevékenységét. 
 
 b./ A Közgyűlés által megállapított vagyoni hozzájárulást, valamint a tagdíjat az esedékességkor 

megfizetni. A tag – a tagdíj megfizetésén túl – a vadásztársaság tartozásaiért saját vagyonával nem 
felel. 



 

 
 c./ Köteles a vadásztársaság Alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó 

előírásait, rendelkezéseit betartani. 
 
 d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az Intéző Bizottsághoz bejelenteni. 
 

e./ Köteles a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a fegyver- és a 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. 
 
f./ Köteles a vadásztársaság szervezeti életében, a közös vagyon védelmében és gyarapításában részt 
venni. 
 
g./ A Házi Szabályzatban előírt, valamint a Közgyűlés és az Intéző Bizottság által meghatározott 
vadgazdálkodási feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban részt venni. 
 

X. 
A tagjelölt jogai és kötelezettségei 

 
1. A tagjelölt jogai és kötelezettségei az alábbi eltérésekkel azonosak a vadásztársaság tagjának jogaival 

és kötelezettségeivel: 
 
a./ A tagjelölt jogosult a szervezeti életben részt venni, vadásztársasági tisztségre azonban nem 
választható és szavazati joggal sem rendelkezik, a vadásztársaság Közgyűlésein csak tanácskozási 
joggal vehet részt. 
 
b./ A tagjelölt részt vehet a vadászatokon, lőfegyvert nem használhat, a dúvadirtásra szervezett 
társasvadászat kivételével, a terítékből a rendes tagoknak megfelelően részesül. 
 
c./ A tagjelölt közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában. 
 
d./ A jelöltségi idő alatt a tagjelölt tagdíjat nem fizet és vagyoni hozzájárulás fizetésére sem 
kötelezhető. 

 
XI. 

Az egyesület szervei 
 
1.       Az egyesület szervei: 

a./ Közgyűlés 
b./ Intéző Bizottság 

 b1./ Elnök 
 b2./ Titkár 
 b3./ Vadászmester 
 b4./ Természetvédelmi, oktatási és propaganda felelős 

 b5./ Gazdasági felelős 
c./ Ellenőrző Bizottság 
d./ Fegyelmi Bizottság 
e./ Jelölő és szavazatszedő bizottság 
f./ Pénztáros 

 
a./A Közgyűlés 

 
2. A közgyűlés a vadásztársaság legfőbb döntéshozó szerve. 
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3. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
a./ az Alapszabály megállapítása és módosítása; 
b./ a vadásztársaság megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 
c./ a vezető tisztségviselők megválasztása (titkos szavazással, 5 évre), visszahívása;  
d./ az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elnökének és tagjainak - titkos szavazással – 5 évre 

történő megválasztása illetve visszahívása; 
e./ a választási időszakban megüresedett tisztségeknek a betöltése; 
f./ A Jelölő- és Szavazatszedő Bizottság megválasztása; 
g./ A vadásztársaság éves költségvetésének és az előző évről szóló számviteli törvény szerinti beszámoló 

elfogadása, ha törvény eltérően nem rendelkezik; 
h./ Az Intéző Bizottság éves beszámolójának elfogadása; 
i./ Az Ellenőrző Bizottság éves beszámolójának és elfogadása;  
j/ A Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának és elfogadása; 
k./ A vadásztársaság más vadásztársasággal vagy egyesülettel való egyesülésének vagy feloszlásának 

kimondása (2/3-os szótöbbséggel meghozott határozat szükséges); 
l./ A vadásztársaság más vadásztársaságokra történő szétválásának kimondása (2/3-os többséggel 

meghozott határozat szükséges); 
m./ A vadásztársaság nevének megváltoztatása. (2/3-os többséggel meghozott határozat szükséges) 
n./ A Házi Szabályzatnak és egyéb szabályzatoknak a megállapítása, illetve módosítása; 
o./ A tagfelvétel és – jelen Alapszabályban meghatározott esetekben - a tagsági viszony megszüntetése, 

továbbá a fegyelmi szabályzatban biztosított fegyelmi jog gyakorlása. 
p./ Állásfoglalás a haszonbérleti szerződés megkötésének, valamint felmondásának az elfogadásáról, 

