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I.
A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA
A Szövetség elnevezése, székhelye
1§
1/a A Vadászszövetség az észak-magyarországi (elsősorban Borsod-AbaújZemplén megyei), vadásztársaságok, a vadászok területi és szakmai társulásai,
civil szervezetei és egyesületei, és más vadgazdálkodó vadászatszervező és
vadkereskedelmi
szervezetek,
vállalkozások
önkéntesen
létrehozott,
önkormányzati elven működő független, demokratikus szövetsége (továbbiakban:
szövetség) alapítva 1990-ben.
1/b A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései szerinti civil szervezet.
1/c. A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
2. A Szövetség neve:
Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetsége
(rövidített név: Észak-Magyarországi Vadászszövetség) alapítva 1990-ben.
3. A Szövetség székhelye: Miskolc, Tas u. 18.
4. Hatóköre: területi
5. Szövetség önálló jogi személy.
6. A Szövetség pecsétje:
A kör alakú bélyegzőben a Szövetség neve köralakban nyomtatott nagy betűkkel
kerül beírásra. A pecsét közepén egy szarvas trófea nyugszik fenyő és tölgyfa
lomb ágazaton.
A Szövetség célja
2.§
1. A Szövetség általános célja:
- A Szövetségbe tömörült vadásztársaságok, más vadász-, vadgazdálkodó
vadászatszervező és vadkereskedelmi szervezetek, vállalkozások és tagságuk
társadalmi összefogása, érdekeik feltárása, közvetítése, képviselete és védelme.
- A vadászati lehetőségek fenntartása, a vadász sport fejlesztése, a
vadgazdálkodás támogatása, segítése és összehangolása a mező- és
erdőgazdálkodással, valamint a természetvédelemmel az együttműködés és
kölcsönös érdekeltsége megteremtése révén.
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- A vadászat színvonalának növelése a vadászati kultúra fejlesztésével,
hagyományainak ápolásával, értékeinek elterjesztése útján.
- A vadászat etikai szabályainak megtartása, megtartatása és fejlesztése.
- Hagyományőrző rendezvények szervezése (vadásznap, vadászbál, vadászklub)
2. A Szövetség tartós célja:
- Az európai hírű és sok évtizedes múltra visszatekintő magyar vadgazdálkodás
értékeinek megőrzése, a vadászati kulturális örökség megóvása.
- Általános vadvédelem, árvíz vagy egyéb katasztrófahelyzet esetében a
vadállomány megmentésének elősegítése.
- A természetközeli vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások
eredményeinek alkalmazása, közzétételében történő közreműködés, a
vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos kutatások támogatása.
- A természetvédelem és a vadgazdálkodás összhangjának megteremtésére
irányuló tudományos és oktatási tevékenység elősegítése.
- Mindezen céljainak megvalósításával kapcsolatos nevelési, oktatási és
ismeretterjesztési feladatok ellátása.
A Szövetség célja szerinti alaptevékenységek
3.§
1. A 2.§-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Szövetség
feladata:
a) Az egyesületi élet fórumainak, képviseleti és vezető testületeinek rendszeres
működtetésével a közös érdekek feltárása és azok képviselete a jogalkotás
során, a hatósági szerveknél, a vadgazdálkodás különböző szervezeteinél, a
vadkereskedelemben, a haszonbérbeadásnál, a vadászat és vadgazdálkodás
legkülönbözőbb területein.
b) A mező- és erdőgazdálkodás, valamint a természetvédelem érdekével
összhangban az intenzív és eredményes, természet közeli vadgazdálkodás,
valamint a vadászat elősegítése és fejlesztése, az ehhez kapcsolódó
tudományos kutatási tevékenység támogatása, eredményeinek közreadása.
c) A mező- és erdőgazdálkodók, valamint a vadászatra jogosultak közötti
- kölcsönös érdekeltségen alapuló - együttműködés előmozdítása a magyar
természeti örökség részét alkotó vadállomány fennmaradásának biztosítása,
megőrzése, minőségének megtartása érdekében.
d) Közreműködés a megyei környezet- és természetvédelmi feladatok
végrehajtásában.
