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alapítói jogaikat együttesen gyakorolva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
Törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a
jelen Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célok megvalósítása érdekében
határozatlan időre alapítványt hoztak létre az alábbi feltételekkel.
I./ Az Alapítvány neve
1.1.

Az Alapítvány neve: „Az Észak-magyarországi Vadgazdálkodásért” Alapítvány
2./ Az Alapítvány székhelye

2.1.

Az Alapítvány székhelye: 3526.Miskolc, Tas u. 18
3./ Az Alapítvány célja

3.1.

Az Alapítvány tartós célja:

Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás
támogatása, értékeinek megőrzése, megóvása, árvíz vagy egyéb természeti katasztrófa
bekövetkezése vagy ezzel fenyegető helyzet esetén a vadállomány megmentésének
elősegítése, közreműködés a természet közeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos
eredmények közzétételében, a vadgazdálkodással, vadászattal és vadvédelemmel
kapcsolatos oktatás, nevelés és ismeretterjesztés támogatása, a vadászat és a
természetvédelem kapcsolatának ápolása, együttműködésének elősegitése.
Az Alapítvány tevékenységet a fentiekben meghatározott
megvalósulása érdekében és szellemében gyakorolja.
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alapítványi

célok

4./ Az Alapítvány tevékenységet, feladatai
Az alapítvány a jelen Alapító Okirat 3.1./ pontjában nevesített alapítványi célokat az
alábbi tevékenységek gyakorlása útján valósítja meg:
4.1. Az európai hírű Magyar – és ezen belül különösen az Észak-magyarországi vadgazdálkodás eredményei megőrzésének elősegítése, a vadgazdálkodással
kapcsolatos tudományos kutatás támogatása, a tudományos kutatás eredményei
közzétételében
történő
közreműködés
(természetvédelem,
tudományos
tevékenység, kutatás;
4.2. A magyar természeti örökség részét alkotó vadállomány fennmaradásának
biztosítása, megőrzése, minőségének megtartása érdekében szakmai programok,
konzultációk, rendezvények – ideértve a tudományos kutatást és oktatást szervezése (tudományos tevékenység, kutatás, természetvédelem, nevelés,
oktatás);
4.3. A belföldi vadászatra jogosult szervezetek által ellátott
vadgazdálkodási
tevékenység szakmai pályázati rendszerben történő anyagi támogatása, a
vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatás legújabb eredményeinek a
vadászatra jogosult szervezetekkel való megismertetése, hozzájuk történő eljuttatása
(természetvédelem, oktatás, képzés);
4.4. Magyar vadgazdálkodási, vadászati kulturális örökség védelme, a magyar vadászati
kultúra támogatása, értékeinek megóvása és fejlesztése, ennek érdekében
természetvédelmi ismeretterjesztő, szakmai és kultúrális tevékenység folytatása,
annak támogatása (kulturális örökség megóvása, természetvédelem, állatvédelem,
vadvédelem, ismeretterjesztés);
4.5. Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése, támogatása abból a célból, hogy
a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó tagjai is ismereteket
szerezhessenek a vad védelmével, a vadászattal és a vadgazdálkodással kapcsolatos
eredményekről, a természetvédelem aktuális problémáiról, a védett természeti
értékek – közöttük a vadon élő állatok – megóvásával kapcsolatos feladatokról
(kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, vadvédelem,
ismeretterjesztés).
5./ Az Alapítvány vagyona
5.1. A 3./ pontban meghatározott alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítók
induló vagyonként 300.000,- Ft azaz: Háromszázezer forintot készpénzben rendeltek
az Alapítvány céljára, az alábbiak szerint.
A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége:
150.000,- azaz: Egyszázötvenezer forint
Az Országos Magyar Vadászkamara B.A.Z. megyei területi Szervezete:
150.000,-, azaz: Egyszázötvenezer forint.
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5.2. Az Alapítvány induló vagyonának biztosítása céljára rendelt vagyoni
hozzájárulásokat az alapítók az alapító okirat aláírását követő 3 (három) banki napon
belül készpénzben befizettek az Alapítvány bankszámlájára.
5.3. A Vadászok és vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége az 5.1./
pontban meghatározott vagyoni hozzájáruláson túlmenően határozatlan időre
biztosítja az Alapítvány részére működése céljára a tulajdonában álló Miskolc, Tas u.
18. sz. alatti ingatlanon lévő felépítményben egy megfelelő irodahelyiség