illetve jogorvoslat benyújtásáról (2/3-os többséggel meghozott határozat szükséges); 
q./ A tagdíj, valamint a tagok vagyoni hozzájárulásának a kötelező közösségi munka pénzbeli 

megváltásának, továbbá az ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása. 
r./ A vadásztársaság tagjainak közösségi munkára kötelezése. 
s./ A vadásztársasági tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, valamint a tisztségviselők jutalmának, 

vagy tiszteletdíjának megállapítása. 
t/ A vendéghívás lehetőségének és rendjének megállapítása a vadásztársaság nevében és a tagokat 

illetően. 
u./ a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel 

munkaviszonyban áll; 
v./ az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a vadásztársaság saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 
x./ a jelenlegi és korábbi vadásztársasági tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 
y./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

 
4. A Közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
5. A Közgyűlést az Intéző Bizottság legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, 

elsődlegesen a vadásztársaság székhelyére hívja össze 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). 

 
A közgyűlési meghívó tartalmazza a vadásztársaság nevét, székhelyét, a Közgyűlés helyét, idejét és 
a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel 
kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak 
tartalmaznia kell továbbá a Közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt Közgyűlés 
helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti 
napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 
 
A közgyűlési meghívót a vadásztársaság székhelyén nyilvánosságra kell hozni. 
 



 

A Közgyűlésre az érdekképviseleti szerv képviselőjét is meg kell hívni. 
 
 A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és a 

vadásztársaság szervei az Intéző Bizottságtól a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 
indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az Intéző Bizottság 2 napon belül dönt. Az 
Intéző Bizottság a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától 
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal. 

 Ha az Intéző Bizottság a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített 
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a Közgyűlés a napirend 
elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 
tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor 
hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához kétharmados többséggel hozzájárulnak. 

 
Az elnök köteles a Közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, 
ha 

 
a./ a vadásztársaság vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b./ a vadásztársaság előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c./a vadásztársaság céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a vadásztársaság megszüntetéséről 
dönteni. 
 

6. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 
jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A Közgyűlés 
ülésén minden tagnak egy szavazata van. 

 
7. A Közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis 

az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A Közgyűlés a 
napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a 
levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, 
valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot. 

 
8. A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv 

hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, 
időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát. 

 
9. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével 

hozzák 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 egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 

10. A Közgyűlés határozatát – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A vadásztársaság Alapszabályának módosításához a jelen 
lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A vadásztársaság céljának 
módosításához és a vadásztársaság megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal ren-
delkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 
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Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
Személyi kérdésekben titkos szavazást kell elrendelni. 

 
11. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a Közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al 

a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak a 
vadásztársaság székhelyén történő közzétételével egyidejűleg. 

 
b./Intéző Bizottság 

 
1. Az Intéző Bizottság az egyesület 5 tagból (elnök; titkár; vadászmester; természetvédelmi, oktatási és 

propaganda felelős; gazdasági felelős) álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon kérdésekben, 
amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 
2. Az Intéző Bizottság tagjait a Közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra. 
 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
 
a./ a megbízás időtartamának lejártával; 
b./ visszahívással; 
c./ lemondással; 
d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy az Egyesület jogutód nélküli megszűnésével; 
e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a vadásztársasághoz címzett, az egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége 
ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb 
a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

3. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
 
A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 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 aki  
közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  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. 

 
4.      A vadásztársaság vezető tisztségviselői: 
 
 Elnök: Lakos Dénes Gyula (an.:Gyenizse Margit) 6413 Kunfehértó, II. körzet 2. 
 
 Titkár: Nagy József (an.: Kocsis-Barna Margit) 6400 Kiskunhalas, Pozsony utca 57/a. 

Vadászmester: Huszár Ferenc (an.: Dózsa Eleonóra) 6413 Kunfehértó, Erdei F. tér 1. 
Természetvédelmi, oktatási és propaganda felelős: Ragadics Nándor (an.:Doszkocs Borbála) 6413 
Kunfehértó, Hunyadi utca 11. 
Gazdasági felelős: Ifj. Karaszi Pál (an.:Matkó Terézia) 6400 Kiskunhalas, Fenyő utca 21. 