e) A magyar vadászati kultúra támogatása, értékeinek megóvása és fejlesztése,
a magyar vadgazdálkodási, vadászati kulturális örökség védelme.
f) A vadászok és természetvédők szakmai ismereteinek bővítésében való
közreműködés.
g) A tagok és tagszervezetek együttműködésének segítése, koordinálása,
esetleges vitás problémák megoldásában való közreműködés.
h) A vadászok, vadászjelöltek szakmai képzése, oktatása, etikai ismereteinek
bővítése, az etikai szabályok megtartásának ellenőrzése és segítése. Az állami
vadászvizsgára felkészítő tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
i) Vadászati, vadgazdálkodási programok szervezése és támogatása abból a
célból, hogy a társadalom vadászattal és vadgazdálkodással nem foglalkozó
tagjai is ismereteket szerezhessenek a vad védelmével, a vadgazdálkodással és
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vadászattal kapcsolatos eredményekről, természetvédelem aktuális problémáiról,
a védett természeti értékek – közöttük vadon élő állatok – megóvásával
kapcsolatos feladatokról.
2. A Szövetség a megjelölt célok megvalósítása, illetve feladatainak ellátása
során különféle szolgáltatásokat nyújt:
a) vadgazdálkodási, vadászati, szervezési, gazdasági adó és jogi
szaktanácsadás megszervezése, biztosítása, a tagok megbízása alapján a
szakértői-tevékenység ellátása;
b) a Szövetség közösen kialakított pénzügyi alapjainak, vagyonának kezelése;
c) különféle technikai szolgáltatások (trófeabírálat szervezése, fegyver javítás és
vizsgáztatás megszervezése, üzemtervek, pályázatok fejlesztési tervek
készítésében való közreműködés) biztosítása;
d) közreműködés a különféle szerződések és megállapodások készítésében, az
apróvad
beszerzésben,
a
vadállomány
vérfrissítéséhez
tenyészállat
biztosításában;
e) a különféle sportolási, versenyzési sport lövészeti és kynológiai tevékenység
elősegítése, támogatása, továbbképzés és szakoktatás megszervezése;
f) könyvvezetési tevékenység biztosítása;
g) kiállítások, szakmai rendezvények, konferenciák, továbbképzések szervezése,
kiadványok szerkesztése.
A feladatok és szolgáltatások tényleges körét, és díját a mindenkori anyagi
lehetőségek függvényében az Elnökség határozza meg.
3. A Szövetség szolgáltatásaiból nem csak tagjai részesülhetnek, azokat bárki
igénybe veheti az Elnökség által rendszeresen meghirdetett feltételek mellett.
4./a. A Szövetség legfőbb testületi szervének jóváhagyásával gazdaságivállalkozási tevékenységet kizárólag alap céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
Kiegészítő gazdasági főtevékenység
 Összetett adminisztratív szolgáltatás TEÁOR száma: 8211
Ténylegesen végzett gazdasági melléktevékenységek
 Ruházati kiskereskedelem TEÁOR száma: 4771
 Lábbeli-, bőráru kiskereskedelem TEÁOR száma: 4772
 Könyv kiskereskedelem TEÁOR száma: 4761
 Újság, papíráru-kiskereskedelem TEÁOR száma: 4762
 Egyéb máshova nem sorolt új áru kiskereskedelme TEÁOR száma: 4778
 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység TEÁOR száma:
6920
 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése TEÁOR száma:
6820
 Máshova nem sorolt egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
TEÁOR száma: 7490
4./b A vállalkozási tevékenység eredményeit a Szövetség nem osztja fel, azt a
2.§.-ban meghatározott célok elérésére fordítja.
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II.
A SZÖVETSÉG TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONYBÓL EREDŐ
JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A Szövetség tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
4.§
1. A Szövetség nyitott, lehetnek rendes-, illetve pártoló tagjai. A szövetségi
tagsági viszony az önkéntesség alapján keletkezhet, alapító tagsággal, illetve
csatlakozással.
