HEVES MEGYEI VADÁSZ SZÖVETSÉG
ALAPSZABÁLYA
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A Heves Megyei Vadász Szövetség
elnevezése, célja, jellege
1. A szövetség neve: Heves Megyei Vadász Szövetség.
A szövetség rövidített neve: HMVSZ.
A szövetség vezető tisztségviselője: Polónyi György
Székhelye:3300. Eger, Dr. Hibay Károly utca 12.
Hatásköre: Heves megye.
2. A Heves Megyei Vadász Szövetség (a továbbiakban: szövetség) a Heves megyei székhellyel bejegyzett vadásztársaságok, vadgazdálkodók és természetvédők önkéntesen létrehozott önkormányzati elveken működő szervezete.
3. A szövetség önálló jogi személyiséggel és nyilvántartott tagsággal rendelkező érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet.
4. A szövetség elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat e tevékenységét csak a céljai megvalósítása érdekében, kiegészítő jelleggel végezheti.
5. A szövetség nem folytat közvetlen politikai tevékenységet, nem állít sem országgyűlési
sem önkormányzati választáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást
nem nyújt.
6. A szövetség célja:
a.) a szövetségbe tömörült vadászok, vadgazdálkodók és természetvédők társadalmi
összefogás, érdekeik képviselete és védelme,
b.) a mező és erdőgazdálkodás a természetvédelem érdekével összhangban az intenzív
és eredményes vadgazdálkodás, vad- és természetvédelem elősegítése és fejlesztése,
c.) a mező és erdőgazdálkodók, valamint a szövetség tagjai között kölcsönös érdekeltségen alapuló együttműködés előmozdítása, azok kezdeményezése, érdekegyeztető
tárgyalások szervezése,
d.) a vadászati, vad és természetvédelmi kultúra fejlesztése, a vadászok szakmai és etikai ismereteinek bővítésében való közreműködés.
7. A szövetség jellege:
a.) A szövetség a vadászok, vadgazdálkodók és természetvédők megyei szintű önálló
jogi személyiségű önkormányzati- szakmai szerve, amely feladatait választott szervei útján látja el,
b.) a szövetség az alapszabálya szerint szervezi, segíti az őt létrehozó tagok tevékenységét.
1

A szövetség feladata, szolgáltatásai
8. A szövetség feladatai:
a.) képviseli a szövetségi tagok érdekeit, gondoskodik jogaik védelméről,
b.) a vadászattal a vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabály- tervezetek véleményezése,
c.) a közvélemény tájékoztatása a vadászat reális megítélése érdekében a propaganda
eszközeivel, az írott és az elektronikus sajtó igénybevételével,
d.) a vadászati kultúra és a vadászat hagyományainak ápolása megőrzése,
e.) mindazon, egyéb tevékenység, ami a szövetség céljainak megvalósítását szolgálja.
9. A szövetség szolgáltatásai:
a.) vadászati és vadgazdálkodási tanácsadást szervez,
b.) igény esetén véleményt nyilvánít segítő jelleggel az éves vadgazdálkodási tervekről, valamint a vadkárelhárítás adott területen legcélszerűbb szervezésről,
c.) igény esetén, jogi, adminisztrációs és gazdálkodási, biztosítási kérdésekben szakmai konzultációt szervez.
II. Fejezet
A szövetségi tagok fontosabb jogai és kötelezettségei
10. A szövetségi tagok jogai:
a.) képviselője útján tanácskozási és szavazati joggal részt vehet a szövetség közgyűlésén,
b.) tagjai bármely tisztségre megválaszthatók,
c.) a szövetség bármely szerve által hozott törvénysértő határozatát- a tudomásra jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja,
d.) a szövetségtől, annak tisztségviselőitől tájékoztatást kérhet, iratokba, könyvelésébe
betekinthet,
e.) javaslatot tehet a közgyűlés napirendjére, napirendi pontjaira, valamint választások
során a tisztségviselők személyére.
11. A szövetségi tagok kötelezettségei:
a.) a küldöttje útján a szövetség legfőbb testületi szervének munkájában részt venni,
b.) előmozdítani a szövetség eredményes működését és a célkitűzések megvalósítása
érdekében tevékenykedni,
c.) a szövetség legfőbb szerve által megállapított szövetségi tagdíjat annak esedékesség
napjáig történő megfizetése,
d.) betartani az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és az elnökség jogszerű határozatait,
e.) tartózkodni a szövetség tevékenységét, céljai megvalósítását veszélyeztető magatartástól, tevékenységtől.
