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A vadásztársaság célja, hogy az egyesületekre és a vadásztársaságokra, a 
vadgazdálkodásra és a vadászatra vonatkozó jogszabályok és szabályzatok megtartásával, 
környezet- és természetvédelmi előírásokra figyelemmel, szakszerű és tervszerű 
vadgazdálkodással – elsősorban önkormányzatokkal történő – együttműködési 
megállapodások kötésével és példás egyesületi élettel tagjai részére kulturált vadászati 
lehetőséget biztosítson. 
 
A vadásztársaság célja továbbá: a környezetvédelem szempontjainak fokozott érvényre 
juttatása és tervszerű gazdálkodás révén elősegítse a vadászat feltételeinek megteremtése. 
 

I.  fejezet 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 
1.A vadásztársaság jellege és jogi helyzete: az egyesület önálló jogi személy. 
 
 
2.A vadásztársaság megnevezése: Deszki Gazdák Vadásztársasága 
 
3.Székhelye:    6772 Deszk, Péró Szegedinác u. 53. 
 
4. Az egyesület alapító tagjainak adatait az alapszabály – elkülönítve kezelt – mellékletét 
képező tagjegyzék tartalmazza. 
 
 

2. 
 

A Vadásztársaság működési területe és működés jellege 
 
A társaságnak meghatározott működési területe van. Tevékenységét a vadászatra 
alkalmas területek kezelőivel kötött megállapodások alapján a megállapodásokban 
meghatározottak szerint fejti ki. Az éves pénzügyi tervben meghatározott érték feletti 
szerződések a közgyűlés jóváhagyásával köthetők. 
 

3. 
 

A társaság fontosabb jogai, kötelezettségei 
 
A társaság joga, hogy 
 - tagjai vadászatának elősegítése érdekében bármely szervnél és szervezetnél 
eljárjon. 
 - a társaságot vagy vadászokat ért sérelem esetén eljárjon. 
 
A társaság kötelessége, hogy 

• céljai megvalósítása érdekében vadgazdálkodás tervszerű pénz- és 
tervgazdálkodást folytasson, 

• jogait a jogszabályok keretei között a vadgazdálkodás, mező- és erdőgazdaság, 
környezet- és természetvédelem követelményeivel összhangban gyakorolja, 

• előmozdítsa, hogy tagjai a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló 
jogszabályokban foglaltakat és a tevékenységgel kapcsolatos etikai normákat 
megtartsák 
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• a fenti célok elérése érdekében szervezi a társaság egyesületi életét. 
 
 

II. fejezet 
 

A tagsági viszony keletkezése, megszűnése, a tagok jogi helyzete 
 
 

4. 
 
1.A vadásztársaság tagja lehet minden olyan nagykorú természetes magyar személy, aki a 
vadászat gyakorlása jogszabályban, alapszabályban, valamint házi szabályzatban előírt 
személyi feltételeknek megfelel és nincs közügyek gyakorlásától eltiltva. 
 
2.A vadásztársaságnak a jogszabályok előírásai alapján nem magyar állampolgárok is 
tagjai lehetnek. A nem magyar állampolgár tisztségviselő és intéző, ellenőrző, fegyelmi 
bizottsági tag nem lehet. 
 
3.A vadásztársaságnak 
 

a) rendes tagjai, 
b) vadászjelöltjei, 
c) tiszteletbeli tagja, 
d) pártoló tagjai vannak. 

 
2. A vadásztársaság tagjai a jogszabályban, az alapszabályban, valamint a házi 
szabályzatban megállapított - tagsági jogviszonyból eredő – jogokkal és kötelezettségekkel 
rendelkeznek, illetőleg tartoznak. 
       

 
Tagjelöltek 

 
5. 
 

1. A vadásztársaságban tagjelöltként (vadászjelölt) az a büntetlen előéletű, 
vadászvizsgával nem rendelkező személy vehető fel, aki tizennyolcadik életévét betöltötte, 
vadászati tevékenység folytatására egészségileg alkalmas és vadászhoz méltó életmódot 
folytat, feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától. 
2. A tagjelöltet a vadásztársaság felvételi nyilvántartásba veszi. 
3. A tagjelölt jelentkezésének nyilvántartásáról és előterjesztéséről az intéző bizottság a 
házi szabályzatban meghatározottak szerint dönt. 
 