2/a. A Szövetség rendes tagja lehet az a vadásztársaság, vadgazdálkodó,
vadászatszervező, és vadkereskedő szervezet, vagy vadászok egyesülete,
társulása, amely a Szövetség alapszabályát és etikai normáit magára nézve
kötelezőnek ismeri és vállalja a szövetségi tagsági díj megfizetését.
2/b. A Szövetség különleges jogállású, pártoló tagja lehet az a szervezet amely
egyetért a Szövetség célkitűzéseivel, feladatainak megvalósítását erkölcsileg és
anyagilag támogatja.
3. A szövetségi tagsági viszony, - az ilyen irányú kérelem, írásban történő
benyújtását követően -, az Elnökség döntése alapján keletkezik, amennyiben a
Szövetség Elnöksége azt jóváhagyólag elfogadta. Az új tagok felvételéről a
választmányt utólagosan tájékoztatni kell.
4/a. A kisebbség érdekeinek védelme érdekében - amennyiben a vadásztársaság
vagy vadgazdálkodó szervezet többségi döntéssel a szövetségi tagságot
elutasítja, a Szövetség a csatlakozni kívánó vadászok területi vagy szakmai elven
szervezett egyesületeinek, társulásainak (civil társaságainak) csatlakozását is
érdemben fogadja.
4/b. A hivatásos vadászok érdekképviseleti szerve is a Szövetség tagja lehet.
5. Megszűnik a tagsági viszony:
a) a tagszervezet bármely okból történő megszűnésével,
b) a tagszervezet döntése alapján a Szövetségből való kilépéssel.
c) Kizárással: amennyiben a Szövetség legfőbb szerve a tagot kizárja.
Kizárás a Szövetség Alapszabályával, illetve Etikai normáival ellentétes vagy azt
súlyosan megsértő működése esetén kezdeményezhető.
Kizárást kezdeményezhet a Szövetség bármely tagja, illetve szervezete.
A kizárásra vonatkozó határozat bíróság előtt megtámadható.
d) Felmondással: Az elnökség javaslata alapján a választmány felmondhatja a
tagsági viszonyát annak a tagszervezetnek, aki egy éven túli tagdíjhátralékkal
rendelkezik és hátralékát az elnökség felszólítását követő 30 napon belül nem
rendezi. A jogkövetkezményre a tagot figyelmeztetni kell.
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A szövetségi tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
5.§
1. A tagok szövetségi tagságon alapuló jogai:
a) küldöttei útján részt venni a Szövetség legfőbb testületi szervének
munkájában;
b) a tagok képviselői választhatók a Szövetség valamennyi szervezetébe és
tisztségére;
c) küldöttje útján vagy akár közvetlenül írásban panasz vagy javaslat
előerjesztése a Szövetség szerveihez;
d) küldöttei útján megválasztani a Szövetség tisztségviselőit, úgyszintén küldöttei
útján gyakorolhatja a visszahívási jogot;
e) a Szövetségtől, illetve szerveitől érdekvédelem kérése;
f) tanácsadás kérése a vadgazdálkodással, a vadászattal, illetve az
együttműködésekkel kapcsolatos feladatok teljesítéséhez;
g) a Szövetség valamely szerve által hozott törvénysértő határozat bíróság előtti
megtámadása, illetőleg a Szövetség működésének törvényessége érdekében
kereset indításának kezdeményezése;
h) a Szövetség, illetve szervei által nyújtott szolgáltatásokat - azok jellegétől
függően - ingyenesen vagy kedvezményesen igénybe venni;
i) a pártoló tagok a választmányban szavazati joggal a választmányban
közvetlenül nem rendelkeznek.
2. A tagok szövetségi tagságon alapuló kötelezettségei:
a) a Szövetség Etikai normáinak megtartása és megtartatása;
b) a Szövetség legfőbb testületi szerve által megállapított szövetségi tagdíj
megfizetése;
c) a Szövetség legfőbb szerve által megállapított információ és adatszolgáltatás;
d) részt venni a Szövetség mindazon tevékenységében, amelyben a
közreműködést elvállalták;
e) támogatni a Szövetséget, előmozdítni annak eredményes működését.

III.
