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I. fejezet
A PEST MEGYEI VADGAZDÁLKODÓK SZÖVETSÉGÉNEK ELNEVEZÉSE,
CÉLJA ÉS FELADATA
A Szövetség elnevezése, székhelye
1. §
(1) A szervezet megnevezése: Pest Megyei Vadgazdálkodók Szövetsége (a továbbiakban:
Szövetség). Hivatalos rövidítése: PMVSZ.
(2) A Szövetség székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 34.
(3) A Szövetség jogi személy.
(4) A Szövetség törvényes képviselője: Macsek Lajos elnök.
(5) A Szövetség hatóköre: területi.
A Szövetség jellege, célja
2. §
(1) A Szövetség a Pest megyei és budapesti székhellyel bejegyzett vadgazdálkodó
szervezetek önkéntesen létrehozott, önkormányzati elveken működő megyei (területi)
hatókörű szövetsége.
(2) A Szövetség önálló jogi személyiséggel és nyilvántartott tagsággal rendelkező
érdekvédelmi, érdek-képviseleti szervezet, amely céljai elérése és annak gazdasági
feltételei megteremtése érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat.
(3) A Szövetség nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, – azaz nem végez
pártpolitikai tevékenységet – nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati
választáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
3. §
A Szövetség mint az egyesületként működő vadásztársaságok és más vadgazdálkodók által
önkéntesen létrehozott megyei szövetség célja:
a) a Szövetség tagszervezeteinek társadalmi összefogása, jogszerű érdekeik képviselete
és védelme, a vadászatot, vagy a vadgazdálkodási tevékenységet érintő más
szervezetekkel való együttműködés;
b) a vadászat és vadgazdálkodás szükségességének elfogadtatása a társadalom más
szereplőivel, a vadászok társadalmi elfogadottságának elősegítése;
c) a Pest megyei vadállománnyal mint nemzeti vagyonnal olyan minőségi
gazdálkodásnak az elősegítése, amely összhangban van az erdő- és mezőgazdasággal,
a földtulajdonosi érdekekkel, továbbá a környezet- és természetvédelemmel, és
megfelel a nemzet hosszútávú érdekeinek;
d) közreműködés a vad és élőhelyének védelmében, az élőhelynek az erdő- és
mezőgazdálkodás érdekeivel összhangban álló fejlesztésben, valamint az országos
környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában;
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e) a vadászati kultúra, a vadászati hagyományok megőrzése, ápolása, a vadászati etika és
etikett érvényesülésének elősegítése;
f) a vadászok szakmai ismereteinek bővítése, továbbá a jogszabályok, valamint a
vadászati etika szabályainak megtartására való nevelés;
g) kapcsolat kiépítése hazai és külföldi vadászszövetségekkel, környezet- és
természetvédelmi mozgalmakkal.
A Szövetség feladata, szolgáltatásai
4. §
(1) A Szövetség feladata:
a) a Szövetség tagszervezetei érdekei védelme keretében a vadászattal és a
vadgazdálkodással, valamint az egyesületi élettel kapcsolatos előterjesztések,
javaslatok készítése,
b) a vadászattal, a vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-tervezetek véleményezése,
c) a mező- és erdőgazdálkodók, valamint a Szövetség tagjai között – kölcsönös gazdasági
érdekeltségen alapuló – együttműködés előmozdítása, azok kezdeményezése,
érdekegyeztető tárgyalások szervezése
d) közreműködés a környezet és természetvédelmi feladatok végrehajtásában,
e) a közvélemény tájékoztatása a vadászat reális megítélése érdekében a propaganda
eszközével, az írott és az elektronikus sajtó igénybevételével,
f) a vadászati kultúra és a vadászat hagyományainak ápolása, megőrzése,
g) mindazon egyéb tevékenység, ami a Szövetség céljainak megvalósítását szolgálja.
(2) A Szövetség a jelen Alapszabályban megjelölt célok megvalósítása, illetve
feladatainak ellátása során tagjainak térítésmentesen vagy kedvezményes térítés
ellenében különféle szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozási tevékenységet végez az
alábbiak szerint
a) térítésmentesen vadászati, - vadgazdálkodási tanácsadást végez.
b) igény esetén szakértői véleményt nyilvánít segítő jelleggel az éves gazdálkodási
tervekről, valamint a vadkárelhárítás adott területen legcélszerűbb szervezéséről,
c) a Szövetségen belüli vadászsport tradícióit őrző szervezetek /solymászok, íjászok,
vadász sportlövészek, vadászkutyások, stb./ számára elősegíti a tevékenységük
folytatásához szükséges feltételek megteremtését, terület biztosítását és azok
hasznosítására együttműködési megoldásokat kezdeményez,
d) a Szövetségbe tömörült terület nélküli vadásztársaságok részére segítséget nyújt a
vadászati lehetőségek megteremtésében,
e) felkérés esetén jogi tanácsadást biztosít a Szövetséghez tartozó vadásztársaságoknak,
f) segítséget nyújt a tagszervezetek adminisztrációs és gazdasági feladatainak
megoldásához,
h) elősegíti a tagszervezetek legkedvezőbb biztosítási feltételeinek kialakítását, a
biztosítások megkötését,
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i) gondoskodik a sajtó információkkal történő ellátásáról, a vadászat és vadgazdálkodás
reális megítélése érdekében.
II. fejezet
A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONYBÓL EREDŐ JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
A Szövetség tagszervezetei, megnevezésük és székhelyeik
Tagegyesület neve