  
A vadásztársaság törvényes képviseletét az elnök látja el. 

          Az elnök képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános. 



 

Az elnök képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 
 
5. Az Intéző Bizottság hatáskörébe tartozik: 

a./  a vadásztársaság napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések meghozatala; 
b./  a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése; 
c./  az éves költségvetés elkészítése és annak a Közgyűlés elé terjesztése; 
d./ a vadásztársasági vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e./  a Közgyűlés összehívása, a tagság és a vadásztársaság szerveinek értesítése; 
f./  az Intéző Bizottság által összehívott Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
g./  részvétel a Közgyűlésen és válaszadás a vadásztársasággal kapcsolatos kérdésekre; 
h./  a tagság nyilvántartása; 
i./  a vadásztársaság határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
j./ a vadásztársaság működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
k./ a vadásztársaságot érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 

esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; 
l./ a trófeás vad kilövésének elosztása; 
m./ az éves vadgazdálkodási tervjavaslat elkészítése és az illetékes hatósághoz történő benyújtása 

jóváhagyás iránt; 
n./ az éves vadászati ütemterv megállapítása; valamint a törvény által előírt hosszú távú vadgazdálkodási 

üzemterv elkészíttetése; 
o./ a vadásztársaság éves költségvetésének 10%-át meghaladó összegben szerződéskötés, a közös vagyon 

felhasználásának, valamint nagyobb beruházásoknak a jóváhagyása; 
p./ a vadászrész mértékének megállapítása; 
q./ döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy Alapszabály a hatáskörébe utal. 
 

6.   Az Intéző Bizottság üléseit szükség szerint, de félévente legalább egy alkalommal tartja. Össze kell hívni 
az Intéző Bizottságot a tagság egyharmadának kezdeményezésére az ok és cél megjelölésével, 
valamint az Ellenőrző Bizottság elnökének kezdeményezésére. Az Intéző Bizottság ülését az elnök 
legalább 8 nappal az ülés időpontja előtt kiküldött meghívóval, elsődlegesen a vadásztársaság 
székhelyére hívja össze 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). 

 
 Az Intéző Bizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az Ellenőrző Bizottság, valamint a 

vadgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó napirendi pontok tárgyalására a hivatásos vadászokat is meg 
kell hívni. A fegyelmi helyzet tárgyalására a Fegyelmi Bizottság elnökét is meg kell hívni. 

 
 Az intéző bizottsági ülésre szóló meghívó tartalmazza a vadásztársaság nevét, székhelyét, az intéző 

bizottsági ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban 
legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az intéző bizottsági tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. 

 
Az Intéző Bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető, valamint a 
vadásztársaság Elnöke vagy titkára ír alá. 

 
7.   Az Intéző Bizottság határozatait – az Alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek 
kell tekinteni. Az Intéző Bizottság határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott 
intéző bizottsági tagok több mint a fele jelen van. Három intéző bizottsági tag jelenléte esetén 
kizárólag egyhangúlag hozható határozat. 

 
 A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a)  akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
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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 egyesületnek nem tagja; 
e)  aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

 f)      aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
8. Az Intéző Bizottság határozatait az intéző bizottsági ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al 

a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatoknak 
a vadásztársaság székhelyén történő közzétételével egyidejűleg. 

 
9.  Ha az Vadásztársaság tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban 

kezdeményezi az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság vagy a Fegyelmi Bizottság elnökének vagy 
tagjainak (a továbbiakban: tisztségviselő) visszahívását a vadásztársaság elnökénél, akkor az elnök 
köteles 8 napon belül 30 napon belüli időpontra a Közgyűlést összehívni, és a témát napirendre tűzni. 
Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha  

 
a) magatartása a Vadásztársaság Alapszabályával ellentétes,  
b) magatartása a Vadásztársaságot vagy annak céljait veszélyezteti,  
c) tisztségéből adódó feladatát nem vagy nem megfelelően látja el, 
d) ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, vagy 
e) tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki. 

 
A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik. 