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK
Általános rendelkezések
6.§
1.A Szövetség szervei megbízatásukat öt évi időtartamra, választás útján nyerik
el. A választott szervek választóiknak szükség szerint, de legalább évente egy
alkalommal kötelesek beszámolni.
2. A választott szervek vezetői és tagjai társadalmi jellegű megbízás alapján
látják el a feladataikat. Feladatuk nem megfelelő ellátása esetén bármikor
visszahívhatók.
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3. A testületi szervekbe a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással
történik. Egyéb kérdésekben a szavazás a területi szerv előzetes döntésétől
függően titkos vagy nyílt lehet.
4. A határozat hozatalhoz egyszerű szavazattöbbség szükséges. Az Alapszabály
megváltoztatásához a jelenlévők, a szervezet megszűnéséhez a tagság
háromnegyedének szavazata szükséges.
5. A testületi szervek (Választmány, Elnökség) akkor határozatképesek, ha azok
ülésein tagjaiknak több mint fele (50%+1 fő) jelen van. Ha az ülést
határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendre felvett
kérdésekben a 15 napon belül másodszorra összehívott ülés a megjelentek
számára tekintet nélkül csak akkor határozatképes, ha erre a tagokat
előzetesen figyelmeztették.
IV.
A SZÖVETSÉG SZERVEI
A Szövetség szervei
7.§
a.) A Szövetség Választmánya (Közgyűlése).
b.) A Szövetség Elnöksége.
c.) A Szövetség Felügyelő Bizottsága.
A Szövetség Választmánya
8.§
1. A Szövetség legfőbb testületi szerve a Választmány (Közgyűlés).
2. A Szövetségi Választmány tagjai:
a) Szavazati joggal minden tagszervezet képviseletében 1 fő (elnöke, illetve
vezetője vagy meghatalmazottja) az Elnökség tagjai; az Felügyelő Bizottság
Elnöke. (Személyenként 1 szavazati jog)
b) Tanácskozási joggal minden tagszervezetből további egy választott küldött.
3/a. A Választmányt szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni.
3/b. Rendkívüli választmányi ülést kell összehívni, ha:
 a küldöttek egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban
kéri.
 az Elnökség szükségesnek tartja, vagy az Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
 a bíróság elrendeli.
3.b. Az Elnökség köteles a Választmányt összehívni a szükséges intézkedések
megtétele céljából, ha
 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; vagy
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 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
 az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
3/c. A Választmányt az Elnökség hívja össze. A meghívót a napirendek
megjelölésével az ülést megelőzően legalább 8 nappal postai úton kell
megküldeni a Választmány tagjainak
9.§
1. A Szövetségi Választmány a Szövetséget érintő minden kérdésben dönthet
2. A Szövetségi Választmány kizárólagos hatásköre:
a) A Szövetség Elnökének és az Elnökség tagjainak, valamint az Felügyelő
Bizottság elnökének és tagjainak, a megválasztása, illetőleg visszahívása.
b) Országos szövetségi tagság esetén az országos küldöttek megválasztása,
illetőleg visszahívása.
c) A választások előkészítésére Jelölő Bizottság választása.
d) A szövetségi választott testületek beszámolóinak megtárgyalása és
elfogadása.
e) A szövetségi tagdíj megállapítása
f ) Az éves költségvetés elfogadása
g) Az alapszabály megállapítása és módosítása.
h) A Szövetség más szövetséggel való egyesülésének, úgyszintén feloszlásának
kimondása.
i) Más Szövetségbe való belépés vagy kilépés kimondása.
j) A tisztségviselők tiszteletdíjának megállapítása.
k) A Szövetségből tagkizárás,a tagsági viszony felmondása
A Szövetség Elnöksége
10.§
1/a A Szövetség két választmányi ülés közötti feladatainak ellátására – öt éves
időtartamra - 5 tagú Elnökséget választ. Az Elnökség a Szövetség ügyvezető
szerve. Az Elnökség tagjai a Szövetség vezető tisztségviselői.
2/a A Szövetség Elnöke egyben az Elnökség tagja és Elnöke.
2/b Az Elnökség tagjai közül egy fő elnökhelyettest választhat, aki tartós
akadályoztatása esetén helyettesítheti az elnököt.