Címe

Észak-Börzsöny Vadásztársaság

2638 Kemence

Fő u. 198.

Ipolyvölgye VSE

2637 Perőcsény

Dózsa Gy u 8.

Börzsönyi Zrínyi Vadásztársaság

2632 Letkés

Liliompuszta

Dunakanyar Kittenberger Kálmán Vadásztársaság

2626 Nagymaros

Zoltán u. 7.

Börzsönyi Borostyán Vadásztársaság

2426 Szokolya

Rákóczi u. 7

Szentendre Szigeti Vadásztársaság

2021 Tahitótfalu

Szabadság u. 15

Vácdukai Szikra Vadásztársaság

2600 Vác

Harkály u.6.

Sződ-Vácrátót Földtulajdonosi Közösség

2100 Gödöllő

Török I. u. 23.

Galgamácsai Cservölgy Vt

2183 Galgamácsa

Központi tanya 3.

Zsámbéki Medence Vadásztársaság

2073 Tök

kis sor 178.

Pilisvölgye Vadásztársaság

2013 Pomáz

Ibolya u. 37.

Nadler Herbert Termvéd.és Vadgazd. Társaság

2162 Őrbottyán

Rákóczi F. u. 72

Galgatáj Vt

2192 Hévízgyörk

Kossuth u. 122.

Csíkvölgyi Wass Albert Vt

2144 Kerepes

Nap u. 16/a.

Vácszentlászló és Térsége Vad. Földtul. Közösség

2115 Vácszentlászló

Fő u. 34.

Felső-Tápiómenti Vt

2243 Kóka

Várak 4.

Iharos Vt

2045 Törökbálint

Kazinczy F. u. 54.

Kamaraerdei Diána Vadásztársaság

1224 Budapest

Bartók B út 190,

Ikarusz Vadásztársaság

1173 Budapest

Kaszáló u. 87. IV/12.

Tápióvölgye Vadásztársaság

2217 Gomba

Alsófarkasd 3.

Tápiósági Vadásztársaság

2253 Tápióság

Bicskei u. 1/B
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Tagegyesület neve

Címe

Gólyahalom Vadásztársaság

2760 Nagykáta

Alsóegreskáta 40.

Szigetszentmiklósi Gazdák

2310 Szigetszentmiklós

Rákóczi u. 29.

Soroksár-Gyál Egyesült Vt

1238 Budapest

Majori u. 1.

Üllő-Vasad Természetvédő Vt

2211 Vasad

II. Külterület 0211/4.
hrsz.

Törökvölgye Vt.

2764 Tápióbicske

Damjanich u. 62.

Damjanich Vadásztársaság Nagykáta

2760 Nagykáta

Alsófekete erdő 1.

Farmosi Hunor Vt

2765 Farmos

Fő tér 1.

Kisdunai Aranyfácán Természetvédő VT

2330 Dunaharaszti

Fő u.41.

Kóhalma Vt

2347 Bugyi

Jókai u. 17.

Pótharaszti Széchenyi Zs. Vt

2360 Gyál

Kossuth L. u. 7.

Homokpusztai Földtulajdonosok Vad. Közössége

2200 Monor

Kiss Ernő u. 17.

Pilisi Petőfi Sándor Vadásztársaság

2721 Pilis

Bucka tanya 1.

Harmatrázó Vt

2737 Ceglédbercel

047/21 Hrsz

Herman Ottó Vadásztársaság

2711 Tápiószentmárton

Sőregpuszta 240.

Tápió-mente Egyetértés Vadásztársaság

2768 Újszilvás

0180/4 Hrsz

Csepel-szigeti Nimród Vadásztársaság

2317 Szigetcsép

Szabadság út 105.

Kiskunsági VT Kiskunlacháza

2340 Kiskunlacháza

Dózsa Gy. út 172.

Délegyházi Vadásztársaság

2336 Dunavarsány

Bethlen G. u. 8.