 
A tisztségviselő visszahívását napirendjére tűző közgyűlésre a visszahívni kívánt tisztségviselőt a 
napirend ismertetésével meg kell hívni akként, hogy a meghívót a Közgyűlés időpontját legalább 8 
nappal megelőzően kézhez vehesse.  

 
A visszahívásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett 
tisztségviselő védekezését, álláspontját és esetleges bizonyítékait a Közgyűlés előtt ismertethesse.  

 
A visszahívásra vonatkozó indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen jelen lévő 
tagok titkos szavazással egyszerű többséggel meghozott döntéssel egyetértenek azzal. Ha a 
Közgyűlés a tisztségviselő visszahívására vonatkozó indítványt elfogadja, akkor az elnök köteles új 
jelölte(ke)t állítani. Az új tisztségviselők megválasztására a Közgyűlés határozathozatalára 
vonatkozó általános szabályok szerint kerül sor. Az ilyen módon megválasztott tisztségviselők 
hivatali ideje megegyezik a visszahívott tisztségviselők hátralévő hivatali idejével. A leváltott 
tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt tisztségviselő megválasztásáig tart.  

 
A Közgyűlés a visszahívásról szóló határozatát szóban kihirdeti, majd arról a határozat írásba 
foglalását követően az érintettet 8 napon belül írásban tájékoztatja. A Közgyűlés határozatát a 
tisztségviselő a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja. 
 

b1./Az elnök 
 

1. A vadásztársaság vezetője és törvényes képviselője az Elnök. 

 

Képviseleti joga terjedelme: általános 

Képviseleti joga gyakorlásnak módja: önálló 

Bankszámla feletti rendelkezési joga: önálló 



 

 

2. A vadásztársaság Elnöke: 

a./ Felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért. 
 
b./ Koordinálja az Intéző Bizottság tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a 
Közgyűlés és az Intéző Bizottság határozataival összhangban legyenek. 
 
c./ A Közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és meghatalmazásokat 
adhat a vadásztársaság nevében. 
 
d./ Munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottai felett. 
 
e./ Gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogkört. 
 
f./ Elnököl a Közgyűléseken és az Intéző Bizottság ülésein. 
 
g./ Gondoskodik arról, hogy az Intéző Bizottság, az Ellenőrző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság a 
Közgyűlésen beszámoljon a munkájáról. 
 
h./ Gondoskodik a Közgyűlés, az Intéző Bizottság által hozott határozatok végrehajtásáról. 
 
i./ Szervezi az együttműködést a földtulajdonosokkal, illetve a mező- és erdőgazdálkodási nagyüze-
mekkel és termelőkkel, valamint más szervekkel. 
 
j./ Intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más szerv illetve tiszt-
ségviselő hatáskörébe. 

 
b2./A Titkár feladatai 

 
A titkár feladatai: 

 
a./ Akadályoztatása esetén az Elnök helyettesítése, a képviseleti jogot kivéve minden ügyben. 

 
b./ A vadásztársaság ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás. 

 
c./ A Közgyűlések és az Intéző Bizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv 
vezetése. 

 
d./ A tagnyilvántartás vezetése. 

 
e./ A tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, Közgyűlés elé terjesztése az Intéző Bizottság javaslatának 
ismertetésével. 

 
f./ Az alkalmazottak munkaszerződéseinek, a vadásztársaság együttműködési magállapodásainak 
(szerződéseinek) elkészítése és nyilvántartása. 

 
g./ A hatáskörébe utalt egyéb feladatok ellátása. 

 
b3./A vadászmester feladatai 

 
a./ Felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadgazdálkodási terv végrehajtásáért, a vadászatok 
megszervezéséért és levezetéséért, a szabályzatoknak a vadászatokra, illetve a vadgazdálkodásra vonatkozó 
rendelkezései megtartásáért és megtartatásáért. 
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b./ Gondoskodik arról, hogy társas vadászatokon jogosulatlan személy ne vegyen részt, gondoskodik a 
társasvadászati napló pontos vezetéséről 
 
c./ Megszervezi a vadállománybecslést a társaság területén és az összesített adatok alapján elkészíti és a 
Közgyűlés elé terjeszti az éves vadgazdálkodási tervet. Gondoskodik a Közgyűlés által jóváhagyott tervnek 
a vadászati hatósághoz beterjesztéséről. 
 
