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Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 1881. május 24-én jött létre gróf Nádasdy Ferenc
elnökletével, védnöknek Rudolf trónörököst, örökös tiszteletbeli elnöknek pedig József királyi
főherceget kérték fel.
A Védegylet célja a vadászat népszerűsítése, az e tevékenységgel kapcsolatos törvények és
rendszabályok végrehajtásának ellenőrzése és támogatása, a célszerű vadóvás és
vadtenyésztés támogatása, az orvvadászat meggátolása, vadfajok telepítése, a veszélyeztetett
fajok védelme és a vadászati tudomány fejlesztése volt.
A Védegylet megalakulását követően, pár évtizeddel később más vadászati érdekképviseleti
szervek is alakulnak, melyek a Védegylettel részben együttműködve, esetenként azzal
egyesülve, majd szétválva képviselték 1945-ig a vadászati tevékenység és a magyar vadászok
érdekeit.
1947-től megalakul Magyar Vadászok Országos Szövetsége néven egy új vadászati
érdekképviseleti szerv, amely kezdetben – politikai okokból – nem tekintette magát a
Védegylet jogutódjának, azonban pár évtized alatt folyamatosan átvette a korábbi Védegylet
által ellátott feladatokat.
Az 1989. évi politikai és társadalmi változások következtében megszűnt a Magyar Vadászok
Országos Szövetsége és helyébe megalakult a régi néven az Országos Magyar Vadászati
Védegylet, amely a vadászattal kapcsolatos társadalmi szervezeteket önkéntes alapon egyesíti
és képviseli érdekeiket.
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet vállalja mindezen elődök örökségét és szellemi
utódjának tekinti magát.

I. fejezet
AZ ORSZÁGOS VÉDEGYLET ELNEVEZÉSE, CÉLJA ÉS FELADATA
A Védegylet elnevezése, székhelye
1. §

(1)
(2)

(3)

Az országos szervezet megnevezése: Országos Magyar Vadászati Védegylet.
Hivatalos rövidítése: OMVV.
Az Országos Magyar Vadászati Védegylet (alapítva: 1881), a továbbiakban:
Védegylet, a jelen Alapszabályban meghatározott célok és feladatok megvalósítása
érdekében – az 1881-ben alapított Védegylet szellemiségének tiszteletben tartása,
folytatása és továbbfejlesztése szándéka által vezérelten – a megyei (területi)
vadászszövetségek által az 1989. évi II. törvény alapján létrehozott országos szakmai
érdekvédelmi szövetség.
A Védegylet nem folytat közvetlen politikai tevékenységet – azaz nem végez
pártpolitikai tevékenységet –, nem állít sem országgyűlési, sem önkormányzati
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(4)
(5)
(6)
(7)

(8)
(9)

képviselő választáson jelöltet, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
A Védegylet székhelye: 1027. Budapest II., Medve u. 34-40.
A Védegylet jogi személy.
A Védegylet társadalmi vezető tisztségviselője: Dr. Semjén Zsolt elnök.
A Védegylet törvényes képviselője: Pechtol János ügyvezető elnök.
Az ügyvezető elnök képviseleti jogát önállóan gyakorolja.
Az ügyvezető elnök köteles a Védegylet jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó
bíróságnak bejelenteni.
A Védegylet hatóköre: országos.
A Védegylet pecsétje: kör alakban az Országos Magyar Vadászati Védegylet felirat,
középen álló gímszarvas bika alakja, agancsszárai között sugarakkal övezett
kereszttel, a baloldalon fenyőfa, jobboldalon faág rajzolatával.
A Védegylet célja