Szilvásdombi Vadásztársaság

2371 Dabas

Mánteleki u. 1.

Gerjementi Vadásztársaság-

2730 Albertirsa

Katona Gyula u. 29

Turul Vadásztársaság

2737 Ceglédbercel

Petőfi u. 3/a.

Ceglédi Nagyszéki Vt

2700 Cegléd

Nagykátai út 25.

Abonyi Nimród Vadásztársaság

2740 Abony

Tompa M. u. 1.

Abonyi Újvilág Vadásztársaság

2740 Abony

Füzesér dűlő 13.

Tessedik Sámuel Vadásztársaság

2347 Bugyi

Mező u.24.

Rákóczi Vt Cegléd

2700 Cegléd

Külterület, HRSZ
011/4.

Makádi Vadásztársaság

2322 Makád

Túri József u. 41.
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Tagegyesület neve

Címe

Dömsödi Lobogó Vt

2344 Dömsöd

Dabi krt 9.

Örkény-Tábor Vt

2381 Táborfalva

Jajnajor 30.

Csemő Községi Vt

2713 Csemő

Béke u. 12.

Nyársapáti Földtulajdonosi Közösség

2712 Nyársapát

Kossuth L. u. 1.

Rákóczi Ferenc Vadásztársaság

2747 Törtel

Czakó dűlö 5.

Tatárszentgyörgyi Nimród Vt

1054 Budapest

Báthory u. 20. I/4.

Nagykőrösi Nagyerdei Vadásztársaság

2750 Nagykőrös

Tázerdő d. 116.

Nagykőrösi Kinizsi Vt

2750 Nagykőrös

Szultán u.3.

Hangácsi Földtulajdonosi Közösség

2750 Nagykőrös

Csókáserdő d. 1.

Kocséri Vadásztársaság

2755 Kocsér

VIII.dűlő 25. Pf. 7.

Ceglédi Széchenyi Zsigmond Vt

2712 Nyársapát

Tófű dűlő

Vác-Kosd-Rád-Penc Földtulajdonosok Vadász
Egyesülete

2612 Kosd

Mikszáth u. 4.

Pusztazámori Sasad Vt

2039 Pusztazámor

Park u. 11.

Dányi Vadásztársaság

2118 Dány

Damjanich 1.

Agrogreen Kft

2030 Érd

Iparos u. 99.

Dabasi Természetvédő és Vadásztársaság

2372 Dabas

Dunaharaszti Turján Vadásztársaság

2330 Dunaharaszti

Szondy Gy. u. 64/4.

Vadcoop Bérkilövő Vadásztársaság

1113 Budapest

Bocskai u. 43-45.

Ipoly Erdő Zrt. (570410 kódszámú VGE)

2660 Balassagyarmat

Bajcsy Zs. u. 10.

Ipoly Erdő Nagymarosi Erdészet(570710)

2626 Nagymaros

Fő tér 1.

Ipoly Erdő Váci Erd. (570810 kódszámú VGE)

2600 Vác

Báthori u. 32.

Ipoly Erdő Váci Erd. (571210 kódszámú VGE)

2600 Vác

Báthori u. 32.

Pilisi Parkerdő Zrt. (570910 kódszámú VGE)

2025 Visegrád

Mátyás király u. 4.

Pilisi Parkerdő Gödöllő (571610 kódszámú VGE)

2025 Visegrád

Mátyás király u. 4.

Pilisi Parkerdő Budakeszi (571910 kódszámú VGE)

2025 Visegrád

Mátyás király u. 4.

Pilisi Parkerdő Valkó (572810 kódszámú VGE)

2025 Visegrád

Mátyás király u. 4.

NEFAG Zrt. Pusztavacs(578510 kódszámú VGE)