d./ Gondoskodik – a hivatásos vadászok bevonásával – vadászati létesítmények építéséről és üzemben 
tartásáról, továbbá e munkákban a résztvevők tevékenységének irányításáról, illetőleg felügyeletéről. 
 
e./ Szervezi a vadkárok megelőzését, kapcsolatot tart a földtulajdonosokkal. Gondoskodik a vad védelméről 
és őrzéséről. A vadkár bekövetkezésének veszélyére felhívja az Intéző Bizottság figyelmét. 
 
f./ Irányítja és ellenőrzi a társaság területén vadászati tevékenységet végzőket. Gondoskodik a Vtv.-ben 
előírt, vad azonosító jelek nyilvántartásáról, kiadásáról és elszámolásáról, ellenőrzi az előírás szerinti 
felhasználásukat. 
 
g./ Rendszeresen ellenőrzi a hivatásos vadászok szolgálati naplóját, az egyéni vadászati napló előírás 
szerinti vezetését, szabálytalanság esetén értesíti az elnököt, valamint elkészíti az éves összesítőt. 
 
h./ Felelős a lőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért. 
 
i./ Elkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat. 
 
j./ Gondoskodik a trófeák bemutatásáról. 
 
k./ Vezeti a vadásztársaságok hosszú távú ütemtervének nyilvántartási részét. 
 
l./ Ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 
m./ Amennyiben a vadászmester hivatásos vadász is, munkájának irányítása, ellenőrzése, valamint 
okmányainak ellenőrzése a vadásztársaság Elnökének feladata. 
 

b4./A természetvédelmi, oktatási és propaganda felelős feladatai 
 

a./ A vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi előírások 
megtartásáról, valamint megtartatásáról. 
 
b./ Kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal. 
 
c./ A vadásztársaság gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése és 
végrehajtása, kapcsolattartás a vadásztársaság területén gazdálkodó szervekkel, illetve oktatási és kulturális 
intézményekkel (iskolák, művelődési házak stb.). 
 
d./ A baleset megelőzését szolgáló munkavédelmi oktatás évenkénti megszervezése, nyilvántartása. 
 
e./ A vadásztársasági versenyek és más rendezvények megszervezése, a lehetőségekhez képest vadászklub 
megalakításának elősegítése. 
 
f./ A vadásztársaság hivatásos vadászainak szakmai képzettségét gyarapító tanfolyamokon való részvétel 
megszervezése. 
 
g./ Ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 



 

b5./A gazdasági felelős feladatai 
 
a./ Intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, felelős a pénzügyi jogszabályok előírásainak megtartásáért. 
Felelős a pénzügyi belső szabályzatok meglétéért és azok betartásáért, valamint betartatásáért. 
 
b./ Ellátja a házi pénztárral, pénzkezeléssel kapcsolatos ellenőrzési feladatokat, szabálytalanság esetén 
intézkedik a megszüntetésére, javaslatot tesz a felelősségre vonásra. 
 
c./ Részt vesz a tagdíj beszedésében, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezet, elmaradás esetén fizetési 
felszólítást ad ki, annak eredménytelenségéről értesíti a vadásztársaság elnökét. 
 
d./ A jogszabályokban meghatározott határidők betartásának figyelembe vételével, időben előkészíti és a 
Közgyűlés elé terjeszti, a könyvelővel együttműködve elkészített, a lezárt gazdasági évről szóló beszámolót, 
mérleget és eredmény kimutatást. 
 
e./ Az éves vadgazdálkodási terv jóváhagyása után, a könyvelővel és a vadászmesterrel együttműködve 
elkészíti a tárgyévi gazdálkodás pénzügyi tervét a beszámolónak megfelelő formában és bontásban és a 
Közgyűlés elé terjeszti. 
 
f./ Ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
 
g./ Képviseleti joga gyakorlása módja: Együttes 
Képviseleti joga terjedelme: Különös 
Ügycsoport meghatározása: Bankszámla feletti rendelkezési jog (a pénztárossal együttesen) 
 
h./ Az Egyesület gazdasági felelőse:  
Ifj. Karaszi Pál (an.:Matkó Terézia) 6400 Kiskunhalas, Fenyő utca 21 
 

 
c./Ellenőrző Bizottság 

 
1. A vadásztársaság Közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül 5 évre elnökből és 2 tagból álló Ellenőrző 

Bizottságot választ, amely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős. 
 