6. 
 
 
1. A tagjelölt célja, hogy a jelölt megismerje a vadásztársaság alapszabályát és házi 
szabályzatát, a vadgazdálkodás és vadászat főbb szabályait, valamint a vadász-etikát. 
2. A vadászjelölt oktatásáról, neveléséről és gyakorlati ismeretek megszerzéséről az IB 
irányításával a Vt. tagjai gondoskodnak. 
3. A tagjelöltségi idő – egy év – elteltével a tagjelölt 30 napon belül köteles vadászvizsgára 
jelentkezni. 
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7. 
 

Tiszteletbeli tag  
 
Tiszteletbeli tag a vadászvizsgával rendelkező, vagy nem rendelkező 18. életévét betöltött 
személy lehet, az ilyen tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. Az Egyesület 
tiszteletbeli tagja lehet – a Közgyűlés felkérése alapján – az a személy, aki az Egyesület 
érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit támogatja, segíti. 
A tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vehet részt és vezető 
tisztségviselővé nem választható. Tiszteletbeli tag felvételéről a Közgyűlés dönt. A tagság a 
felkérés elfogadásával jön létre.  
 
 
Tagsági viszony keletkezése 
 
1. Tagsági viszony létesítésének feltételei: 

• Vadászati képesítés és jogosultság, 
• Intéző Bizottsági előterjesztés alapján a közgyűlés határozata 
• Az alapszabályban meghatározott egyszeri vagyoni hozzájárulás (belépési díj) 

befizetése. 
 

2. A felvétel csak a közgyűlés által meghatározott egyszeri hozzájárulás megfizetésével 
válik hatályossá. 
 
3. A vadászvizsgával rendelkező tagjelölt felvétele esetén azonnali hatállyal szerez 
tagságot, ha a közgyűlés felveszi és az egyszeri vagyoni hozzájárulást megfizette. 
 
 

A vadásztársaság taglétszámának megállapítása 
 

8. 
 
A társaság tagjainak száma legalább 10 fő, felső határa 50 fő. 
 
 

A tagok jogai 
 

9. 
 
A vadásztársaság rendes tagja: 

a) Jogosult a Vadászati szabályzat, valamint az alapszabály és házi szabályzat 
megtartásával vadászni, 

b) A közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és szavazati joggal rendelkezik, 
c) Kizáró ok hiányában bármely tisztségre és bizottsági (ib, eb, fb) elnöknek, tagnak 

megválasztható, 
d) A felügyelő szervnél indítványt tehet a vadásztársaság jogszabályba, alapszabályba 

vagy más szabályzatba ütköző határozatának megsemmisítésére, 
e) A vadásztársaság irataiba betekinthet, 
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f) A vadásztársaság vagyontárgyait (felszereléseit, berendezéseit stb.) a házi 
szabályzatban megállapított feltételekkel igénybe veheti, illetőleg használhatja, 

g) A vadásztársaságból az indok megjelölése nélkül kiléphet, 
h) A vadásztársaság tagja a belépéskori vagyoni hozzájárulást (belépési díjat) a 

vadásztársaságtól kilépésekor nem kérheti vissza. 
i) A tagsági viszonyát, vagyoni érdekeltségét átadhatja a vadászvizsgával rendelkező 

egyenes ági leszármazottjának. 
j)  A közgyűlés előzetes hozzájárulásával tagsági viszonyát átadhatja más 

vadászvizsgával rendelkező személy részére. 
 

A Vadásztársaság rendes tagja: különösen méltányolható okok miatt egy vadászati évre 
kérheti tagsági viszonyának szüneteltetését. A Közgyűlés a kérelmező tagsági viszonyát 
egy esetben vagyoni hozzájárulás nélkül visszaállíthatja, írásbeli kérelem hiányában az 
érintett tag tagsági viszony megszűnik. 

 
A Vadásztársaság Tiszteletbeli és Pártoló tagja 

 
a.) Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, különböző tisztségekre nem jelölhető és 
nem választható, közösségi munkában részt vehet. A  közgyűlés által megállapított 
összegű vagyoni hozzájárulást és évi tagdíját a Házi szabályzatban előírt esedékességkor 
megfizetni. 
 
b.) A tiszteletbeli tag, vadászati képesítés és jogosultság birtokában, az alapszabály és házi 
szabályzat betartásával vadászati évenként egy esetben társasvadászaton jogosult apró 
vadra vadászni. Vízi vadra és szalonkára a vadászati jogszabályok előírásai szerint 
vadászhat. 
 