5000 Szolnok

József A. u. 34.
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A Szövetség tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
5. §
(1) A Szövetségnek rendes tagjai lehetnek.
(2) A Szövetségi tagsági viszony a tagságért jelentkező szervezet kérelme, - amelynek
tartalmaznia kell, hogy a jelentkező a Szövetség céljaival egyetért és vállalja a
Szövetség tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését - valamint a Szövetség legfőbb
testületi szervének jóváhagyó határozata alapján keletkezik.
(3) A Szövetség rendes tagjai a Pest megyei és budapesti székhellyel rendelkező
vadásztársaságok (területes és területtel nem rendelkező ún. „bérkilövő”), valamint
más vadgazdálkodással foglalkozó szervezetek (földtulajdonosi közösségek, Kft.-k,
Zrt.-k, … stb.). A tagszervezeteket a Szövetség közgyűlésén az adott tagszervezet
vezetője (elnök, ügyvezető), akadályoztatása esetén a tagszervezet által megbízott
tisztségviselője képviseli.
A tagsági viszony megszűnése
6. §
(1) A tagsági viszony megszűnik:
a) ha tagszervezet a legfőbb testületi szervének döntése alapján kilép a Szövetségből és
ezt írásban bejelenti,
b) a tag kizárásával,
c) a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével,
d) a tagsági jogviszonynak a Szövetség általi felmondásával,
e) a tagszervezet tagdíjfizetési kötelezettségének tértivevényes küldeményként
megküldött írásbeli felszólítás ellenére több, mint hat hónapja nem tesz eleget,
és
ezért a Szövetség közgyűlése törli a tagok sorából.
(2) Kilépni a Szövetségből - az ok megjelölése nélkül – írásbeli nyilatkozattal lehet. A
bejelentést a Szövetség elnöke részére kell megküldeni. A tagsági viszony a kilépésről
szóló nyilatkozat kézhezvételének napján szűnik meg .
(3) Törölni kell a tagszervezetet a nyilvántartásból, ha jogutód nélkül megszűnik, illetve
ha tagdíjhátralékát, vagy a közgyűlés által megállapított egyéb befizetési
kötelezettségét felszólítás ellenére nem rendezi, a törlésről szóló határozatot hét (7)
napon belül igazolható módon meg kell küldeni a törölt tagnak, egyúttal a
határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a kézbesítéstől számított harminc
(30) napos jogvesztő határidőn belül - ha a döntést törvénysértőnek tartja – keresetet
nyújthat be a bírósághoz.
(4) A Szövetség a tagsági jogviszonyt harminc (30) napos határidővel írásban
felmondhatja, ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti és a tag nem felel meg
ezeknek a feltételeknek. A felmondásról a közgyűlés dönt, mely döntésről az érintett
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tagot értesíteni kell, melyben fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a felmondás ellen
annak kézhezvételétől számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.
(5) A tagnak jogszabályt, a Szövetség alapszabályát, vagy a közgyűlés határozatát
súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén a Szövetség közgyűlése – bármely
szövetségi tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási
eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást biztosító szabályokat
meghatározta azzal, hogy a döntés meghozatala előtt biztosítani kell az érintett tag
meghallgatását. Ennek érdekében a tag kizárását kimondó határozatot írásba kell
foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá jogorvoslati lehetőségként
harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat. A kizáró határozatot a taggal közölni
kell.
A Szövetségi tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
7. §
(1) A tagszervezet szövetségi tagságon alapuló jogai:
a) képviselője útján tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a Szövetség
közgyűlésén.
b) tagjai bármely tisztségre megválaszthatók.
c) igényelheti a Szövetség elnöksége által megállapított ingyenes és térítéses
szolgáltatásokat.
d) a Szövetség bármely szerve által hozott törvénysértő határozatot – a tudomásra jutástól
számított 30 napon belül - a bíróság előtt megtámadhatja,
e) a Szövetségtől, annak szerveitől és a tisztségviselőktől tájékoztatást kérhet, iratokba,
könyvelésbe betekinthet,
f) javaslatot tehet a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjaira, valamint a választások
során a tisztségviselők személyére.
8. §
(1) A tagszervezet szövetségi tagságon alapuló kötelezettségei:
a) előmozdítani a Szövetség eredményes működését, és a célkitűzések megvalósítása
érdekében tevékenykedni,
b) a Szövetség szervezetében vállalt tevékenységet személyesen, vagy küldöttei útján
ellátni,
c) a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve által megállapított 40000 Ft/ év azaz
negyvenezer Ft/év szövetségi tagdíjat és egyéb pénzbeli hozzájárulást annak esedékességéig
átutalással a Szövetség bankszámlájára, a Szövetség által kibocsátott számla ellenében
megfizetni,
d) betartani az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség jogszerű
határozatait,
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e) tartózkodni a Szövetség tevékenységét, céljai megvalósítását veszélyeztető
magatartástól, tevékenységtől.
III. fejezet
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK
Általános rendelkezések
9.§
(1) A Szövetség választott testületi szervei, illetőleg tisztségviselői megbízatásukat ötévi