3. Az Elnökség tagjai közötti munkamegosztást az Elnökség saját hatáskörében
állapítja meg.
4. A Szövetség Elnöksége a Választmánynak tartozik felelősséggel, a munkájáról
köteles annak beszámolni.
11.§
1. Az Elnökség hatásköre és feladatai:
a) A tagszervezetek érdekképviselete.
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b) A választmányi ülés időpontjának kitűzése, összehívása, az előterjesztések
elkészítése.
c) Két választmányi ülés között a Szövetség tevékenységével kapcsolatos - nem
a Választmány kizárólagos hatáskörébe utalt - döntések meghozatala.
d) A Választmány által átruházott hatáskörben biztosított jogok gyakorlása.
e) A Szövetség titkárának kinevezése és felmentése.
f) A Szövetség költségvetésének, pénzügyi beszámolójának választmány elé
terjesztése, mérlegének megtárgyalása és elfogadása.
g) Az éves költségvetésen belüli előirányzat átcsoportosításra az Elnök
felhatalmazása.
h) A Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának megállapítása.
i) A Szövetség feladat ellátásának és szolgáltatásainak megszervezése.
j) A jogszabályok által a Szövetség részére biztosított konkrét feladatok
- apparátuson keresztüli - végrehajtásának szervezése, illetve ellenőrzése
k) A Szövetség tagjai közzé tagfelvétel, a választmány utólagos tájékoztatásával.
2. Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tart ülést.
3. a. Rendkívüli ülést kell tartani, ha:
a) A választmány elrendeli.
b) A Szövetség Elnöke szükségesnek tartja, vagy az Felügyelő Bizottság
kezdeményezi.
c) Az Elnökség legalább három tagja - az ülés okának és céljának megjelölésével
- kéri.
4. Az Elnökség ülését az Elnök hívja össze. A meghívót a napirendek
megjelölésével az ülést megelőzően legalább 8 nappal postai úton kell
megküldeni az Elnökség tagjainak és meghívottjainak.
5. Az Elnökség ülésére a tagjain kívül meg kell hívni - tanácskozási jog
biztosításával - az Felügyelő bizottság elnökét, valamint a Szövetség Titkárát.
6. Az Elnökség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
7/a A testületi szervek döntéseit az Elnökség a Szövetségi Határozatok Tárában
nyilvántartja.
7/b Az Elnök gondoskodik az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való
közléséről írásban, igazolható módon.
A Szövetség Elnöke
12.§
1. A Szövetség Elnöke:
a.) Önállóan képviseli a Szövetséget, illetőleg gondoskodik a
képviseletről.
b.) Összehívja a Választmányt és az Elnökséget.
c.) Gyakorolja az Elnökség által ráruházott munkáltatói jogokat.
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d.) A költségvetés keretei között a konkrét felhasználásról dönt és
gyakorolja az utalványozási jogokat.
e.) Felhatalmazásának keretei között a Szövetség nevében
szerződéseket köthet, kötelezettséget vállalhat.
Felügyelő Bizottság
13.§
1. A Szövetség általános tevékenységének és gazdálkodásának ellenőrzésére és
véleményezésére három tagú Felügyelő Bizottságot választ öt éves időtartamra.
2. A Felügyelő Bizottság a Szövetség felügyelő szerve, s mint ilyen a
Választmánynak tartozik felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel,
tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az Elnökséget.
3. A Felügyelő Bizottság köteles évenként a választmánynak tevékenységéről
beszámolni. Köteles továbbá, a költségvetést és a pénzügyi beszámolót
ellenőrizni és véleményezni
4. A Felügyelő bizottság tevékenysége a Szövetség egész tevékenységére
kiterjed.
5. A Felügyelő Bizottság Ügyrendjét maga állapítja meg. Döntéseit ülésein,
egyszerű szótöbbséggel hozza.
A Szövetség Szakbizottságai
14.§
1. A területi feladatok, koncepciók kialakításához, az országos és területi
problémák véleményezéséhez, s a Szövetség szakmai feladatainak segítéséhez
az Elnökség a szükségesnek ítélt létszámú és személyi összetételű állandó
illetve ideiglenes Szakbizottságokat hozhat létre.