 
 

A tagok kötelességei 
 

10. 
 
 
1. A vadásztársaság tagjának alapvető kötelessége, hogy a vadgazdálkodásra és 
vadászatra vonatkozó jogszabályokat, a Vadászati szabályzatot, az alapszabályt, a házi 
szabályzatot a közgyűlési és intéző bizottsági határozatokat, valamint a vadásztársaság 
tisztségviselőinek az alapszabályban és a házi szabályzatban meghatározott körben adott 
rendelkezéseit megtartsa. 
A vadásztársaság rendes tagja, ha lőfegyverrel rendelkezik őt fokozott felelősség terheli. 
 
2. A vadásztársaság tagja az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles: 

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

b) A házi szabályzatban előírt vadgazdálkodási faladatok megvalósításában, valamint 
a közös munkákban személyesen közreműködni, 

c) A közgyűlés által megállapított összegű vagyon hozzájárulást és évi tagdíjat az 
esedékességkor megfizetni, 

d) Az által elejtett vadról (megsebzett nagyvadról) lő jegyzéket vezetni, a lőfegyver és 
lőszer kezelésére, valamint használatára és tartására vonatkozó előírásokat 
megtartani, 
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e) Felelősség biztosítási szerződést kötni. 
 
 
 
 
 
 

11. 
 
 
A tagjelölt (vadászjelölt) jogai és kötelességei az alábbi eltérésekkel azonosak a 
vadásztársasági tagéval: 

a) vadásztársasági tisztségre nem választható, szavazati joggal nem rendelkezik, a 
vadásztársaság közgyűlésein tanácskozási joggal vesz részt. 

b) jelöltségi idő alatt vagyoni hozzájárulást és tagdíjfizetést teljesít, 
c) részt vehet a vadászatokon 
d) közreműködik a vadásztársaság vadgazdálkodási feladatainak megvalósításában. 

 
 

12. 
 
1. Pártoló tag vadászvizsgával rendelkező vagy nem rendelkező 18. életévét betöltött 
személy lehet. 
 
2. A pártoló tag a közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt, vadászati tevékenységet nem 
folytathat, közösségi munkában részt vehet, egyszeri vagyoni hozzájárulást és tagdíjat a 
közgyűlés által megállapított mértékben teljesít. 
 
 

A tagsági viszony megszűnése 
 

13. 
 
A tagsági viszony megszűnik: 

a) kizárás kimondó jogerős fegyelmi határozattal, 
b) ha a vadásztársaság a tag tagsági viszonyát felmondja 
c) kilépéssel, 
d) a tag halálával, valamint  
e) a vadásztársaság megszűnésével. 

 
A tiszteletbeli tag tagsági viszonya megszűnik akkor is, ha a tiszteletbeli tag lemond.  A 
tiszteletbeli tagságról történő lemondást az elnökségnek kell írásban kell bejelenteni. A 
tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg.  
 

 
 

Tagsági viszony felmondása 
14. 

 
1.A tagsági jogviszonyt a közgyűlés harminc napos határidővel felmondhatja, ha a tag 
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a) tagdíjfizetési kötelezettségének a befizetési határidőt követő 3. hónap végéig nem 
tett eleget. 

b) közgyűlésről önhibájából két egymást követő esetben távol maradt, 
c) az egyszeri vagyoni hozzájárulási kötelezettségének önhibájából három hónapig – 

írásbeli felszólítás ellenére – nem tett eleget 
d) lőfegyvertartási engedélyét jogerősen visszavonták, 

 
2.Az a.) és c.) pont esetében a felmondást megelőzően írásbeli felszólításban fel kell hívni a 
tagot arra, hogy teljesíts fizetési kötelezettségét, illetve amennyiben a felszólítás alaptalan, 
vagy mulasztását ki kívánja menteni, adja elő az ezekkel kapcsolatos tényeket és 
bizonyítékokat.  
 
3.A tagsági jogviszony felmondás esetében a felmondási idő leteltével szűnik meg. 
 