időtartamra, választás útján nyerik el és indokolt esetben bármikor visszahívhatóak.
(2) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
 vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
tevékenység 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 bűntett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült
 nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen, bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
 az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(3) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik
a) határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén a feltétel bekövetkeztével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
(4) A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetség Elnökségéhez intézett
nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a Szövetség működőképessége ezt megkívánja,
a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá.
(5) A Szövetség vezető tisztségviselői nem állhatnak a Ptk. 8:1 §-ában meghatározott
közeli hozzátartozói viszonyban egymással.
(6) A megválasztott tisztségviselő visszahívását – a visszahívás okának megjelölésével – a
tagszervezetek legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a Szövetség
közgyűlésénél. A közgyűlés a kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 60
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napon belül rendkívüli ülésen – az Elnökség javaslata és az érintett tisztségviselő
meghallgatása után – nyílt szavazással határozatilag dönt a kezdeményezésről. A
határozatot mind a kezdeményezők, mind a visszahívással érintett tisztségviselő,
illetve a közgyűlés bármely bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a végrehajtást
felfüggesztheti.
(7) A testületi szervekbe a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.
Egyéb kérdésekben a szavazás a testületi szerv előzetes döntésétől függően titkos vagy
nyílt lehet.
(8) A tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához a határozatképes közgyűlés
jelenlévő tagjai kétharmados szótöbbséggel hozott határozat szükséges. Az
Alapszabály megállapításához, illetve módosításához a határozatképes közgyűlés
jelenlévő tagjai háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. A
Szövetség céljának módosításához és a Szövetség megszüntetéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges. Egyéb kérdésekben a határozathozatalhoz egyszerű
szavazattöbbség szükséges. Tisztségviselők választása esetében amennyiben a
megismételt szavazás is eredménytelen, úgy ugyanazon közgyűlésen, ha újabb
szavazást tartanak, a jelenlévő tagok 50%-a + 1 érvényes szavazat is elegendő a
tisztségviselő megválasztásához.
(9) A testületi szervek akkor határozatképesek, ha azon a leadható szavazatok több, mint a
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen
kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a tizenöt (15) napon belüli időpontra
összehívott testületi szerv az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ebben az esetben a
határozathozatalhoz a jelenlévők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A
meghívónak tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a megismételt közgyűlés a
megjelentek számára tekintet nélkül csak akkor határozatképes, ha erre a tagokat
előzetesen figyelmeztették.
(10)
A Szövetség közgyűlésén és az Elnökség ülésén nem szavazhat az,
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a Szövetség
terhére másfajta előnyben részesít,
 akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
 aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll.
(11)
A Szövetség közgyűlésén tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által
előterjesztett összesített jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlevő rendes
tag is tehet javaslatot,
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a) a szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő
rendes tagok legalább 50%-ának + 1 érvényes szavazatnak a támogatását, és aki a
jelölést akár személyesen, akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta,
b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a közgyűlés
jelenlévő tagjai legalább kétharmadának a szavazatát megkapta.
c) Amennyiben egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges kétharmados
szavazatot, akkor ugyanazon a közgyűlésen erre a tisztségre (tisztségekre) újabb
választást kell tartani, amelyen a korábban két legtöbb szavazatot kapott jelölt
indulhat, ebben az esetben is a tisztség elnyeréséhez a közgyűlés jelenlévő tagjai
legalább kétharmadának a támogató szavazata szükséges. Amennyiben a megismételt
szavazás is eredménytelen, úgy ugyanazon a közgyűlésen újabb szavazást lehet
tartani, megválasztott tisztségviselő pedig az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során a
küldöttek legalább 50%-ának + 1 főnek a szavazatát megkapta.
(12)
A Szövetség legfőbb testületi szervének állásfoglalásai a Szövetség valamennyi
szervére kötelezőek, a tagszervezetekre viszont ajánlás jellegűek.
10.§
A Szövetség testületi szerveinek állásfoglalásai nem csorbíthatják a tagszervezetek
önállóságát.
IV. fejezet
A SZÖVETSÉG SZERVEI
Testületi szervek
11.§
(1)
a)
b)
c)
(2)
a)
b)
c)