2. §
A Védegylet, mint az egyesületként működő vadásztársaságok és más vadgazdálkodók
megyei, területi szövetségei által önkéntesen létrehozott országos szövetség célja:
a) a Védegylet tagszervezeteinek társadalmi összefogása, érdekeik képviselete és védelme, a
vadászatot, vagy a vadgazdálkodási tevékenységet érintő más szervezetekkel való
együttműködés;
b) A vadászat és vadgazdálkodás szükségességének elfogadtatása a társadalom más
szereplőivel, a vadászok társadalmi elfogadottságának elősegítése;
c) a világhírű magyar vadállománnyal, mint nemzeti vagyonnal olyan minőségi
gazdálkodásnak az elősegítése, amely összhangban van az erdő- és mezőgazdasággal, a
földtulajdonosi érdekekkel továbbá a környezet- és természetvédelemmel és megfelel a
nemzet hosszú távú érdekeinek;
d) közreműködés a vad és élőhelyének védelmében, az élőhelynek az erdő- és
mezőgazdálkodás érdekeivel összhangban álló fejlesztésében, valamint az országos
környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában;
e) a vadgazdálkodási és vadászati tudomány fejlődésének előmozdítása;
f) a vadászati kultúra, a vadászati hagyományok megőrzése, ápolása vadászati etika és etikett
érvényesülésének elősegítése;
g) a vadászok szakmai ismereteinek bővítése, továbbá a jogszabályok, valamint a vadászati
etika szabályai megtartására való nevelés,
h) a vadászvizsgát letenni szándékozók részére egyéb tanfolyamszervezők mellett, saját
jogán és saját nevében, a tanfolyamokat felügyelő NÉBIH engedélyével magas szintű
vadászati, vadgazdálkodási ismereteket nyújtó tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.
i) nemzetközi együttműködések kialakítása, és a vadászat nemzetközi szervezeteiben a
magyar vadászat és vadgazdálkodás képviseletének biztosítása.
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A Védegylet feladata

3. §
(1) A 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében a Védegylet feladata:
a) a Védegylet megyei (területi) szövetségei és azok tagszervezetei érdekei védelme
keretében a vadászattal és a vadgazdálkodással, valamint az egyesületi élettel
kapcsolatos előterjesztések, javaslatok készítése;
b) a vadászattal, a vadgazdálkodással kapcsolatos jogszabály-tervezetek véleményezése az
illetékes állami, társadalmi és gazdasági szervek részére;
c) segítség nyújtása a Védegylet megyei (területi) szövetségeit és azok tagszervezeteit ért
sérelmek orvoslásához;
d) a Védegylet megyei (területi) szövetségei és azok tagszervezetei közös problémáinak,
esetleges konfliktusaik megoldásának, szükség esetén érdekeik egyeztetésének
elősegítése;
e) a vadgazdálkodás, a vadászat és a természetvédelem összehangolásának előmozdítása;
f) a vadásztársaságok érdekeinek érvényesítése és védelme céljából a vadgazdálkodással
és a vadászattal kapcsolatos bel- és külföldi piaci tevékenységnek lehetőségei keretei
közötti elősegítése;
g) nemzetközi vadászati kapcsolatok létesítése és fenntartása, közreműködés a hazai és
nemzetközi vadászati rendezvények előkészítésében, valamint lebonyolításában;
h) az önkormányzatok, a földtulajdonosok és a földhasználók, valamint a vadászatra
jogosultak közötti együttműködések országos szintű kezdeményezése, érdekegyeztető
tárgyalások szervezése;
i) a közvélemény tájékoztatása a vadászat reális megítélése érdekében a propaganda
minden lehetséges eszközével, az írott és az elektronikus sajtó igénybevételével;
j) a fenntartható vadászat elfogadtatása a társadalommal, annak elősegítése, hogy ez
összhangban álljon a természetvédelemmel;
k) a fenntartható fejlődés monitorozása, javaslatok kidolgozása a biológiai sokféleség
megőrzése érdekében
l) a vadászati kultúra és hagyományainak ápolása, megőrzése.
m) saját jogán és saját nevében olyan magas szintű vadászati, vadgazdálkodási
ismereteket nyújtó tanfolyamok megszervezése és lebonyolítása, amelyeken a
tanfolyamra bejelentkező és a vadászvizsgát letenni szándékozó személyek a vizsga
letételéhez szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket elsajátíthatják.