2. A Szakbizottságok létrehozásáról és személyi összetételéről a Választmányt
tájékoztatni kell.
A Szövetség szakmai és ügyviteli szervezete
15.§
1. A Szövetség feladatainak ellátására - a Szövetség titkárából és
szakelőadókból álló - Szakmai és ügyviteli szervezetet működtet, amelynek
irányítását a Szövetség Elnöke látja el.
2. A Szövetség titkára és a Szakmai és ügyviteli szervezetben dolgozók a
Szövetség alkalmazottai. Munkakörüket és feladatukat a Szervezeti és Működési
Szabályzatban kell részletesen meghatározni.
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3. A Szakmai és ügyviteli szervezet működési feltételeit az Elnökség a
költségvetés jóváhagyása során határozza meg.
A Szövetség titkára
16.§
1. A Szövetség titkára a Szövetség szakmai - operatív munkájának felelős
végrehajtója, munkaköre
és egyben
tisztsége
felsőfokú
vadászati
szakképesítéshez kötött
a) Gondoskodik a Választmány és az Elnökség elé kerülő előterjesztések
elkészítéséről és a jóváhagyott döntések végrehajtásának megszervezéséről.
b) Szervezi és irányítja az Elnökség ügyvitelét, adatszolgáltatását, ellátja a
hatáskörébe utalt kiadmányozást, biztosítja keletkezett iratokba való betekintést
az SzMSz.-ben meghatározott feltételek szerint.
c) Ellátja a Szövetség gazdálkodásának koordinálását, közreműködik az éves
költségvetés és zárszámadás elkészítésében, gyakorolja az ügyrend szerinti
utalványozási jogkört.
d) Felelős a Szövetség vagyongazdálkodásáért.
e) Szervezi és szükség szerint lebonyolítja a Szövetség szolgáltatásai, és
vállalkozási tevékenységét.
f) Szaktanácsadással, információkkal segíti a tagok vadgazdálkodási, vadászati
tevékenységét.
g) Figyelemmel kíséri és segíti tagjainak vadkár megelőzési és vadkár
megtérítési tevékenységét, képviseli a tagok érdekeit.
h) Közreműködik vadállomány helyzete és trófeabírálati tapasztalatok szakmai
értékelésében, azok megismertetésében.
i) Az érdekvédelmi tevékenység hatékony ellátása érdekében széles körű
kapcsolatokat tart fenn a szakmai, a hatósági és más hivatalos szervekkel, a
társszervezetekkel.
j) Közreműködik a szakmai és ügyviteli szervezet irányításában.
2. A Szövetség titkára az Elnökség felhatalmazásával jogosult a Megyei
Fővadász cím használatára.

V.
A SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA
17.§
1. A Szövetség az alapszabályban meghatározott cél megvalósítása érdekében
vagyonával önállóan gazdálkodik.
2. A Szövetség tartozásaiért saját vagyonával felel. A Szövetség alapítója, tagja
- a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl - a szervezet tartozásaiért saját
vagyonával nem felel.
3. A Szövetség az alapszabályban meghatározott cél szerinti tevékenységet (a
továbbiakban: alapcél szerinti tevékenység) és - célja megvalósítása, gazdasági
feltételeinek biztosítása érdekében - gazdasági-vállalkozási tevékenységet is
végez. Ez az alapcél szerinti tevékenységét nem veszélyezteti.
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4. A Szövetség csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget,
amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és
működésének fenntartását.
5. A Szövetség legfőbb szervének feladata a működőképesség fenntartása, és
a fenyegető fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt
tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
6. A Szövetség bevételei:
a)
tagdíjak,
b)
alapcél szerinti tevékenységekből származó bevételek,
c)
támogatások, adományok,
d)
gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevételek,
e)
befektetési tevékenységből származó bevételek,
f)
egyéb bevételek.
7. A Szövetség költségei, ráfordításai:
a)
alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b)
gazdasági-vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c)
működéséhez szükséges költségek,
d)
egyéb költségek.