 
 

15. 
 
 
1. A tagnak a kilépés szándékát a vadásztársaság elnökéhez írásban kell bejelenteni 
 
2.A fegyelmi eljárás alatt álló tag az eljárás jogerős befejezéséig nem léphet ki. 
 
 

16. 
 
A társaság megszűnik, ha taglétszáma tartósan 10 fő alá csökken. 
 
 
 

Fegyelmi eljárás 
 

17. 
 
 
A fegyelmi eljárás részletes szabályait, valamint a fegyelmi büntetéseket a fegyelmi 
szabályzat állapítja meg. 
 
A tagnak jogszabályt, a vadásztársaság alapszabályát vagy közgyűlési, vagy az 
Intézőbizottság határozatát súlyosan vagy ismételten sértő vagy a vadásztársaság céljával 
összeegyeztethetetlen magatartása, esetén az intézőbizottság kezdeményezésre a közgyűlés 
a taggal szemben a kizárási eljárást folytat le. Fegyelmi eljárás lefolytatására javaslatot 
tehet bármely vadásztársasági tag vagy vadásztársasági szerv.   
 
A kizárással fenyegetett tagnak lehetőséget kell biztosítani védekezése előadására, ezért 
értesíteni kell, hogy milyen okból kezdeményezik a kizárását, és a közgyűlésnek ezzel 
kapcsolatban meg kell hallgatni. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni 
és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló 
tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A 
kizárást kimondó határozatot a kizárt tagnak, a határozat meghozatalát követő 8 napon 
belül el kell küldeni. A Közgyűlés döntése ellen a tag a határozat kézhezvételét követő 30 
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napon belül bírósághoz fordulhat. 
 
 
 
 
 
 

 
III. fejezet 

 
A VADÁSZTÁRSASÁG VEZET Ő SZERVEI 

 
A közgyűlés 

 
18. 

 
 
 
1. A vadásztársaság legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. 
2. A vadásztársaság évente legalább két alkalommal rendes közgyűlést tart. Ezen kívül 
össze kell hívni a közgyűlést az intéző bizottság határozata alapján, továbbá az ellenőrző 
bizottság vagy a tagság egyharmadának kezdeményezésére, valamint a felügyeleti szerv 
felhívására. 
3. A közgyűlést a vadásztársaság elnöke írásbeli meghívóval, a vadásztársaság nevének, 
székhelyének, közgyűlés helyének és az időpontjának a feltüntetésével, valamint a 
tárgysorozat megjelölésével legalább nyolc nappal megelőzően hívja össze. A közgyűlés a 
vadászházban vagy Deszk község közigazgatási területén tartandó.  
4. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az elnök és a jegyzőkönyvvezető, 
valamint két hitelesítő ír alá.  
 
 

19. 
 
 
1. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább a fele jelen van. A 
határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. 
 
A határozat hozatalhoz egyszerű szótöbbség szükséges. Szavazategyenlőség esetén az 
elnök szavazata dönt. Ha egy tag vagy alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott 
határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell 
hagyni. 
2  A közgyűlésen minden tagnak egy szavazati joga van. Az Egyesület alapszabályának 
módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. Céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges. 
 
3. Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a 
határozatképességhez szükséges számban, tizenöt napon belül ugyanazzal a 
tárgysorozattal újabb közgyűlést kell összehívni, a megismételt közgyűlés időpontja az 
eredeti közgyűlési meghívóban is megjelölhető.  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, 
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úgy az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes, ha az eredeti meghívóban erre előre 
felhívták a figyelmet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A közgyűlés hatásköre 
 

20. 
 