térítésmentes kizárólagos használati jogát, egyben hozzájárul az ingatlan címének az
Alapítvány székhelyeként történő feltüntetéséhez.
5.4. Az Alapítvány vagyonát képezik az ahhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és személyegyesülések
felajánlásai, valamint egyéb forrásból származó bevételei.
5.5. Az Alapítvány induló vagyonát, valamint a csatlakozók által teljesített juttatásokat,
felajánlásokat az Alapítvány bankszámláján kell elhelyezni.
Ha az Alapítvány javára történt felajánlás teljesítése nem pénzben, hanem más
vagyontárgy formájában történik, azt – a felajánlást teljesítő eltérő rendelkezése
hiányában – a kezelő szerv rendelkezése szerint, természetben vagy értékesítést
követően az ebből befolyt bevételnek az Alapítvány bankszámláján történő
elhelyezésével kell az Alapítvány céljaira fordítani.
6./ Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal
6.1. Az alapító okirat 3./ pontjában meghatározott alapítványi cél elérése érdekében az
Alapítvány vagyona az Alapítvány céljának megvalósítását szolgáló feladatok
teljesítésével összefüggésben programok pénzügyi feltételeinek biztosítására,
vadgazdálkodási kutatások támogatására, kulturális támogatásra, oktatás és
továbbképzés szervezésére a kezelő szerv (kuratórium) döntésének megfelelően
teljes mértékben felhasználható.
6.2. Az Alapítvány kezelő szerve jogosult a 8./ pontban meghatározott eljárási rendben
foglaltak szerint az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások
finanszírozásáról dönteni.
6.3. Az alapítványi vagyon hasznosítható, hasznosítása az alábbi módon történhet:
 Az Alapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti azzal, hogy nem minősül
befektetési tevékenységet folytató szervezetnek;
 Az Alapítvány a kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgyait
– a bevétel alapítványi célú felhasználása érdekében – értékesítheti;
 Ellenérték fejében az alapítványi céllal azonos körben szolgáltatást végezhet;
 Az Alapítvány csak és kizárólag tartós céljainak megvalósításával közvetlenül
összefüggő gazdasági tevékenységet végezhet.
6.4. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen
alapító okiratban meghatározott tevékenységére köteles fordítani.
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6.5. Az Alapítvány gazdálkodására, bevételeinek és ráfordításainak nyilvántartására,
valamint beszámolásának szabályaira egyebekben a 2011. évi CLXXV. törvényben
foglaltak értelemszerűen irányadók.
7./ Az Alapítvány jellege
7.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy személyegyesülés
készpénz, értéket megtestesítő ingó- vagy ingatlan vagyontárgy, vagyonértékű jog
alapítványi célra történő felajánlásával csatlakozhat.
7.2. A csatlakozás tárgyában a kezelő szerv határoz, aki jogosult a csatlakozást
visszautasítani. A kezelő szerv ezen határozatát indokolni nem köteles.
8./ Az Alapítvány szervezete
8.1. Az Alapítvány kezelő szerve (Kuratórium)
A Kuratórium az Alapítvány általános ügydöntő, ügyintéző és képviselő szerve.
8.1.1. A Kuratórium tagjai:
Az Alapítvány Kuratóriuma egy Elnökből és két tagból áll, akiket az alapítók
jogosultak határozott - 5 évre terjedő – időtartamra kijelölni. A határozott időtartamra
történő kijelölés több alkalommal is meghosszabbítható.
8.1.2. Kuratóriumi ülés
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer kötelező alkalommal tart
ülést. Az ülést az Elnök vezeti.
8.1.2.1. A kuratóriumi ülés összehívása
Az ülést az Elnök jogosult összehívni. A Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság
kijelölt tagját meg kell hívni, aki azon tanácskozási joggal vesz részt. Az összehívás
írásbeli meghívó útján történik, amelyet az ülés napját legalább 15 naptári nappal
megelőzően kézbesíteni kell. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét és
időpontját, valamint napirendjét.
8.1.2.2. Határozatképesség
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén annak tagjai több mint fele jelen van.
A határozatképtelenség miatt elmaradt ülést 15 napon belül ismételten meg kell
tartani. A megismételt ülés – az eredeti napirendi tárgysorozat tekintetében – a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
8.1.2.3. Jegyzőkönyv
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv vezetéséről az
Elnök köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülés megtartásától
számított tizenöt (15) naptári napon belül meg kell küldeni a Kuratórium tagjainak,