(2) A Védegylet a jelen alapszabályban megjelölt célok megvalósítása, ill. feladatainak
ellátása során tagjainak térítésmentesen vagy kedvezményes térítés ellenében különféle
szolgáltatásokat nyújt, ill. vállalkozási tevékenységet végez az alábbiak szerint:
a) megszervezi és biztosítja a tagszervezetek számára vadgazdálkodási, vadászati,
szervezési, gazdasági, adó és jogi szaktanácsadást, a tagszervezetek felkérése és
megbízása alapján szakértői tevékenységet lát el;
b) közreműködik élőhely-védelmi programok kidolgozásában – elsősorban az
apróvadfajok védelmében –, részt vesz a vadászterületek gazdálkodási feltételeinek
elősegítésében, támogatásában;
c) kezeli a Védegylet pénzügyi alapjait, vagyonát és hasznosítja ingatlanjait;
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d) a vadgazdálkodási és vadászati képzés és szakoktatás megszervezéséhez javaslatokat
tesz, segítséget nyújt;
e) megszervezi vadgazdálkodási, vadászati tárgykörben a különböző szakmai
rendezvények, konferenciák lebonyolítását;
f) támogatja a vadászati kulturális tevékenységet, képzőművészeti kiállítások rendezését;
g) felkérésre megszerkeszti a különböző vadászati, vadgazdálkodási és kulturális
kiadványokat, megszervezi azok kiadását.
h) a Védegylet megyei (területi) szövetségei, és azok tagszervezetei részére segítséget
nyújt az alapszabály és egyéb szabályzatok előkészítéséhez, illetve egyéb
szolgáltatásokat végez;
i) a Védegylet működésének biztosítása érdekében gazdasági- vállalkozási tevékenységet
folytat.
(3) A feladatok és szolgáltatások tényleges körét, térítésmentes vagy térítéses voltát az
Országos Választmány, a térítés összegét a mindenkori anyagi lehetőségek függvényében
az Országos Elnökség jogosult meghatározni.
(4) A Védegylet az Országos Választmány előzetes jóváhagyásával céljai megvalósítása,
gazdálkodási feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági vállalkozásban részt vehet,
gazdasági vállalkozási tevékenységet folytathat.