III. Fejezet
A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE,
A TAGSÁGI JOGVISZONY MEGSZÜNÉSE
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12. A szövetségi tagsági viszony a tagságért jelentkező szervezet kérelmére - amelynek
tartalmazni kell, hogy a jelentkező a szövetség céljaival egyetért és vállalja a szövetség
tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését – az elnökség javaslatára a szövetség legfőbb
testületi szervének jóváhagyó határozata alapján keletkezik.
13. A szövetség rendes tagjai a Heves megyei székhellyel rendelkező vadásztársaságok
(területes, és területtel nem rendelkező úgynevezett bérkilövő), valamint más vadgazdálkodással, természetvédelemmel foglalkozó szervezetek. A tagszervezetet a szövetség
közgyűlésén az adott szervezet vezetője, akadályoztatása esetén az általa írásban megbízott tisztségviselője képviseli.
A szövetség rendes és különleges jogállású tagjai lehetnek.
14. A szövetség rendes tagjait – a tagsági viszonyból eredően – az alapszabályban megállapított egyenlő jogok illetik, és egyenlő kötelezettségek terhelik.
15.A szövetség különleges jogállású tagjai a pártoló tagok.
A pártoló tag a szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt. Pártoló tag lehet, aki a szövetség tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja és a közgyűlés pártoló taggá egyszerű szótöbbséggel megválasztja. A különleges
jogállású tagok a szövetség szerveibe nem választhatók, valamint a szövetség közgyűlésének döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani az
egyesület alapszabályát és végrehajtani a közgyűlés határozatait. A különleges jogállású
tagok az egyesület határozatait csak érintettségük esetén támadhatják meg a bíróságon.
A tagsági viszony megszűnése
16. A tagsági viszony megszűnik:
a.) a tag kizárásával,
b.) ha a tagszervezet a legfőbb testületi szervének döntése alapján kilép a szövetségből
és azt írásban bejelenti,
c.) a tagszervezet jogutód nélküli megszűnésével,
d.) a tagsági jogviszonynak a szövetség általi felmondásával,
e.) a tagszervezet tagdíjfizetési kötelezettségének több mint három hónapja az ezt követően kiadott – tértivevényes postai küldeménybe foglalat - írásbeli felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget ezért a szövetség közgyűlése törli a tagok sorából.
IV. fejezet
A SZÖVETSÉG SZERVEZETE
A közgyűlés
17) A szövetség legfőbb testületi szerve a tagok összességéből álló közgyűlés. A szövetség szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal rendes közgyűlést köteles tartani.
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Ezen kívül rendkívüli közgyűlést kell összehívni az elnökség határozata alapján, az ellenőrzőbizottság írásbeli kezdeményezésére, továbbá a tagság egytizedének az ok és cél
megjelölésével írásban megfogalmazott kérésére, valamint ha a bíróság elrendeli.
A közgyűlést – az elnökség döntése alapján – a szövetség elnöke igazolható módon, írásbeli meghívóval – amely tartalmazza a szövetség nevét és székhelyét – a hely és az időpont feltüntetésével, valamint a napirend megjelölésével akként hívja össze, hogy a meghívott a meghívót, a közgyűlés időpontját legalább 15 nappal megelőzően, megkapja.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított három napon belül a tagok és a szövetség
szervei az elnökségtől írásban a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni, ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában (Ptk. 3:75. §).
A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon, tisztségviselőkön kívül csak a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
Kötelező a közgyűlés összehívása a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
a.) a bíróság elrendeli,
b.) a tarszervezetek legalább egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével azt
írásban kéri,
c.) az ellenőrző bizottság kezdeményezi,
d.) a szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi,
e.) a szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy
f.) a szövetség céljainak elérése veszélybe került.
A fentiek alapján kötelezően összehívandó közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.
A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, valamint a közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő ír alá.
18.) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább 50%-a és egy fő jelen van. A határozathozatalhoz – a külön megjelölt esetek kivételével – egyszerű szótöbbség szükséges. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni.