 
1. A közgyűlés a vadásztársaságot érintő minden kérdésben dönthet. 
2. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) a tisztségviselők, az intéző bizottság, az ellenőrző bizottság, a fegyelmi bizottság 
elnökének, tagjainak és a vadászszövetség küldötteinek legfeljebb öt évre történő 
megválasztása, az előbbiek visszahívása, amelyhez a tagok kétharmad részének 
szavazata szükséges. 
A közgyűlés a hatáskörébe tartozó választásokról nyílt szavazással dönt. Bármely 
tag javaslatára többségi szavazattal titkos szavazást kell elrendelni. 

b) A jelölő bizottság megválasztása. 
c) A vadásztársaság éves vadgazdálkodási tervének megállapítása. 
d) A vadásztársaság éves költségvetése megállapítása és a költségvetési beszámoló 

elfogadása. 
e) Az intéző bizottság, az ellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság és 

beszámolójának megtárgyalása, illetőleg elfogadása. 
f) A vadásztársaság más vadásztársasággal való egyesülésének, valamint 

felosztásának és kettéválásának kimondása. 
g) A vadásztársaság nevének megváltoztatása 
h) Az alapszabály, a házi szabályzat és a fegyelmi szabályzat megállapítása, illetőleg 

módosítása. 
i) Tagfelvételi és tagsági viszony megszüntetése, továbbá a közgyűlés által 

meghatározott fegyelmi jogkör gyakorlása. 
j)  A vadászati és pénzügyi terv megállapítása. 
k) A vadásztársaság gazdálkodását jelentősen érintő szerződések megkötésének, a 

közös vagyon felhasználásának, valamint a nagyobb beruházásoknak a 
jóváhagyása. 
Ezek körét a házi szabályzat állapítja meg. 

l) Az egyszeri hozzájárulás és a tagdíj, valamint a tagok egyéb vagyoni 
hozzájárulásának, a kötelező közösségi munka pénzbeli megváltásának, továbbá az 
ezekkel kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítása. 

m) A kizárás és a tisztségviseléstől való eltiltás fegyelmi büntetésének meghozatala. 
n) A döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály az alapszabály vagy 

házi szabályzat a közgyűlés hatáskörébe utal. 
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A jelölő bizottság 
 

21. 
 
 
1. Feladata a közgyűlés hatáskörébe tartozó választások előkészítése. 
2. A jelölő bizottság három főből áll; elnökét és tagjait a választást megelőző közgyűlés 
választja meg. 
3. A jelölő bizottság elnökének és tagjainak megválasztására a közgyűlés elnöke tesz 
javaslatot. A javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölő bizottság a javaslatát a 
vadásztársaság tagjai véleményének ismeretében teszi meg. 
 
 
 

Az intéző bizottság 
 

22. 
 
1. Az intéző bizottság a vadásztársaság két közgyűlése közötti általános hatáskörű 
végrehajtó, ügyintéző szerve. Az intéző bizottság a közgyűlésnek tartozik felelőséggel. 
2. Az intéző bizottság az elnökből, titkárból, gazdasági felelősből, vadászmesterből és 
környezetvédelmi felelősből áll. A mindenkori titkár ellátja az elnökhelyettesi tisztet. 
3. Az intéző bizottság tagjait a közgyűlés öt évre választja, és kétharmados többséggel 
visszahívhatja, ha munkájukat nem megfelelően látják el. A tagsági viszony megszűnése 
esetén a megbízás visszavonás nélkül is megszűnik. 
4. Az intéző bizottság tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak. 
 
 

23. 
 

 
1. Az intéző bizottság 

a) Gondoskodik a vadgazdálkodással és vadászattal összefüggő jogszabályok, 
szabályzatok, a társaság közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról, 

b) Összehívja a közgyűlést, 
c) Két közgyűlés közötti időben irányítja a vadásztársaság tevékenységét, 
d) A tagsági viszony megszűnésekor törli a tagot a tagnyilvántartásból, 
e) Dönt és intézkedik minden olyan ügyben, melyet a jogszabály, az alapszabály, a 

házi szabályzat vagy a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe. 
2. Az intéző bizottság üléseit szükség szerint tartja. A hatáskörébe tartozó kérdésekben 
szótöbbséggel határoz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
3. Az intéző bizottság ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrző bizottság 
elnökét is meg kell hívni. A bizottság ezen kívül szükség szerint hívja meg ülésére 
tanácskozási joggal a társaság tagját, vagy más olyan személyt, akinek jelenléte az ülésen 
szükséges. 
4. Az intéző bizottság üléséről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell felvenni, amelyet a 
vadásztársaság elnöke vagy elnökhelyettese ír alá. 
5. Az intéző bizottság köteles a végzett munkájáról évente a közgyűlésnek beszámolni. 
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Tisztségviselők 

 
24. 