II. fejezet
A VÉDEGYLET TAGJAI, A TAGSÁGI VISZONYBÓL EREDŐ JOGOK ÉS
KÖTELEZETTSÉGEK
A Védegylet tagszervezetei, megnevezésük és székhelyük
Baranya Megyei Vadásztársaságok Szövetsége
7623 Pécs, Petőfi u. 45.
Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség
6000 Kecskemét, Rákóczi u. 9. I/5.
Békés Megyei Vadászszövetség
5600 Békéscsaba, Bajza u. 11.
Csongrád Megyei Vadászszövetség
6721 Szeged, Római krt. 18/B.
Fejér Megyei Vadászok és Vadgazdálkodók Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Jancsár u. 7.
Felső-Tiszavidéki Vadgazdák Szövetsége
4800 Vásárosnamény, Szabadság tér 25.
Hajdú-Bihar Megyei Vadgazdák és Vadászok Szövetsége
4026 Debrecen, Péterfia u. 4.
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Heves Megyei Vadászok, Vadgazdálkodók és Természetvédők Szövetsége
3300 Eger, Hibay Károly u. 12.
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadászszövetség
5000 Szolnok, Petőfi u. 13.
Kisalföldi Vadászszövetség
9021 Győr, Zechmeister u. 9.
Komárom-Esztergom Megyei Vadászatra Jogosultak és Vadászok Szövetsége
2943 Bábolna, Ady Endre u. 41.
Levelezési cím: 2800 Tatabánya, Réti út 156.
Nógrád Megyei Vadászszövetség
3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.
Rábaközi Vadászszövetség
9322 Rábatamási, Szabadság u. 87.
Somogy Megyei Vadászok Szövetsége
7400 Kaposvár, Zárda u. 18.
Sopron Tájegységi Szövetség
9400 Sopron, Honvéd út 1.
Tolna Megyei Vadászszövetség
7400 Szekszárd, Pollack Mihály u. 32/B. fsz. 2.
Pest Megyei Vadgazdálkodók Szövetsége
1051 Budapest, Nádor u. 34.
Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége
3526 Miskolc, Tas u. 18.
Vadásztársaságok Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége
4400 Nyíregyháza, Vörösmarty tér 7/a.
Vasi Vadgazdálkodók Védegylete
9700 Szombathely, Puskás Tivadar u. 7.
Veszprém Megyei Vadászszövetség
8200 Veszprém, Dózsa György út 32.
Zala Megyei Vadásztársaságok, Vadgazdálkodók és Vadászok Szövetsége
8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 39.
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A Védegylet tagjai, a tagsági viszony keletkezése és megszűnése
4. §
(1)A Védegyletnek rendes tagjai lehetnek.
(2) A Védegyleti tagsági viszony a tagságért jelentkező szervezet legfőbb testületi szervének
állásfoglalása, valamint a Védegylet legfőbb testületi szervének jóváhagyó határozata
alapján keletkezik.
(3) A Védegylet rendes tagjai a megyei (területi) vadászszövetségek lehetnek. A megyei
(területi) vadászszövetségeket, mint tagszervezetet a szövetségek elnökei és a küldöttként
megválasztott személyek (a továbbiakban együttesen: küldöttek) képviselik. A
tagszervezetenként megválasztható küldöttek számát az alapszabály 10. § (1) bekezdés b)
pontja határozza meg.
(4) Megszűnik a tagsági viszony, ha:
a) a tagszervezet jogutód nélkül megszűnik;
b) a tagszervezet a legfőbb testületi szervének döntése alapján kilép a Védegyletből, és
ezt írásban bejelenti;
c) a tagszervezet tagdíjfizetési kötelezettségének, tértivevényes küldeményként
megküldött írásbeli felszólítás ellenére több mint hat hónapja nem tesz eleget, és ezért
a Védegylet Országos Választmánya törli a tagok sorából;
d) a tagsági jogviszony felmondásával;
e) a tag kizárásával.
(5) A törlésről hozott határozatot 7 (hét) napon belül, igazolható módon meg kell küldeni a
törölt tagnak, egyúttal a határozatban fel kell hívni a figyelmét arra, hogy a
kézbesítéstől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül – ha a döntést
törvénysértőnek tartja – keresetet nyújthat be a bírósághoz.
(6) A Védegylet a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja, ha az
alapszabály a tagságot feltételekhez köti és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek.
A felmondásról az Országos Választmány dönt.
(7) A tagnak jogszabályt, a Védegylet alapszabályát, vagy az Országos Választmány
határozatát súlyosan, vagy ismételten sértő magatartása esetén az Országos
Választmány – bármely védegyleti tag, vagy védegyleti szerv kezdeményezésére – a
taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, ha az alapszabály a tisztességes eljárást
biztosító szabályokat meghatározta azzal, hogy a döntés meghozatala előtt biztosítani
kell az érintett tag meghallgatását.. Ennek érdekében a tag kizárását kimondó
határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indokolásnak
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá
jogorvoslati lehetőségként 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A kizáró határozatot a
taggal közölni kell.
A védegyleti tagsági viszonyból eredő jogok és kötelezettségek
5. §
(1) A védegyleti rendes tagságon alapuló jogok:
a) a tagszervezet elnöke és küldöttei útján tanácskozási és szavazati joggal rendelkezik a
Védegylet legfőbb testületi szervének munkájában;
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b) a tagszervezet részéről írásban panasz vagy javaslat előterjesztése a Védegylet testületi
szerveihez, vagy tisztségviselőihez;
c) a Védegylet gazdálkodásába és vagyonkezelésébe való betekintés, ezzel kapcsolatban
felvilágosítás és elszámolás kérése;
d) érdekvédelem kérése a Védegylettől;
e) tanácsadás kérése a vadgazdálkodási feladatok teljesítéséhez;
f) a Védegylet valamely szerve által hozott törvénysértő határozat bíróság általi
felülvizsgálatának kezdeményezése, illetőleg a Védegylet működésének törvényessége
érdekében kereset indításának kezdeményezése az ügyészségnél;
g) a tagszervezet pénzügyi, jogi, ügyviteli feladatainak ellátásához szaktanács kérése,
továbbá az ilyen tevékenység végzéséhez szükséges nyomtatványok - térítés ellenében
történő vagy térítés nélküli - igénylése;
h) a Védegylet erre a célra rendelt alapjából kölcsön, illetőleg támogatás igénylése
meghatározott célokra,
i) a térítésmentes vagy térítéses szolgáltatások igénybevétele.
(2) A védegyleti tagságon alapuló kötelezettségek:
a) a Védegylet eredményes működésének előmozdítása, a célkitűzések megvalósításában
való tevékeny közreműködés;
b) a Védegylet működéséhez szükséges információk és adatok szolgáltatása;
c) a Védegylet legfőbb testületi szerve által megállapított tagdíj megfizetése.
(3) A Védegylet rendes tagjai – a megyei (területi) vadászszövetségek a saját tagegyesületeik
után számítva – tagegyesületenként 3.000 Ft/év tagdíjat fizetnek, átutalással minden év
május 31-ig a Védegylet bankszámlájára, a Védegylet által kibocsátott számla
ellenében.