19.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a.) a.) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a szövetség terhére másfajta előnyben részesít;
b.) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c.) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d.) akinek hozzátartozója érdekelt a döntésben;
e.) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f.) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
20.) A közgyűlés határozatait – az alapszabályban meghatározott kivételekkel – nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen.
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A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A vadásztársaság tagja szavazati jogát
személyesen gyakorolhatja.
A határozathozatalhoz egyszerű szótöbbség: a szavazásra jogosult jelenlévők több mint a
felének egyetértő szavazata szükséges, kivéve:
a.) az Alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges,
b.) a szövetség céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes többséggel hozott
határozata szükséges.
21.) A közgyűlésen - a tisztségviselők választásánál - a jelölőbizottság által előterjesztett
összesített jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő tag is tehet javaslatot.
a.) a szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő
szavazásra jogosult tagok legalább 50 % + 1 érvényes szavazatának 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,
szavazásra jogosult, jelenlévő tagjai 50 % + 1 fő szavazatát megkapta,
c.) A szavazatszámláló bizottság elnöke a titkos szavazás lebonyolítását követően a választás eredményét bejelenti a közgyűlésnek. A szavazás eredményét a közgyűlés jegyzőkönyvében határozatban foglalja és azt az elnök szóban kihirdeti,
d.) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg az érvényes megválasztásához szükséges
mennyiségű szavazatot, akkor ugyanazon a közgyűlésen erre a tisztségre (tisztségekre)
újabb választást kell tartani.
22.) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, új meghívó kiküldésével, a tizenöt napon belüli időpontra ismételten összehívott közgyűlés az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában
a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha az eredeti meghívó az újbóli öszszehívás lehetőségét, annak konkrét időpontját tartalmazza. A megismételt közgyűlésről
szóló értesítésnek, meghívónak külön, kiemelten tartalmaznia kell, hogy a megismételt
közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen a napirend kiegészítésére vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók, csak az eredetileg
közölt napirendi pontokat lehet megtárgyalni. A megismételt közgyűlésen a határozat
meghozatalához azonban – ha a tagok fele ebben az esetben sem jelent meg – a jelenlévő
tagok kétharmad részének egyetértő szavazata szükséges.
A közgyűlés hatásköre
23.) A közgyűlés a szövetséget érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe tartozik:
a.) az alapszabály megállapítása és módosítása,
b.) a szövetség megszűnésének, egyesülésének, vagy szétválásának elhatározása, nevének megváltoztatása;
c.) az elnök az elnökség, az ellenőrző, vadgazdálkodási, természetvédelmi bizottság
elnökének és tagjainak – titkosan, írásbeli szavazással, – 5 évre történő megválasztása, visszahívása, továbbá a választási időszakban megüresedett tisztségeknek titkos, írásbeli szavazással való betöltése a választási időszak végéig terjedő időtartamra (a tisztségviselők visszahívásával egyidejűleg dönteni kell az új tisztségviselők megválasztásáról),
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d.) a jelölőbizottság nyílt szavazással történő megválasztása (A jelölőbizottság elnökét
és legalább két tagját, az újraválasztást megelőző közgyűlés választja meg. A jelölőbizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a szövetség elnöke tesz javaslatot. Javaslattételre bármely tag is jogosult. A jelölőbizottság a javaslatát a szövetség tagjai véleményének ismeretében teszi meg.),
e.) a szavazatszámláló bizottság elnökének és két tagjának nyílt szavazással történő
megválasztása. A szavazatszámláló bizottság elnökének és tagjainak a megválasztására a szövetség elnöke tesz javaslatot, de javaslattételre bármely tag is jogosult.
A szavazatszámláló bizottságot a választást lebonyolító közgyűlés megnyitását követően kell megválasztani.
f.) a szövetség éves költségvetésének a megállapítása és döntés a költségvetési beszámoló elfogadása tekintetében,
g.) az elnökség az ellenőrzőbizottság éves beszámolójának megtárgyalása elfogadása,
h.) a szövetség más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy feloszlásának
a kimondása,
i.) a tagfelvétel, valamint a tag kizárás elleni fellebbezése esetén döntés a tag kizárásáról,
j.) a tagsági jogviszony felmondása,
k.) a tagdíj mértékének és esedékességének megállapítása,
l.) a tisztségviselők jutalmának vagy tiszteletdíjának megállapítása,
m.)
a napirend kiegészítése iránti kérelemről szóló döntés, amennyiben az elnökség abban nem döntött, vagy azt elutasította, és a kérelmező kérelmét fenntartja
(Ptk. 3:75 §),
n.) a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket a jogszabály vagy az Alapszabály a
közgyűlés hatáskörébe utal.