 
 
A tisztségviselőket a közgyűlés választja, öt év időtartamra. A vezető tisztségviselőkre és 
az Ellenőrző Bizottság tagjaira a Polgári Törvénykönyvben rögzített összeférhetetlenségi, 
illetve kizáró szabályok irányadóak. 
 
Az egyesületet az elnök, illetve akadályoztatása esetén a titkár önállóan képviselik. A 
további elnökségi tagok csak az elnök, illetve a főtitkár együttes akadályoztatása esetén, 
írásbeli meghatalmazásuk alapján képviselhetik az egyesületet, a meghatalmazás szerint. 
 
 
 

Az elnök 
 

25/A. 
 
 
1. A vadásztársaság vezetője és képviselője az elnök. 
2. A vadásztársaság elnöke: 

a) Felelős a vadásztársaság törvényes és alapszabályszerű működéséért, biztosítja 
annak feltételeit, 

b) Vezeti az intéző bizottságot és tagjainak munkáját, gondoskodik arról, hogy a 
tagok intézkedései a közgyűlés és az intéző bizottság határozataival összhangban 
legyenek, 

c) Képviseli a vadásztársaságot (a hatóságok és más szervek előtt), 
d) A közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és 

meghatalmazásokat adhat a vadásztársaság nevében, 
e) A pénzügyi szabályzat szerint gyakorolja utalványozási jogkörét. 
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 munkájáról, 
h) Gondoskodik a közgyűlés, az intéző bizottság, valamint a felügyelő szerv által 

hozott határozatok végrehajtásáról, 
i) Gyakorolja a társaság házi szabályzatában meghatározott alkalmazottak felett 

fegyelmi jogkört, 
j)  Gyakorolja a házi szabályzatban meghatározott ellenőrzési jogkörét, 
k) Intézkedik minden olyan kérdésben, amelyet a közgyűlés hatáskörébe utal, ill. 

amely nem tartozik a közgyűlés, ill. a társaság más szervének hatáskörébe. 
 

 
 
 

Tiszteletbeli elnök 
 

25/B 
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A vadásztársaság tiszteletbeli elnöke:  
 a.) Állandó meghívottként részt vehet az IB. Munkájában. 
 
 b.) A közgyűlés az IB. és a VT. elnöke felkérésére eljár a VT ügyeiben. 
 

c.) A közgyűlés döntése alapján küldöttként képviseli a VT-t a Megyei 
Vadászszövetség küldött értekezletén. 
 
 
 

Titkár (elnökhelyettes) 
 

26. 
 
1. Az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti őt. 
2. Szervezi a társaság mező- és erdőgazdasági nagyüzemekkel, termelőkkel és egyéb 
szervekkel való együttműködését a vadászmesterrel együtt. 
3. A pénzügyi szabályzat szerint gyakorolja utalványozói jogkörét. 
4. gyakorolja a házi szabályzatban meghatározott ellenőrzési jogkörét. 
5. Intézkedik minden olyan kérdésben, amit a közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe utal. 
6. vezeti a vadásztársaság ügyvitelét, levelezését és adatszolgáltatását. 
7. Előkészíti a közgyűlések és az intéző bizottsági ülések írásos anyagait és gondoskodik a 
jegyzőkönyv vezetéséről, emlékeztető elkészítéséről. 
8. Vezeti a tagnyilvántartást. 
9. A tagfelvételi kérelmeket az intéző bizottság javaslatával együtt a közgyűlés elé 
terjeszti. 

 
 

A vadászmester hatásköre és feladatai 
 
 

27. 
 
 

a) Felelős a vadásztársaság vadgazdálkodásáért, a vadászatok megszervezéséért és 
levezetéséért, a Vadászati szabályzatnak a házi szabályzatnak a vadászatokra, ill. a 
vadgazdálkodásra vonatkozó rendelkezései megtartásáért és megtartatásáért. 

b) Gondoskodik arról, hogy a vadászaton jogosulatlan személy ne vegyen részt. 
c) Személyesen foglalkozik a vadászjelöltek fegyverkezelési oktatásával, megszervezi 

a vadásztársaság tagjainak lőgyakorlatát. 
d) Gondoskodik a hivatásos vadászok bevonásával a vadászati létesítmények 