III. fejezet
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI ALAPELVEK
Általános rendelkezések
6. §
(1) A Védegylet választott testületi szervei, illetőleg tisztségviselői megbízatásukat ötévi
időtartamra, választás útján nyerik el és indokolt esetben bármikor visszahívhatók.
(2) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
- vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
tevékenység ellátásához szükséges körben nem korlátozták
- a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült
- nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen, bírói ítélettel
eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt
- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
(3) A vezető tisztségviselői megbízatás megszűnik
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határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
megszüntető feltételhez kötött megbízás esetén, a feltétel bekövetkezésével;
visszahívással;
lemondással;
a vezető tisztségviselő halálával,
a vezető tisztségviselő cselekvőképességének tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével;
(4) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Országos Elnökséghez intézett nyilatkozattal
bármikor lemondhat. Ha a Védegylet működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az
új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől
számított 60. napon válik hatályossá.
(5) A Védegylet vezető tisztségviselői nem állhatnak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói kapcsolatban egymással (összeférhetetlenség).
(6) A megválasztott tisztségviselő visszahívását – a visszahívás okának megjelölésével – a
tagszervezetek legalább egyharmada írásban kezdeményezheti az Országos
Választmánynál. Az Országos Választmány a kezdeményezés benyújtásának időpontjától
számított 60 napon belül rendkívüli ülésen – az Országos Elnökség javaslata és az érintett
tisztségviselő meghallgatása után – nyílt szavazással határozatilag dönt a
kezdeményezésről. A határozatot mind a kezdeményezők, mind a visszahívással érintett
tisztségviselő, illetve az Országos Választmány bármely tagja – a tudomására jutástól
számított harminc napon belül – törvénysértésre hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja.
A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban
indokolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti.
(7) A testületi szervekbe a tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Egyéb
kérdésekben a szavazás a testületi szerv előzetes döntésétől függően titkos vagy nyílt lehet.
(8)A tisztségviselők megválasztásához, visszahívásához a határozatképes Országos
Választmány jelenlévő tagjai kétharmados szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
Az Alapszabály megállapításához illetve módosításához a határozatképes Országos
Választmány jelenlévő tagjai háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
A Védegylet céljának módosításához és a Védegylet megszüntetéséről szóló országos
választmányi döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Egyéb kérdésekben a határozathozatalhoz
egyszerű szavazattöbbség szükséges. Tisztségviselők választása esetében amennyiben a
megismételt szavazás is eredménytelen, úgy ugyanazon országos választmányi ülésen, ha
újabb szavazást tartanak, a jelenlévő tagok 50 %-a + 1 érvényes szavazat is elegendő a
tisztségviselő megválasztásához.
(9)A testületi szervek akkor határozatképesek, ha azon a leadható szavazatok több mint a
felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az
adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során, figyelmen
kívül kell hagyni. Határozatképtelenség esetén, a tizenöt napon belül ismételten
összehívott testületi szerv az eredetileg közölt napirendi pontok vonatkozásában a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Ebben az esetben a
határozathozatalhoz a jelenlévők kétharmadának igenlő szavazata szükséges. A
meghívónak a megismételt közgyűlés esetén tartalmaznia kell azt a tájékoztatást, hogy a
megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül csak akkor
határozatképes, ha erre a tagokat előzetesen figyelmeztették.
(10)Az Országos Választmány és az Országos Elnökség ülésén nem szavazhat az
a)
b)
c)
d)
e)
f)
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akit a határozat kötelezettség, vagy felelősség alól mentesít, vagy a Védegylet terhére
másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll.
(11) Az Országos Választmány ülésén tisztségviselők választásánál a jelölőbizottság által
előterjesztett összesített jelöléseken túlmenően a jelöltre bármelyik jelenlévő választmányi
rendes tag is tehet javaslatot,
a) a szavazólapra az a jelölt kerül felvételre, aki nyílt szavazással elnyerte a jelenlévő
rendes tagok legalább 50 %-ának + 1 érvényes szavazatnak a támogatását, és aki a
jelölést akár személyesen akár hiteles magánokiratba foglalt nyilatkozatban elfogadta,
b) megválasztott tisztségviselő az a jelölt lesz, aki a titkos szavazás során az Országos
Választmány jelenlévő tagjai legalább kétharmadának a szavazatát megkapta,
c) amennyiben egyik jelölt sem kapta meg a megválasztásához szükséges kétharmados
szavazatot, akkor ugyanazon a választmányi ülésen erre a tisztségre (tisztségekre) újabb
választást kell tartani az Alapszabály 6.§. (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével.
(12) A Védegylet vezető tisztségviselőit a Védegylet tagjai közül kell választani. Az
alapszabály felhatalmazása alapján a vezető tisztségviselők legfeljebb egyharmada
választható a Védegylet tagjain kívüli személyekből.
-

(13) A Védegylet legfőbb testületi szervének állásfoglalásai a Védegylet valamennyi szervére
kötelezőek, a tagszervezetekre viszont ajánlás jellegűek.
7. §
A Védegylet testületi szerveinek állásfoglalásai nem csorbíthatják a tagszervezetek
önállóságát.