valamint a Felügyelő Bizottságnak, akik arra a kézhezvételt követően észrevételt
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tehetnek. Az esetleges észrevételt a következő kuratóriumi ülés napirendjére kell
tűzni.
8.1.2.4. A Kuratórium határozata
A Kuratórium határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. A Kuratórium
határozatait nyílt szavazással hozza ide nem értve a személyi kérdéseket, amelyekben
a szavazás titkos. Titkos szavazás esetén érvényes határozat csak szótöbbséggel
hozható.
8.1.3. A Kuratórium hatásköre
A Kuratórium dönt:
 Dönt az éves beszámoló elfogadásáról;
 Az alapító okirat 4./ pontjában részletesen meghatározott tevékenységek
gyakorlásáról, a gyakorlás módjáról;
 a 6. pontban rögzített gazdálkodási kérdésekben;
 A 7./ pontban említett visszautasítási jog gyakorlásáról;
 Mindazon ügyekben, amelyeket az Elnök jóváhagyás végett a Kuratórium elé
terjeszt.
8.2. Az Alapítvány kezelő szervének képviselője (Alapítványi képviselő)
Az Alapítványt kezelő Kuratórium nevében eljáró, harmadik személyekkel szemben
képviseletre jogosult személy az Elnök.
Az Elnök az alapítók által a Kuratórium vezetésére kijelölt személy. A kijelölés öt (5)
évre szól, és szükség esetén meghosszabbítható.
Az Elnök hatásköre:
 A Kuratórium nevében dönthet a sürgős elhatározást igénylő, operatív ügyintézés
körébe eső ügyekben, döntéséről azonban köteles a Kuratóriumot a soron
következő ülésén tájékoztatni;
 Az Alapítvány ügyvitelének és gazdasági ügyei vitelének vezetése. Ennek
keretében a Kuratórium előzetes egyetértése mellett jogosult munka-, vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyra vonatkozó szerződéseket kötni, az
Alapítvány munkavállalóival szemben gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 Összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit, gondoskodik az ülésekről felvett
jegyzőkönyv elkészítéséről;
 Vezeti a Kuratóriumi ülés napirendjét, a meghozott határozatokat, az arra leadott
igenlő, illetve azt ellenző szavazatok számát, a kezelő szerv döntései meghozatala
időpontját és azok hatályát tartalmazó nyilvántartást.
A nyilvántartás vezetése az ún. Kuratóriumi Határozatok Könyve útján történik;
 Előkészíti és végrehajtja a Kuratórium döntéseit;
 Előkészíti és jóváhagysára a Kuratórium elé terjeszti az éves beszámolót,
gondoskodik a beszámoló közzétételéről.
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8.3. A Felügyelő Bizottság
Az Alapítvány felügyelő szerve a Kuratóriumtól elkülönülő háromtagú Felügyelő
Bizottság, amely az Alapítvány működését és gazdálkodást ellenőrzi.
A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapítók jogosultak határozott – 5 évre terjedő –
időtartamra kijelölni. A határozott időtartamra történő kijelölés több alkalommal is
meghosszabbítható. A Felügyelő Bizottság elnökét annak tagjai maguk közül
választják meg.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzési jogkörében az Alapítvány vezető tisztségviselőitől
jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást
kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A Felügyelő Bizottság kijelölt tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt
vesz.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) Az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy érdekeit egyébként
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé;
b) A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratórium ülését a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte
esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni
a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente köteles beszámolni az alapítóknak.
8.4. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság díjazása
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai díjazásban nem részesülnek, de
költségtérítésre jogosultak.
8.5. A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségének megszűnése
A Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjai tisztségének megszűnése történhet
- a tag halálával
- lemondással, az új tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével
- a határozott idő lejártával, az új tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével
- törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén
- visszahívással, az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése
esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
7