A tisztségviselők, ügyintéző és képviseleti szervek:
24.) A közgyűlésen megválasztott tisztségviselők:
- elnök (egyedüli ügyvezető Pt. 3:77 § szerint)
- elnökség 4 tagja,
- az Ellenőrző Bizottság elnöke és 2 tagja
Az elnökség tisztségviselői nem állhatnak közeli hozzátartozói kapcsolatban egymással.
(a Ptk. 8:1. § értelmében közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér).
A Ptk. rendelkezéseitől eltérően a szövetség általános és önálló képviseletére csak az elnök jogosult,.
25.)A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok ( Ptk. 3:22.§.)
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
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d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
e) 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.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
g) Nem lehet a civil szervezet vezető tisztségviselője ( Btk.61. § (2), j. pont ) aki a közügyektől eltiltás hatálya alatt áll.
26.) Megszűnik a választott tisztségviselő megbízatása
a.) lemondással;
b.) visszahívással;
c.) a tisztségviselő halálával;
d.) a szövetség jogutód nélküli megszűnésével;
e.) a tisztségviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével.
27.) A megválasztott tisztségviselő visszahívását – a visszahívás okának megjelölésével –
a tagok legalább egyharmada írásban kezdeményezheti a közgyűlésnél. A közgyűlés a
kezdeményezés benyújtásának időpontjától számított 60 napon belül rendkívüli ülésen –
az elnökség javaslata és az érintett tisztségviselő meghallgatása után – titkos szavazással
dönt a kezdeményezésről. A hozott határozatot mind a visszahívással érintett tisztségviselő, mind a kezdeményezők, illetve a közgyűlés bármely tagja – a tudomására jutástól számított 30 napon belül – törvénysértésre hivatkozva a törvényszék előtt megtámadhatja. A
határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a törvényszék azonban indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.
Elnök
28.) A szövetség vezetője és törvényes képviselője az elnök, akit áltanos és önálló képviseleti jog illet meg a Ptk. 3:77 § szerint, mint egyedüli ügyvezetőt.
A szövetség elnöke:
a) felelős a szövetség törvényes és alapszabályszerű működéséért,
b) koordinálja az elnökség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy intézkedéseik a
közgyűlés és az elnökség határozataival összhangban legyenek,
c) a közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és meghatalmazásokat adhat a szövetség nevében,
d) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
e) az elnökség döntése alapján és az elnökség nevében összehívja a közgyűlést
f) elnököl a közgyűléseken és az elnökség ülésein,
g) gondoskodik arról, hogy az elnökség, az ellenőrzőbizottság a közgyűlésen évente és a
választási időszak végén beszámoljon munkájáról,
h) gondoskodik a közgyűlés, az elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról,
i) szervezi az együttműködést a vadásztársaságokkal, valamint más szervekkel,
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j) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a közgyűlés vagy más szerv,
illetőleg tisztségviselő kizárólagos hatáskörébe.
Elnökség
29.) Az elnökség tagjai: a mindenkori elnök, a titkár, a vadászmester, a természetvédelmi,
oktatási felelős, továbbá a gazdasági felelős.
Az elnökség a szövetség két közgyűlése közötti általános hatáskörű ügydöntő és végrehajtó szerve. Az elnökség a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
Az elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.
30.) Az elnökség
a) gondoskodik a vadgazdálkodással és a vadászattal összefüggő jogszabályok, szabályzatok, valamint a szövetség közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,
b) dönt a közgyűlés összehívásáról, a döntésnek megfelelő tartalmú meghívók kiküldésére
az elnököt utasítja,
c) megtárgyalja és a közgyűlés elé terjeszti döntés céljából javaslatával a szövetségbe jelentkezők felvételi kérelmét,
d) döntésre előkészíti a közgyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a döntés a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
e) dönt a szövetség tagja, vagy a társaság szervei által a közgyűlési napirend kiegészítésére előterjesztett írásbeli, és a kiegészítés indokolását is tartalmazó kérelemről, azt elfogadja, vagy elutasítja. Elutasítás esetén a közgyűlésnek a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatala előtt a napirend kiegészítését döntésre előterjeszti,
f) két közgyűlés közötti időben irányítja a szövetség tevékenységét,
g) a szövetség tagjának tagsági jogviszonya felmondását kezdeményezi a közgyűlésnél,
h) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.