A Szövetség testületi szervei:
Közgyűlés
Elnökség
Felügyelő Bizottság
A testületi szervek vezető tisztségviselői
a Szövetség elnöke
az Elnökség tagjai
a Felügyelő Bizottság elnöke
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Közgyűlés
12. §
(1) A Szövetség legfőbb testületi szerve a közgyűlés, amelyet szükség szerint, de évente
legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívás elrendelésére az Elnökség jogosult.
(2) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha:
a) a bíróság elrendeli;
b) a tagszervezetek legalább egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével
írásban kéri;
c) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi;
d) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
e) a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
f) a Szövetség céljának elérése veszélybe került;
g) a jelen Alapszabálynak a tisztségviselő visszahívására vonatkozó rendelkezése
alapján.
(3) A 12.§ (2) bek. a) pontjában meghatározott esetben a bíróság döntésének megfelelően,
b) – g) pontjaiban foglalt esetekben pedig hatvan (60) napon belül kell a rendkívüli
közgyűlést összehívni.
13. §
(1)
a)
b)
c)

(2)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

A Szövetség közgyűlésének tagjai:
a Szövetség elnöke és az Elnökség további tagjai;
a Felügyelő Bizottság elnöke;
a tagszervezetek vezetői (elnök, ügyvezető … stb.) akadályoztatásuk esetén a
tagszervezet általa megbízott tisztségviselője (minden tagszervezetet a közgyűlésen
egy fő képviselhet)
A közgyűlés hatásköre:
a Szövetség Alapszabályának megállapítása, illetőleg módosítása;
a Szövetség elnökének, valamint az Elnökség tagjainak titkos szavazással 5 (öt) évre
történő megválasztása, illetőleg visszahívása, esetleges díjszabásának megállapítása;
a Felügyelő Bizottság elnökének és két tagjának titkos szavazással 5 (öt) évre történő
megválasztása, illetőleg visszahívása, esetleges díjszabásának megállapítása;
a választások lebonyolításához háromtagú Jelölőbizottság és háromtagú Szavazatszedő
Bizottság nyílt szavazással történő megválasztása;
a tagszervezet belépésének jóváhagyása, illetve törlése az Alapszabály 6.§ (3)
bekezdésében meghatározott okokból;
döntés a tagsági jogviszony felmondásáról vagy a tag kizárásáról;
a Szövetség más társadalmi szervezettel való egyesülésének két vagy több egyesületre
szétválásának vagy megszűnésének kimondása;
a Szövetség megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – döntés a Szövetség
vagyonáról;