építéséről, üzembenntartásáról, továbbá munkákban részvevők tevékenységének 
irányításáról, ill. felügyeletéről. 

e) Szervezi a vadkárok megelőzését, a vad védelmét és őrzését, vadkár 
bekövetkezésének veszélyére felhívja az intéző bizottság figyelmét. 

f) Rendszeresen ellenőrzi az egyéni „lő jegyzék” vezetését, valamint gondoskodik az 
éves összesítő elkészítéséről. 

g) Felelős a lelőtt (sebzett, elhullott) vad nyilvántartásának vezetéséért. 
h) Gyakorolja a pénzügyi szabályzatban részére biztosított utalványozási jogkört. 
i) Előkészíti, szervezi és irányítja a bérvadásztatásokat. 
j)  Gondoskodik a trófeák bemutatásáról. 
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k) Vezeti a vadásztársaság hosszú távú ütemtervének nyilvántartási részét. 
l) Gondoskodik a vadászati TV. ÉS VHR által előírt okmányok vezetéséről.. 

 
 
 

A gazdasági felelős 
 
 

28. 
 
A vadásztársaság gazdasági felelőse a közgyűlés, az IB. határozatai és a Társaság 
elnökének utasításai alapján: 

a) Intézi a vadásztársaság gazdasági ügyeit, kezeli a pénztárt és a nyilvántartásokat, 
felelős a pénzügyi szabályzat előírásainak megtartásáért, 

b) Ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, 
szabálytalanság esetén a kifizetéseket megtagadja, 

c) Gondoskodik a tagok vagyoni hozzájárulásának és a tagdíjának beszedéséről és a 
tagdíjfizetés nyilvántartásának vezetéséről, 

d) Elkészíti az intéző bizottsági beszámolónak pénzügyi vagyonkezelésről szóló részét, 
e) Gondoskodik a tevékenység ellátásához szükséges szakemberekről, 

 
Környezetvédelmi felelős 

 
29. 

 
 
A környezetvédelmi felelős a közgyűlésnek, és az elnöknek alárendelten 

a) Rendszeresen figyelemmel kíséri és ellenőrzi a vadásztársaság bérelt területének 
környezetvédelmét, biológiai egyensúlyát és vadkár előfordulási területét, 

b) Részt vesz az esetleges vadriasztás (kármegelőzés szervezésében). 
c) Szervezi a vadföldek beművelést, karbantartását, segíti a vad szaporodásának 

búvóhelyének életterének megőrzését. 
d) A biológiai egyensúly megőrzése érdekében figyeli a védett ragadozók tartózkodási 

helyét, túlzott elszaporodásuk esetén javaslatot tesz esetleges kilövésekre. 
e) Szervezi és irányítja a közösségi rendezvények lebonyolítását. 

 
 

Az ellenőrző bizottság 
 

30. 
 
 
1. A vadásztársaság közgyűlése a vadásztársaság tagjai közül öt évre elnökből és két 
tagból álló ellenőrző bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 
2. Az ellenőrző bizottság feladata a vadásztársaság jogszabály- és alapszabályszerű 
működésének, valamint vagyonkezelésének ellenőrzése. Ennek során a vadásztársaságnál 
ellenőrzi: 

a) A közgyűlés, az intéző bizottság és a fegyelmi bizottság határozatainak 
végrehajtását, s általában a vadásztársaság alapszabályszerű működését, 

b) A költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a 
gazdálkodást, 



- 14 -

c) Véleményt nyilvánít az éves beszámolókról, az egyesület éves vadgazdálkodási és 
pénzügyi terveiről. 

3. Az ellenőrző bizottság jogosult a vadásztársaság működésével és gazdálkodásával 
kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének 
befejezésekor jelentést tesz a közgyűlésnek az éves munkaterv alapján. 
4. Az ellenőrző bizottság elnöke az intéző bizottság ülésein tanácskozási joggal vesz részt. 
 
Az ellenőrző bizottság szakkérdésekben a közgyűlés vagy az intéző bizottság előzetes 
tájékoztatása után szakértőt vehet igénybe. 
Az ezzel kapcsolatos költségeket a társaság viseli. 
 