31.) Az elnökség üléseit szükség szerint, de legalább évente kettő alkalommal tartja. A
hatáskörébe tartozó kérdésekben egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Szavazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen. Az elnökség ülésére minden esetben tanácskozási joggal az ellenőrző bizottság elnökét meg kell hívni. Az elnökség határozatképes, ha legalább három tagja jelen van.
32.) Az elnökségi ülést az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 5 nappal. A
meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az elnökségi ülés rövidebb határidővel is összehívható. A
meghívás, írásban, igazolható módon történhet meg.
33.) Az elnökség üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell elvenni, amelyet a szövetség elnöke vagy akadályoztatása esetén a titkár ír alá. Az
elnökség a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 3 napon belül írásban, igazolható módon köteles értesíteni.
Az elnökség köteles a végzett munkájáról évente és működésének befejezésekor a közgyűlésnek beszámolni.
34.) Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját lega8

lább 5 nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 15 napon belüli időpontra
ugyanazzal a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.
Az elnökség tagjainak feladata
35.) A titkár feladata:
a) a szövetség ügyvitelének vezetése, levelezés és adatszolgáltatás,
b) a közgyűlések és az intézőbizottsági ülések írásos anyagainak előkészítése és a jegyzőkönyv vezetése,
c) a tagnyilvántartás vezetése,
d) a tagfelvételi kérelmek nyilvántartása, közgyűlés elé terjesztése az intézőbizottság javaslatának ismertetésével,
e) ellátja az elnökség által rábízott eseti, egyedi és folyamatos feladatokat,
e) előkészíti a szövetség által kötendő együttműködési megállapodásait, szerződéseit és
azokról nyilvántartást vezet.
36.) A vadászmester
a) a közgyűlés és az elnökség,határozatai keretein között ellátja szövetség vadgazdálkodással kapcsolatos feladatait, segíti tagok vadgazdálkodási, vadászati feladatainak végrehajtását,
b) vadgazdálkodási, vadászati szaktanácsadást végez igény esetén a tagok számára,
c) elősegíti a tagok és a mező- erdőgazdálkodók és természetvédelmi környezetvédelmi
szervek, illetve hatóságok közötti együttműködést,
d) előkészíti a vadgazdálkodással, vadászattal kapcsolatos szakmai anyagokat beszámolókat valamint a vadászattal, vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok tervezetének véleményezését,
e) kapcsolatot tart a tájegységi fővadásszal és az illetékes vadászati hatósággal,
f) tevékenységéről rendszeresen beszámol az elnökségnek és évente a közgyűlésnek.
37.) A természetvédelmi, oktatási felelős feladata:
a) a vadászok természetvédelmi ismereteinek bővítése, gondoskodás a természetvédelmi
előírások megtartásáról, valamint megtartatásáról,
b) kapcsolattartás és együttműködés a területileg illetékes természetvédelmi hatósággal,
c) a szövetség gazdálkodásával és működésével kapcsolatos propagandafeladatok előkészítése, és végrehajtása, kapcsolattartás a megyei oktatási közművelődési intézményekkel,
d) közreműködik a szövetségi szakmai és más rendezvényeinek megszervezésében.
38.) A gazdasági felelős
a) intézi a szövetség gazdasági, pénzkezelési ügyeit, felelős a pénzügyi jogszabályok és
szabályzatok előírásainak megtartásáért,
b) ellátja az utalványozással és a kifizetésekkel kapcsolatos teendőket, szabálytalanság
esetén a kifizetést megtagadja,
c) ellenőrzi a tagdíj beszedését, a befizetésekről nyilvántartást vezet, három hónapi elmaradás esetén kezdeményei fizetési felszólítást kiadását, ennek eredménytelenségéről értesíti az elnökséget a szövetség elnökén keresztül,
d) kapcsolatot tart a szövetség által alkalmazott pénzügyi, illetve könyvelői feladatokat
ellátó személlyel,
f) ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.