2. Az Ellenőrző Bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű működésének, 

valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. 
 

Ennek során ellenőrzi: 
 

a./ A Közgyűlés, az Intéző Bizottság és a Fegyelmi Bizottság határozatainak végrehajtását, és általában 
a vadásztársaság alapszabályszerű működését. 

 
b./ Vadgazdálkodási fejlesztési tervek végrehajtását. 

 
c./ A költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást. 

 
d./ Véleményt nyilvánít az éves beszámolóról. 

 
3. Az Ellenőrző Bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával kapcsolatos 

bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor jelentést tesz a 
közgyűlésnek. 

 
4. Az Ellenőrző Bizottság elnöke az Intéző Bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 
 
5. Az Ellenőrző Bizottság működése: 
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a./ Az Ellenőrző Bizottság elnöke önállóan, valamint az Ellenőrző Bizottság két tagja együttesen, 

önállóan jár el az Ellenőrző Bizottság hatáskörébe tartozó feladatok ellátása során. A Bizottság 
elnöke a Bizottság egyes tagjainak vizsgálatok elvégzésére megbízást adhat. 

 
b./ Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. Az ülést az 

Ellenőrző Bizottság elnöke írásbeli meghívóval, a napirendek, a hely és időpont feltüntetésével 
akként hívja össze, hogy a meghívót az Ellenőrző Bizottság tagja és az esetleges meghívott az EB 
ülés időpontját legalább 8 nappal megelőzően megkapja. 

 
c./ A Bizottság tagjai a bizottsági munkában csak személyesen vehetnek részt, helyettesítésnek nincs 

helye. 
 

d./ Az EB ülés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több mint fele (2 fő) jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést az Ellenőrző Bizottság elnöke 8 napon belül változatlan 
napirenddel köteles összehívni. 

 
e./ A Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség 

esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 
 

f./ Az ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amit az EB elnöke ír alá. Az üléseken szakszerű határozatokat 
kell hozni. A hozott határozatokat, az ülést követő 8 napon belül meg kell küldeni a vadásztársaság 
Elnökének. 

 
6. Az Ellenőrző Bizottság intézkedései 
 

a) Az Ellenőrző Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően – az alábbi 
intézkedéseket teszi: 

 
- Csekélyebb súlyú hiányosságra felhívja a vizsgálati szerv, illetve tisztségviselő figyelmét és 

egyben rámutat a helyes eljárásra. 
 

- Jogszabályt, Alapszabályt, illetőleg a vadásztársaság érdekeit sértő magatartás észlelése esetén 
írásban tájékoztatja a vadásztársaság Elnökét. 

 
b)  Ha az Ellenőrző Bizottságnak az a) pont második bekezdésében meghatározott tájékoztatása nem 

vezet eredményre, a Közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést 15 napon 
belül össze kell hívni. 

 
7. Az Ellenőrző Bizottság tagjai: 
 

Elnöke:  Homoki Iván (an.:Révay Katalin) 2370 Dabas, József Attila utca 38. 
Tagjai:  Kisa Mihály (an.: Miskolczi Katalin) 6421 Kisszállás, Zöldfa utca 46. 
  Deli Ernő (an.:Medveczki Irén) 6400 Kiskunhalas, Gyöngyvirág utca 12. 

 
d./A Fegyelmi Bizottság 

 
1. A vadásztársaság Közgyűlése a tagok közül 5 évre elnökből és két tagból álló Fegyelmi Bizottságot 

választ, amely közvetlenül a Közgyűlésnek felelős. 
 
2. A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt fegyelmi 

határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a fegyelmi szabályzatban foglaltak az irányadók. 
 