IV. fejezet
A VÉDEGYLET SZERVEI
Testületi szervek
8. §
(1) A Védegylet testületi szervei:
a) Országos Választmány
b) Országos Elnökség
c) Országos Felügyelő Bizottság

(2) Az országos szervek vezető tisztségviselői
a) a Védegylet elnöke
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b) a Védegylet két alelnöke
c) a Védegylet ügyvezető elnöke
d) az Országos Elnökség tagjai
(3) A fentiekben részletesen meghatározott vezető tisztségviselőkön kívül a Védegyletnél
elnökből és négy tagból álló Országos Felügyelőbizottság is működik, mely személyeket
szintén az Országos Választmány választ, megbízatásuk időtartamát az alapszabály
rögzíti, azonban ezen személyek tisztségviselők, akikre a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Ptk. 3:26 § és 3:77 §).
Országos Választmány
9. §

(1) A Védegylet legfőbb testületi szerve az Országos Választmány, amelyet szükség szerint,
de évente legalább egyszer össze kell hívni. Az összehívás elrendelésére az Országos
Elnökség jogosult.
(2) Rendkívüli Országos Választmányi ülést kell összehívni, ha:
a) a bíróság elrendeli;
b) a tagszervezetek legalább egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével
írásban kéri;
c) az Országos Felügyelőbizottság kezdeményezi;
d) a Védegylet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
e) a Védegylet előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
f) a Védegylet céljainak elérése veszélybe kerül;
g) a jelen Alapszabálynak a tisztségviselő visszahívására vonatkozó rendelkezése
alapján.
(3) A 9.§ (2) bek. a) pontjában meghatározott esetben a Bíróság döntésének megfelelően, b) g) pontjaiban foglalt esetekben pedig 60 napon belül kell a rendkívüli Országos
Választmány ülését összehívni.
10. §
(1) Az Országos Választmány tagjai:
a) az Országos Elnökség tagjai;
b) a megyei (területi) szövetségek által képviselt minden befejezett 20 tagszervezetenként
választott 1 küldött;
c) az Országos Felügyelőbizottság elnöke;
(2) Az Országos Választmány hatásköre:
a) a Védegylet Alapszabályának megállapítása, illetőleg módosítása;
b) a Védegylet elnökének, a két alelnöknek, az ügyvezető elnöknek titkos szavazással
történő megválasztása, illetőleg visszahívása, esetleges díjazásának megállapítása;
c) az Országos Felügyelő Bizottság elnökének és négy tagjának a titkos szavazással
történő megválasztása, illetőleg visszahívása, esetleges díjazásának megállapítása;
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d) a választások lebonyolításához háromtagú Jelölőbizottság és háromtagú Szavazatszedő
Bizottság nyílt szavazással történő megválasztása;
e) a tagszervezet belépésének jóváhagyása, illetve törlése az alapszabály 4. § (5)
bekezdésében meghatározott okokból;
f) döntés a tagsági jogviszony felmondásáról, vagy a tag kizárásáról;
g) a Védegylet más társadalmi szervezettel való egyesülésének két vagy több egyesületre
szétválásának, vagy megszűnésének kimondása;
h) a Védegylet megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – döntés a Védegylet
vagyonáról;
i) az Országos Elnökség és a Felügyelőbizottság beszámolóinak megtárgyalása és döntés
ezek elfogadása tekintetében;
j) az Országos Elnökség tevékenységének meghatározása;
k) a Védegylet tagszervezetei tagdíjának megállapítása;
l) az Országos Elnökség jogszabályba vagy a Védegylet Alapszabályába ütköző
határozatának, állásfoglalásának hatályon kívül helyezése;
m) vadgazdálkodási és vadászati kitüntetés alapítása;
n) a Védegylet éves költségvetésének megállapítása, az éves költségvetési beszámoló –
ezen belül az Országos Elnökségnek a Védegylet vagyoni helyzetéről szóló
jelentésének – elfogadása;
o) a Védegylet vagyona felhasználásának és a felhasználás ellenőrzése szabályainak
meghatározása;
p) a Védegylet által a jelen Alapszabály keretei között ellátandó feladatok és
szolgáltatások tényleges körének, térítésmentes vagy térítéses jellegének a
meghatározása;
q) a rendes tagok, a vezető tisztségviselők és az országos felügyelőbizottság tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
r) a végelszámoló kijelölése.
11. §