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Az ellenőrző bizottság
39.) A szövetség közgyűlése a szövetség tagjai közül elnökből és kettő tagból álló Ellenőrző Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős.
Az ellenőrző bizottság feladata a szövetség jogszabály- és alapszabályszerű működésének,
valamint vagyonkezelésének ellenőrzése.
Ennek során a szövetségnél ellenőrzi:
a) a közgyűlés, az elnökség határozatainak végrehajtását, s általában a szövetség alapszabályszerű működését,
b) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a gazdálkodást;
c) véleményt nyilvánít az éves beszámolóról.
Az ellenőrző bizottság jogosult a szövetség működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni. Tevékenységéről évenként és működésének befejezésekor
jelentést tesz a közgyűlésnek.
40.) Az ellenőrző bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően –
az alábbi intézkedéseket teszi:
a) csekélyebb súlyú hiányosságokra felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra,
b) jogszabályt, alapszabályt, illetőleg a szövetség érdekeit sértő magatartás észlelése esetén írásban tájékoztatja a szövetség elnökét.
Ha az ellenőrző bizottság tájékoztatása nem vezet eredménye, a közgyűlés összehívására
tesz írásbeli előterjesztést. Ilyenkor a közgyűlést harminc napon belüli időpontra össze
kell hívni.
41.) A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 5 nappal. A
meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ülés rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás
írásban, igazolható módon történhet meg.
A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon
legalább kettő tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A bizottság üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben
hozott döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 3 napon belül írásban, igazolható módon köteles értesíteni.
Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez
szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját legalább 5
nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 15 napon belüli időpontra ugyanazzal
a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.
Vadgazdálkodási bizottság
42.) A szövetség közgyűlése a szövetség tagjai közül elnökből és kettő tagból álló Vadgazdálkodási Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős.
A bizottság az alapszabály és a saját éves munkaterve alapján végzi munkáját ennek során:
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a) figyelemmel kíséri a tag vadásztársaságok vadgazdálkodással kapcsolatos tevékenységét, igény esetén részükre szakmai segítséget nyújt,
b) segíti a szövetség vadászmesterének munkáját,
c) közreműködik a vadásztársaságok vadászmestereinek szakmai továbbképzésének szervezésében és lebonyolításában,
d) közreműködik a vadásztársaságok hivatásos vadászainak, továbbképzésének, szervezésében,
e) előkészíti az elnökség vadgazdálkodással kapcsolatos előterjesztését.
43.) A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 5 nappal. A
meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ülés rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás
írásban, igazolható módon történhet meg.
A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon
legalább kettő tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A bizottság üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben
hozott döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 3 napon belül írásban, igazolható módon köteles értesíteni.
Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez
szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját legalább 5
nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 15 napon belüli időpontra ugyanazzal
a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.
Természetvédelmi bizottság
44.) A szövetség közgyűlése a szövetség tagjai közül elnökből és kettő tagból álló Természetvédelmi Bizottságot választ, mely közvetlenül a közgyűlésnek felelős.
A bizottság az alapszabály és a saját éves munkaterve szerint végzi munkáját ennek során:
a) figyelemmel kíséri a természetvédelmet érintő jogszabályok változását és ennek a vadgazdálkodást érintő változásairól tag vadásztársaságok részére tájékoztatást nyújt,
b) szervezi a tag vadásztársaságok természetvédelmi felelőseinek szakmai továbbképzését,
c) szervezi a tag vadásztársaságok sport és hivatásos vadászok oktatását,
d) közreműködik igény esetén az állami vadászvizsgára történő felkészítésben,
e) koordinálja a szövetség együttműködését a természetvédelem megyei szerveivel.
45.)A bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 5 nappal. A
meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat. Halaszthatatlan, sürgős ügyekben az ülés rövidebb határidővel is összehívható. A meghívás
írásban, igazolható módon történhet meg.
A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon
legalább kettő tag megjelent, határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
A bizottság üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet kell
felvenni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben
hozott döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 3 napon belül írásban, igazolható módon köteles értesíteni.
Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez
szükséges számban, minden tag részére újból, a megismételt ülés időpontját legalább 5
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nappal megelőzően megküldött írásbeli meghívóval 15 napon belüli időpontra ugyanazzal
a tárgysorozattal megismételt ülést kell összehívni.