13
i) Az Elnökség és a Felügyelő Bizottság beszámolóinak megtárgyalása és döntés ezek
elfogadása tekintetében;
j) az Elnökség tevékenységének meghatározása;
k) a Szövetség tagszervezetei tagdíjának megállapítása;
l) Az Elnökség jogszabályba vagy a Szövetség Alapszabályba ütköző határozatának,
állásfoglalásának hatályon kívül helyezése;
m) a Szövetség éves költségvetésének megállapítása, az éves költségvetési beszámoló –
ezen belül az Elnökségnek a Szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének –
elfogadása;
n) a Szövetség vagyona felhasználásának és a felhasználás ellenőrzése szabályainak
meghatározása;
o) a rendes tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
p) a végelszámoló kijelölése.
14.§
(1) A közgyűlést az Elnökség döntése alapján a Szövetség elnöke hívja össze az Elnökség
által meghatározott helyszínre. A napirendet tartalmazó meghívót és mellékleteit
(előterjesztések stb.) az ülés kitűzött időpontja előtt legalább tizenöt (15) nappal meg
kell küldeni a közgyűlés valamennyi tagjának.
(2) A közgyűlésre szóló meghívó kézbesítésétől számított hét (7) napon belül a tagok és a
Szövetség szervei az Elnökségtől írásban kérhetik a napirend kiegészítését a
kiegészítés indokolásával.
(3) A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Ha a kérelemről
az Elnökség nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló
határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(4) A közgyűlésen a Szövetség elnöke – akadályoztatása esetén az általa megbízott
Elnökségi tag – elnököl. Az ülés megnyitásakor meg kell állapítani a
határozatképességet, nyílt szavazással meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és a
két hitelesítőt – szükség esetén a levezető elnököt – és szintén nyílt szavazással el kell
fogadni az ülés megtárgyalandó napirendi pontjait. Az ülésen elhangzottakról
jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a
megválasztott két hitelesítő ír alá.
(5) A közgyűlés határozatait, állásfoglalásait – tizenöt (15) napon belül – el kell juttatni a
Szövetség szerveinek, valamint a Szövetség tagszervezeteinek.
(6) A Szövetség közgyűlési nem nyilvánosak, azon a tagokon és a Szövetség vezető
tisztségviselőin kívül a Szövetség elnöke által meghívottak vehetnek részt.
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Elnökség
15.§
(1) Az Elnökség a Szövetség ügyvezető, ügyintéző – képviseleti szerve.
(2) Az Elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, a munkájáról évente beszámolni
köteles. Üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja.
(3) Az Elnökség tagjai:
a) A Szövetség elnöke;
b) a Titkár;
c) a Vadászmester.
(4) Rendkívüli ülést kell tartani, ha:
a) a Szövetség elnöke vagy az Elnökség két tagja ezt szükségesnek tartja;
b) A Felügyelő Bizottság az ülés okának és céljának megjelölésével kéri;
c) a bíróság elrendeli;
d) a tagok egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri.
(5) Az Elnökség üléseit a Szövetség elnöke – akadályoztatása esetén az általa megbízott
Elnökségi tag – hívja össze és vezeti le.
(6) Az Elnökség üléseire tagjain kívül tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő
Bizottság elnökét. Indokolt esetben az Elnökség ülésére tanácskozási joggal más
személyek is meghívhatók.
(7) Az Elnökség határozatképes, ha tagjaiból legalább két fő jelen van.
(8) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű szótöbbségével
hozza.
16.§
Az Elnökség hatásköre:
a) döntés a közgyűlés összehívásáról, a napirendek meghatározásáról és az ülés
helyszínének kijelöléséről;
b) a Szövetség szervei törvényes és alapszabályszerű működési feltételeinek
megteremtése;
c) a Szövetség szervezetének megállapítása;
d) Meghatározott feladatok ellátására bizottság létrehozása;
e) a tagok, az önkormányzatok, továbbá a földtulajdonosok (földhasználók) közötti –
kölcsönös érdekeltségen alapuló – együttműködés elősegítése;
f) a Szövetség elfogadott éves költségvetésén belüli előirányzat legfeljebb 30%-ának
átcsoportosítása, a közgyűlésnek történő utólagos beszámolási kötelezettség mellett;
g) vadászati kitüntetés adományozása;
h) a Szövetség gazdálkodásának operatív irányítása;
i) az utalványozási jogkör meghatározása;
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j) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, – közgyűlésnek történő utólagos
beszámolási kötelezettség mellett – amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető
tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság elnökével vagy tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
k) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a közgyűlés az Elnökség hatáskörébe
utal;
l) döntés mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak más szerv határkörébe.
Felügyelő Bizottság
17.§
(1) A Felügyelő Bizottság a Szövetség általános ellenőrző szerve, amely a közgyűlés által
megválasztott elnökből és két tagból áll.
(2) A Felügyelő Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel, évente
beszámolni köteles.
(3) A Bizottság elnöke és tagjai a Szövetség szerveiben más tisztséget nem tölthetnek be.
(4) A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. Határozatait a jelenlévők szótöbbségével
hozza. A Bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak több, mint fele az ülésen jelen
van.
(5) A Felügyelő bizottság a Szövetség szerveinél, tisztségviselőinél, hivatali apparátusánál
ellenőrzi:
a) a jogszabályok, az Alapszabály előírásainak megtartását;
b) az állásfoglalások, határozatok végrehajtását;
c) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályok megtartását;
d) a Szövetség szerveinek és tisztségviselőinek tevékenységét azok törvényessége és az
Alapszabálynak megfelelősége tekintetében.
(6) A Felügyelő Bizottság ellenőrzési tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatni köteles az
Elnökséget.
(7) A Felügyelő Bizottság köteles évente megvizsgálni a Szövetség költségvetésének
végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget és
megállapításairól a közgyűlésnek írásban jelentést kell tennie.
(8) A Felügyelő Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően –
az alábbi intézkedéseket teheti:
a) csekélyebb súlyú hiányosság megállapítása esetén erre írásban felhívja a vizsgált szerv
vagy tisztségviselőjének figyelmét és rámutat a helyes eljárásra;
b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az Elnökséget és
kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét;
(9) Ha a fenti (8) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, vagy
ha az ellenőrzés az Elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb
hiányosságot, a Felügyelő Bizottság kezdeményezheti a közgyűlés összehívását. Ilyen