8. A Szövetség bevételeit a 2011. évi CLXXV. törvény 19. § (1) bekezdés
szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait (kiadásait) a 19. § (2) bekezdés
szerinti részletezésben elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja
nyilván.
9. A Szövetség a 2011. évi CLXXV. törvény 19. § (2) bekezdés c) és d) pontja
szerinti költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a
gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt
tevékenységek árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani.
10/1. A Szövetség a gazdasági-vállalkozási tevékenységgel összefüggő
immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó
alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló
törvény szerint veheti figyelembe.
10/2. A Szövetség működése során az induló tőke (törzsvagyon) kezelésére a
létesítő okirat rendelkezései az irányadóak.
11. A Szövetség működéséről folyamatosan, de évente legalább egy
alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot.
12. A Szövetség honlapján ad tájékoztatást működéséről és az adományok
felhasználásáról. E tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára
benyújtandó beszámolón túl további ismertetést nyújt.
13. A Szövetség éves költségvetési tervét a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámoló-készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján készített
beszámoló tartalmi elemeinek megfelelően készíti el.
14. A Szövetség szolgáltatásai fenntarthatósága biztosítása érdekében az
ésszerű gazdálkodás elve szerint jár el, amely alapján az éves költségvetését
úgy tervezi meg, hogy kiadásai és bevételei (adományok és felajánlások,
költségvetési támogatások, gazdasági-vállalkozási tevékenységek bevétele,
önkéntesek nem pénzbeli hozzájárulása, más bevételek) egyensúlyban
legyenek.
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15. Az éves tagdíj mértékéről befizetésének módjáról, esedékességéről,
határidejéről a választmány az éves pénzügyi terv jóváhagyásakor dönt.
(A tagdíj jelenleg vadászatra jogosult tagszervezeteknek 6 000 Ft/hó; egyéb
tagszervezeteknek 3 500 Ft/hó)
18.§
1. A Szövetség tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
évente egyszer írott sajtóban vagy az interneten nyilvánosságra hozza.
19.§
Összeférhetetlenségi szabályok és követelmények
1. Az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság tagjai nem lehetnek közeli
hozzátartozója vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) egymásnak.
2. Nem lehet az Felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a szervezet
könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyvezető és képviseleti szerv elnöke vagy
tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik
tisztséget nem töltenek be),
b) a szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az
egyesület által tagjának a tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban
foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
3.A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok
(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.
(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.
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4.A Szövetség képviselete
(a) A Szövetség törvényes képviseletét az Elnök látja el.
(b) Az Elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
(c) Az Elnök köteles a Szövetség jogszabályban előírt adatait a
nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.

VI.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
20. §
1.)Megszűnik a Szövetség, ha:
a) a legfőbb szerv – a tagok legalább háromnegyedének egybehangzó döntése alapján egyesül más egyesülettel, vagy két, vagy több egyesületre
szétválik a Civil törvény rendelkezései szerint,
b) a legfőbb testületi szerv – a tagok legalább háromnegyedének
egybehangzó döntésével - 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 törvényben meghatározott minimumot,
e) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az
egyesületet a bíróság a nyilvántartásból törli.
A b) – e) pontban foglaltak esetén a Szövetség jogutód nélkül szűnik meg.
A b) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c) és d) pontban
foglalt esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni. A végelszámolási és
kényszer-végelszámolási eljárásra a Civil törvényben szabályozott eltérésekkel a
2006. évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
2.)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 a Szövetség
fizetésképtelenségét a bíróság megállapította.
3.)
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén – a Ptk. hatályos
rendelkezéseire tekintettel – a hitelezők követeléseinek kielégítése után
megmaradt vagyont az „Észak-magyarországi vadgazdálkodásért” Alapítvány
támogatására kell fordítani.
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VII.
HATÁLYBALÉPÉS
21.§
1.) Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Vadászok
és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi Területi Szövetségének Választmánya
2015. április 08-án tartott ülésen elfogadta.
2.) Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, a civil szervezetek gazdálkodása,
az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011.
(XII.30.) Korm. rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013 évi V. tv.)
rendelkezései az irányadók.
3.) A Szövetség működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
Miskolc, 2015. április 8.