Tiszteletbeli elnök
46.) Tiszteletbeli elnök lehet, aki a szövetség célok előmozdítása érdekében több évtizeden keresztül tisztségviselőként eredményesen tevékenykedett. Tiszteletbeli elnök személyére a szövetség tagjai tehetnek javaslatot. Tiszteletbeli elnököt – amennyiben a tisztséget vállalja - határozatlan időre lehet kinevezni a szövetség közgyűlésének egyszerű szótöbbséggel hozott nyílt szavazással. A tiszteletbeli elnök a szövetség szerveibe nem választható, taggyűléseire - tanácskozási joggal - rendezvényeire meg kell hívni. A tiszteletbeli elnök köteles betartani a szövetség alapszabályát, a hozott határozatokat csak érintettség esetén támadhatja meg a bíróságon.
V. Fejezet
A SZÖVETSÉG PÉNZFORRÁSA ÉS VAGYONA
47.) A szövetség vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
48.) A szövetség bevételei és vagyona:
a) a közgyűlés által a rendes tagokra megállapított éves tagdíj, amelyet tagok minden évben egy összegben április 30-ig kötelesek megfizetni a szövetség számlájára,
b) alapcél szerinti tevékenységből származó bevételek,
c) hitelek, kölcsönök, támogatások,
d) befektetési tevékenységből származó bevételek,
e) adományok és pártoló tagi befizetések,
f) egyéb bevételek,
g) a szövetség tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok, vagyoni értékű jogok és ingóságok.
49.) A szövetség költségei, ráfordításai:
a) alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a szövetség működéséhez szükséges költségek,
d) egyéb költségek.
50.) A szövetségnek ingó- és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a szabályzatok keretei között önállóan rendelkezik.
A szövetség vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem jutathat.
A szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseink kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az Országos Magyar Vadászkamara Heves Megyei Területi
Szervezetének (székhely: 3300 Eger, Hibay K. út 12.) kell átadni.
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VI. Fejezet
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
51.) Megszűnik a szövetség, ha:
a) a legfőbb szerv döntése alapján egyesül más egyesülettel, vagy két, vagy több egyesületre szétválik a Civil törvény rendelkezései szerint,
b) a legfőbb testületi szerv a feloszlásról határoz, azzal, hogy kimondja a megszűnést,
c) a bíróság feloszlatja,
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy megállapítja megszűnését, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a két főt,
e) megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határoztak meg (Ptk. 3:84. § a) pontja), illetve, ha határozott időre jött létre és a meghatározott
időtartam eltelt (Ptk. 3:48. § (1) bekezdés a) pontja),
f) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és az egyesületet a bíróság a nyilvántartásból törli.
A b) – f) pontban foglaltak esetén a szövetség jogutód nélkül szűnik meg.
A b) – e) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c) és d) pontban foglalt
esetekben kény-szervégelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és kényszervégelszámolási eljárásra a Civil tör-vényben szabályozott eltérésekkel a 2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
52.) A szövetség fizetésképtelensége esetén a Civil törvény eltéréseivel az 1991. évi
XLIX. tv. rendelkezései az alkalmazandóak.
A legfőbb szerv nem dönthet a feloszlásról, amennyiben a szövetséggel szembeni végrehajtási eljárás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
VII. FEJEZET
VEGYES ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
53.) A szövetségen belül egy személy egy választási időszakra csak egy tisztségre választható, amely alól kivétel, ha az érintett az Országos Szövetséghez történő csatlakozás
esetén országos küldöttnek is megválasztják. Az Országos Szövetségben küldöttként az
elnök, a vadászmester és titkár képviseli a szövetséget.
54.) A szövetség működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi ellenőrzést gyakorol.
55.) Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény,
- a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény egyesületekre vonatkozó, valamint
- a civil szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
A Heves Megyei Vadász Szövetség korábbi Alapszabályát a közgyűlés a __2016.(__. __.
) számú határozatával hatályon kívül helyezte és a 2013. évi V. törvény rendelkezései
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alapján elkészített új Heves Megyei Vadászok Szövetsége Alapszabályát a
__/2016.(___.__.) határozatával elfogadta.
Eger 2016. _______ ___.
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