esetben a közgyűlést hatvan (60) napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása
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esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a Felügyelő Bizottság írásban
tájékoztatja az Ügyészséget.
V. fejezet
A Szövetség elnöke
18.§
(1) A Szövetség elnöke a Szövetség törvényes képviselője, ilyen minőségében más
szervek és hatóságok előtt képviseli a Szövetséget.
(2) Elősegíti a Szövetségnek más szövetségekkel, szervezetekkel, valamint a különböző
hatóságokkal történő együttműködés kialakítását.
(3) A Szövetség elnöke:
a) A fenti (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében a közgyűlés által
meghatározott alapvető célok keretei között és szükség szerint más szakértők
bevonásával tárgyalásokat folytat, egyeztetést tart;
b) összehívja a közgyűlés és az Elnökség üléseit, ellátja a levezető elnöki teendőket;
c) ellenőrzi a közgyűlés és az Elnökség határozatainak és állásfoglalásainak
végrehajtását;
d) szervezi és irányítja indokolt esetben a tagszervezetek összehangolt tevékenységének
kialakítását;
e) a Szövetséget érintő megszűnési ok fennállásának vizsgálata és annak bekövetkezte
esetén a Ptk.-ban előírt intézkedések megtétele;
f) gyakorolja a Szövetség alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogokat;
g) vezeti a Szövetség tagnyilvántartását;
h) gondoskodik a közgyűlés és az Elnökség üléseiről felvett jegyzőkönyvek és hozott
határozatok nyilvántartásáról;
i) az Elnökség bármelyik más tagjával – ketten együtt - együttesen utalványozási jogkört
gyakorol.
(4) A Szövetség elnöke évente beszámol a közgyűlésnek az Elnökség tevékenységéről.
A Szövetség titkára
19.§
(1) Az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az elnököt, annak megbízásából elnöki
hatáskörben jár el.
(2) Ellátja a hivatali szervezet irányításával és ellenőrzésével kapcsolatos operatív
teendőket, irányítja az adminisztrációs feladatokat.
(3) Elkészíti az alkalmazottak munkaköri leírását, javaslatot tesz az alkalmazottak
bérezésére, jutalmazására.
(4) Az elnökkel együttesen utalványozási jogkört gyakorol.
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(5) Közreműködik a közgyűlés, az Elnökség határozatai, állásfoglalásai végrehajtásának
megszervezésében.
(6) Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek és évente a közgyűlésnek
A Szövetség vadászmestere
20.§
(1) A közgyűlés és az Elnökség határozatai (állásfoglalásai) keretei között ellátja a
Szövetség vadgazdálkodással kapcsolatos feladatait, segíti a tagok vadgazdálkodását,
vadászati feladatainak végrehajtását.
(2) Vadgazdálkodási – vadászati szaktanácsadást végez igény esetén a tagok számára.
(3) Elősegíti a tagok és a mező- erdőgazdálkodók, illetve természetvédelmi,
környezetvédelmi szervek, illetve hatóságok közötti együttműködést.
(4) Előkészíti a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos szakmai anyagokat,
beszámolókat, úgyszintén előkészíti a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos
jogszabályok tervezetének véleményezését.
(5) Kapcsolatot tart a tájegységi fővadásszal és az illetékes vadászati hatósággal.
(6) Az elnökkel együttesen utalványozási jogot gyakorol.
(7) Tevékenységéről rendszeresen beszámol az Elnökségnek és évente a közgyűlésnek.
VI. fejezet
A Szövetség vagyona
21.§
A Szövetség vagyonába tartoznak:
a Szövetség tagszervezetei által fizetett tagdíjak;
hitelek, kölcsönök, támogatások;
gazdálkodási bevételek;
térítéses szolgáltatások bevételei;
egyéb bevételek;
a Szövetség tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok, vagyoni értékű jogok és
ingóságok.
(2) A Szövetség vagyona felhasználásának és a felhasználás ellenőrzése szabályainak
meghatározása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(3) A Szövetség vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
(4) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyon az Alapszabályban meghatározott, a Szövetség
céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
(1)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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szervezetnek kell átadni. A Szövetség megszűnése esetén a bírósági nyilvántartásból
történő törléssel egyidejűleg a bíróság a Ptk. alapján meghatározott szervezetnek
juttatja a fennmaradó vagyont, ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a
megszűnő Szövetség vagyonáról, vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú
szervezet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. A vagyon feletti
rendelkezési jog a Szövetség nyilvántartásból való törlésével egyidejűleg száll át az új
jogosultra.
VII. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
22.§
(1) A Szövetségen belül egy személy egy választási időszakra csak egy tisztségre
választható, mely alól kivétel, ha az érintettet az Országos Szövetséghez történő
csatlakozás esetén országos küldöttnek is megválasztják.
(2) A Szövetség tisztségviselői nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§
(1) bek.).
(3) A tagdíjat és egyéb pénzbeli kötelezettséget a tagok készpénzzel vagy átutalással
fizethetik meg. A Szövetség a befizetésről számlát küld a tagszervezetnek.

VIII. fejezet
A Szövetség megszűnése
23.§
A Szövetség megszűnik, ha:
a) a közgyűlés döntése alapján egyesül más egyesülettel vagy két vagy több egyesületre
szétválik a Civil törvény rendelkezései szerint;
b) a bíróság feloszlatja;
c) a közgyűlés a feloszlásról határoz azzal, hogy kimondja a megszűnést;
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két
tagot;
e) megvalósította célját vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg, illetve ha határozott időre jött létre és a meghatározott időpont eltelt;
f) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és a Szövetséget a
bíróság a nyilvántartásból törli.
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A b) – f) pontokban foglaltak esetén a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg.
A kis b) és e) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c) és d) pontban foglalt
esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
Ügyészségi, bírósági hatáskör
24.§
(1) A Szövetség működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
(2) A Szövetség törvényes működése a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével
valósul meg.
Hatálybalépés
25.§
A Szövetség korábbi Alapszabályát a közgyűlés a 4/2015. számú határozatával hatályon kívül
helyezte és a 2013. évi V. törvény rendelkezései alapján elkészített új Alapszabályt az 5/2015.
számú határozattal elfogadta.
A jelen Alapszabály 2015. október 29-én lép hatályba.
Gödöllő, 2015. október 29.