5. Az ellenőrző bizottság jogszabályt, alapszabályt, ill. a társaság érdekeit sértő 
magatartást észlelése esetén írásban tájékoztatja a társaság elnökét. 
6. Ha az ellenőrző bizottságnak az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatása nem vezet 
eredményre, a közgyűlés összehívására tesz előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést tizenöt 
napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő 
ügyben megállapításairól tájékoztatja az állami felügyelő szervet. 
 

A fegyelmi bizottság 
 

31. 
 
 
1. A vadásztársaság közgyűlése a tagok közül öt évre elnökből és két tagból álló fegyelmi 
bizottságot választ, amely közvetlenül a közgyűlésnek felelős. 
2. A bizottság működésére vonatkozó részletes szabályokat a fegyelmi szabályzat 
tartalmazza. 
 
 

IV. fejezet 
 
 
 

A VADÁSZTÁRSASÁG PÉNZFORRÁSAI ÉS VAGYONA 
 

32. 
 
 
1. A vadásztársaság pénzforrásai és vagyona 

a) A tagok egyszeri vagyoni hozzájárulása (belépési díj): 
Ennek mértéke: 
 - rendes tag     400.000 Ft 
 - tagjelölt     200.000 Ft 
 - tiszteletbeli és pártoló tag        5.000 Ft 

         b.) A tagok tagdíja: 
 Ennek évi mértéke: 

- rendes tag 70 éves korig     70.000 Ft 
- rendes tag 70 év felett     35.000 Ft  
- tagjelölt       25.000 Ft 
- pártoló tag         5.000 Ft  
- tiszteletbeli tag        5.000 Ft 
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c.) A vadgazdálkodásból származó bevételek 
    d.) Hitelek, kölcsönök, támogatások. Az intéző bizottság által felvehető hitel 
maximált        mértéke a társaság vagyonának 50 %-a. 

e.)Egyéb bevételek 
 
Az a-b . pontban meghatározott egyszeri hozzájárulás és tagdíj a tagsági viszony 
megszűnése esetén nem fizethető vissza. 
2. A vadásztársaságnak ingó és ingatlan vagyona lehet. A társaság vagyonával a 
jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik. Tartozásaiért saját 
vagyonával felel. 
 
 

33. 
 

A tagok a társaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 
 

34. 
 
 
1. A társaság vagyona magán célra nem használható fel. 
2. A vadásztársaság nyereségét a tagok között felosztani nem lehet. 
3. A pénzgazdálkodásra és vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások az irányadók. 
 
 
 

V. fejezet 
 
 

A VADÁSZTÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 
 
 

35. 
 
 
1. Jogutód nélkül megszűnik a vadásztársaság, ha 

a) Megszűnését a közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja. 
b) Arra jogosult szerv megszünteti 
c)  Az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 
d)  az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt, 
e) feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására 

irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a 
nyilvántartásból törli. 

 
2.A vadásztársaság jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül, illetve egy vagy 
több egyesületre szétválik. 
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VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 
 
1. A vadásztársaság tagja egy időszakra csak egy tisztségre választható 
2. A Vadásztársaság kéri felvételét a Csongrád megyei Vadászszövetségbe. 
 
 

 
 

ZÁRADÉK 
 
Az első alapszabályt a Deszki Gazdák Vadásztársasága 1995. november 23. napján tartott 
közgyűlésen megtárgyalta és elfogadta, majd 2006. május 5-én, és 2008. március 25-én, 
2011. szeptember 16-ai, továbbá 2014. december….napján  tartott közgyűlésén 
módosította kiegészítette. 
 
A módosításokkal, kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a közgyűlés 
2014. december………….napján tartott Közgyűlésén elfogadta.  
 
 
Deszk, 2014. december…….. 
 
 
 
 
 
Molnár Sándor       Schultz József sk. 
elnök                 jegyzőkönyvvezető 
 
 
      
jegyzőkönyv hitelesítő     jegyzőkönyv hitelesítő 
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TAGJEGYZÉK 
 
 

Melléklet a 2014. december……napján elfogadott alapszabályhoz 
 
 
 
Az egyesület tagjai az alábbi személyek: 
 
 Név Tagság típusa  Lakcím (Székhely)   tagsági viszony kelte 
  (pl. rendes tag,  
  pártoló tag...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Molnár Sándor       ………………..………. 
         titkár 
elnök  
 