(1) Az Országos Választmányt az Országos Elnökség döntése alapján a Védegylet elnöke
hívja össze az Országos Elnökség által meghatározott helyszínre. A napirendet tartalmazó
meghívót és mellékleteit (előterjesztések, stb.) az ülés kitűzött időpontja előtt legalább
tizenöt nappal meg kell küldeni az Országos Választmány valamennyi tagjának.
(2) Az Országos Választmányi ülésre szóló meghívó kézbesítésétől számított 7 napon belül a
tagok és a Védegylet szervei az Országos Elnökségtől írásban kérhetik a napirend
kiegészítését, a kiegészítés indokolásával.
(3) A napirend kiegészítésének tárgyában az Országos Elnökség jogosult dönteni. Ha a
kérelemről az Országos Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, az Országos Választmány
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
(4) Az Országos Választmány ülésén a Védegylet elnöke - akadályoztatása esetén az általa
megbízott alelnök elnököl. Az ülés megnyitásakor meg kell állapítani a
határozatképességet, nyílt szavazással meg kell választani a jegyzőkönyvvezetőt és a két
hitelesítőt – szükség esetén a levezető elnököt – és szintén nyílt szavazással el kell fogadni
az ülés megtárgyalandó napirendi pontjait. Az ülésen elhangzottakról a jelenlévők
hozzájárulásával hangfelvételt kell készíteni, majd ennek alapján az elhangzottak
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lényegéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a
megválasztott két hitelesítő ír alá.
(5) Az Országos Választmány határozatait, állásfoglalásait – tizenöt napon belül – el kell
juttatni a Védegylet szerveinek, valamint a Védegylet tagszervezeteinek.
(6) Az Országos Választmány ülései nem nyilvánosak, azon a tagokon és az országos
szervezet vezető tisztségviselőin kívül a Védegylet elnöke által meghívottak és az
alapszabály, vagy az Országos Választmány határozata alapján, tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.

Országos Elnökség
12. §

(1) Az Országos Elnökség a Védegylet ügyvezető, ügyintéző-képviseleti szerve.
(2) Az Országos Elnökség az Országos Választmánynak tartozik felelősséggel, a munkájáról
köteles annak évente beszámolni. Üléseit szükség szerint, de évente legalább három
alkalommal tartja. A hozott határozatokat, az ülést követő 15 napon belül írásban meg kell
küldeni a tagszervezetek részére.
(3) Az Országos Elnökség tagjai:
a) A Védegylet elnöke és a két alelnök;
b) az ügyvezető elnök;
c) tagszervezetként működő megyei (területi) szövetségek elnökei.
(4) Rendkívüli ülést kell tartani, ha:
a) a Védegylet elnöke ezt szükségesnek tartja;
b) az ügyvezető elnök vagy az Országos Felügyelő Bizottság az ülés okának és céljának
megjelölésével kéri;
c) a bíróság elrendeli;
d) a rendes tagok egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri.
(5) Az Országos Elnökség ülését a Védegylet elnöke – akadályoztatása esetén az általa
megbízott alelnök – hívja össze és vezeti le.
(6) Az Országos Elnökség üléseire tagjain kívül tanácskozási joggal meg kell hívni az
Országos Felügyelőbizottság elnökét.
(7) Indokolt esetben az Országos Elnökség ülésére tanácskozási joggal más személyek is
meghívhatók.
(8) Az Országos Elnökség határozatképes, ha a tagjainak több mint a fele jelen van.
(9) Az Országos Elnökség határozatait nyílt szavazással és a jelenlévők egyszerű
szótöbbségével hozza.
13. §
Az Országos Elnökség hatásköre:
a) döntés az Országos Választmány ülésének összehívásáról, a
meghatározásáról és a választmányi ülés helyszínének kijelöléséről;