3. A Fegyelmi Bizottság elnöke az Intéző Bizottság üléseire tanácskozási joggal meghívható. 
 



 

4. A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a Közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság tevékenységéről, 
valamint a vadásztársaság fegyelmi helyzetéről. 
 

5. Kizárási eljárás lefolytatása, javaslattétel a tag kizárására. 
 

e./Jelölő és szavazatszedő bizottság 
 
1. A Jelölő Bizottság elnökét és legalább két tagját az újraválasztást megelőző Közgyűlés választja meg. 
 
2. A Jelölő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a Közgyűlés Elnöke tesz javaslatot. 

Javaslattételre bármely tag is jogosult. A Jelölő Bizottság a javaslatát a vadásztársaság tagjai 
véleményének ismertében teszi meg.  

 
3. A Jelölő Bizottság a jelölés lezárása után Szavazatszedő Bizottsággá alakul át és lebonyolítja a szavazást. 
 

f./ Pénztáros 
 
a./ Képviseleti joga gyakorlása módja: Együttes 
Képviseleti joga terjedelme: Különös 
Ügycsoport meghatározása: Bankszámla feletti rendelkezési jog (a gazdasági felelőssel együttesen) 
 
b./ Az Egyesület pénztárosa:  
Csorba Gyuláné (an.: Ország Anna) 6413 Kunfehértó, II. körzet 2. 
 
 

XII. 
A vadásztársaság alkalmazottai 

 
Hivatásos vadászok 

 
1. A vadásztársaság a jogszabályban meghatározott módon és létszámban hivatásos vadászt alkalmaz. 
 
2. A hivatásos vadász feladatait az Intéző Bizottság határozatai szerint végzi. Közvetlen irányítását a 

vadászmester látja el. Amennyiben a hivatásos vadász egyben a vadásztársaság vadászmesteri feladatait 
a vadásztársaság tagjaként ellátja, közvetlen irányítása a vadásztársaság Elnökének feladata. 

 
3. A hivatásos vadász jogait, kötelességeit, alkalmazásának és eljárásának részletes szabályait a Munka 

Törvénykönyve, valamint a Hivatásos Vadászok Szolgálati Szabályzata, munkaszerződése és 
munkaköri leírása, valamint a Házi Szabályzat állapítja meg. 

 
4. A vadásztársaság a hivatásos vadászokon kívül egyéb feladatok ellátására más személyeket is 

alkalmazhat. 
 

XIII. 
A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona 

 
1. A vadásztársaság pénzforrásai: 

 
a./ az évi tagdíjak és a tagok vagyoni hozzájárulásai, 
b./ a vadgazdálkodásból származó bevételek, 
c./ hitelek, kölcsönök, támogatások, 
d./ egyéb bevételek. 

 
2. A vadásztársaságnak ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok 
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keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért vagyonával felel. 
 
3. A vagyon kezelése 
 

a./ A vadásztársaság vagyona csak vadgazdálkodási, vadászati vagy ezeket elősegítő célokra 
használható fel a Közgyűlés határozata alapján. 

 
b./ A vadásztársaság vagyonát és nyereségét sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között 
felosztani nem lehet, kivéve a jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után maradt 
vagyont. A vagyon felosztását az adott időpontban érvényes tagsági viszonnyal rendelkező tagok 
között a Közgyűlés által meghatározott elvek szerint kell szétosztani. 

 
c./ A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései, 
valamint a vadásztársaság pénzkezelési szabályzata az irányadók.  

 
XIV. 

Záró rendelkezések 
 
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen Alapszabály az Egyesületnek a 2013. évi V. törvény rendelkezéseivel összhangban történő 
továbbműködésének elhatározására figyelemmel került elfogadásra, egyidejűleg az 2014. április 18. napján 
kelt Alapszabály hatályon kívül helyezésével. Fentiekre figyelemmel a létesítő okirat a továbbiakban a 2013. 
évi V. törvénynek megfelelő szöveggel hatályos. 
Jelen az Alapszabályt az Egyesület közgyűlése a 2016. február 26. napján megtartott közgyűlésén 
jóváhagyólag elfogadta.  
 
 
Kelt: Kunfehértó, 2016. február 26. 
 
 

Lakos Dénes Gyula elnök 
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