- határozott időre szóló kijelölés esetén - ha a Kuratórium ill. a Felügyelő Bizottság
tagjai közül a tagok valamelyikének tagsága - annak lejártát megelőzően megszűnik, az újonnan kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése
idejének hátralévő időtartamára szól
9./ Összeférhetetlenségi szabályok
9.1. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet a Kuratórium tagja
- az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült.
- az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős
bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit eltiltottak a
vezető tisztségviselői tevékenységtől.
9.2. Nem lehet az Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a
személy, aki
a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az alapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötésnélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, d) az a)-c)
pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
10./ Irat betekintési szabályok
10.1. Az Alapítvány működése során keletkezett iratok közül a vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései szerint nyilvánosnak minősülő iratokat (pl. éves
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beszámoló) a Kuratórium Elnökének történő igény bejelentést követően bárki
megtekintheti.
Az egyéb iratokba, illetve a Kuratórium határozatait tartalmazó Kuratóriumi
Határozatok Könyvébe az érdekeltek – érdekeltségük valószínűsítését követően –
betekinthetnek, az iratról, illetve annak rájuk vonatkozó részéről a másolási költség
megfizetését követően másolatot igényelhetnek.
10.2. Az Alapítvány kezelő, illetőleg a működést ellenőrző szerve határozatait az
érintettekkel kézbesítés útján közli.
11./ Záró rendelkezések
11.1. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
11.2. Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezőigényének kielégítése
után megmaradó vagyonát a Magyar Vadgazdálkodásért Alapítvány javára, ennek
meghiúsulása esetén a bíróság más hasonló célú alapítvány támogatására köteles
fordítani.
11.3. Az Alapítvány a Miskolci Törvényszék által történő nyilvántartásba vétellel,
határozatlan időre jön létre, s ezzel nyeri el jogi személyiségét. Az Alapítvány
működését a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésének
napján kezdheti meg.
11.4. Az alapítói jogokat az alapítók - mindenkori bejegyzett képviselőik által együttesen gyakorolják. Az alapítói jogok gyakorlása kapcsán felmerült esetleges
viták esetén az alapítványt nyilvántartásba vevő bíróság döntését kell kérni.
11.5. Ha valamelyik alapító jogutód nélkül megszűnt vagy más okból az alapítói jogait
véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat a másik alapító önállóan, egyedül
gyakorolja. Ha nincs az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy vagy szerv, az
alapítói jogokat a nyilvántartó bíróság gyakorolja.
11.6. A jelen alapító okiratot az alapítók megbízásából Dr. Barna Péter ügyvéd
(irodájának székhelye: 3525 Miskolc, Kiss Hunyad u. 10. Fsz. 2.) szerkesztette és
ellenjegyezte, akit az alapítók meghatalmaznak a nyilvántartásba vételre irányuló
bírósági eljárásbeli képviselet ellátására.
11.7. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk-ról szóló 2013 évi V.
törvény, valamint a 2011. évi CLXXV. törvény vonatkozó rendelkezései az
irányadóak.
Miskolc, 2015. március 26.
………………………………..
A Vadászok és Vadgazdálkodók Északmagyarországi Területi Szövetsége
Alapító
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Az Országos Magyar Vadászkamara
B.A.Z. megyei Területi Szervezete
Alapító
9

10