napirendek
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b) tagjai érdekvédelme körében, az illetékes megyei (területi) szövetség véleményének
meghallgatása után a szükséges intézkedések megtétele;
c) a Védegylet szervei törvényes és alapszabályszerű működési feltételeinek
megteremtése;
d) a Védegylet központi apparátusa szervezetének, létszámának, valamint a Szervezeti és
Működési Szabályzatnak a megállapítása;
e) a Védegylet ügyvezető elnökével kapcsolatban a munkáltatói jogkör gyakorlása;
f) meghatározott feladatok ellátására bizottság létrehozása;
g) a vadásztársaságok, az önkormányzatok, továbbá a földtulajdonosok (földhasználók)
közötti - kölcsönös érdekeltségen alapuló és a nemzetgazdasági érdeket is szem előtt
tartó - együttműködés elősegítése;
h) a Védegylet elfogadott éves költségvetésén belüli előirányzat legfeljebb 30 %-ának
átcsoportosítása, az Országos Választmánynak történő utólagos beszámolási
kötelezettség mellett;
i) döntés a Védegylet folyóirata főszerkesztőjének személyéről;
j) a Védegylet folyóirata nevének, céljának, jellegének és irányvonalának a
meghatározása, a folyóirat védjegyének – mint védjegyjogosult – a levédése, döntés a
védelem esetleges megszüntetéséről;
k) a vadászok oktatásának, a vadászati etika fokozott érvényesülésének, a
szakpropaganda megszervezésének, a vadászati idegenforgalomnak, a vadászattal és a
vadgazdálkodással kapcsolatos tudományos, valamint kereskedelmi tevékenységnek
az elősegítése;
l) döntés azon hazai és nemzetközi vadászati rendezvényekről, amelyeknek
előkészítésében, valamint lebonyolításában a Védegylet részt vesz;
m) vadgazdálkodási és vadászati kitüntetés adományozása, valamint javaslattétel ilyen új
kitüntetés alapítására;
n) döntés a Védegylet által céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása
érdekében folytatható gazdasági, kereskedelmi tevékenységről, valamint a
tevékenység kereteinek és formáinak a meghatározása, illetve a Védegylet által
alapított gazdasági társaságban a tulajdonosi jogosítványok képviselete és a
tevékenység törvényes működésének felügyelete;
o) a Védegylet gazdálkodásának, apparátusának, vállalkozásainak az ügyvezető elnökön
keresztül történő operatív irányítása;
p) a vadgazdálkodás és a vadászat fejlesztésére pénzügyi alap létesítése, az alap kezelési
szabályzatának megállapítása;
q) állásfoglalás a nemzetközi vadászati szervezetekben való részvételről;
r) döntés mindazokban az egyéb ügyekben, amelyeket az Országos Választmány az
Országos Elnökség hatáskörébe utal;
s) az utalványozási jogkör meghatározása;
t) az Országos Választmány által meghatározott keretek között a Védegylet szolgáltatási
tevékenységének a kialakítása, ezen feladatnak az ügyvezető elnök általi szervezése és
irányítása;
u) az Országos Választmány által meghatározott térítéses jellegű szolgáltatások esetében
a térítés összegének a meghatározása;
v) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Védegylet saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, az Országos Felügyelőbizottság tagjával, vagy ezek
hozzátartozójával köt;
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w) döntés mindazokban az ügyekben, amelyek nem tartoznak más szerv hatáskörébe.
Országos Felügyelőbizottság
14. §

(1) Az Országos Felügyelőbizottság a Védegylet általános ellenőrző szerve, amely az
Országos Választmány által megválasztott elnökből és négy tagból áll.
(2) Az Országos Felügyelőbizottság tevékenységéért az Országos Választmánynak tartozik
felelősséggel, évente beszámolni köteles.
(3) A Bizottság elnöke és tagjai a Védegylet országos szerveiben más tisztséget nem
tölthetnek be.
(4) A Bizottság maga állapítja meg ügyrendjét. A Bizottság a határozatait a jelenlévők
szótöbbségével hozza.
(5) Az Országos Felügyelőbizottság a Védegylet országos szerveinél, tisztségviselőinél,
hivatali apparátusánál és vállalkozásainál ellenőrzi:
a) a jogszabályok, az Alapszabály előírásainak megtartását;
b) az állásfoglalások végrehajtását;
c) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályok megtartását;
d) az Országos Elnökség által létesített pénzügyi alap felhasználásának a
szabályszerűségét és célszerűségét;
e) a Védegylet szerveinek és tisztségviselőinek tevékenységét azok törvényessége és az
Alapszabálynak megfelelősége tekintetében.
(6) Az Országos Felügyelőbizottság az ellenőrzési tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatni
köteles az Országos Elnökséget.
(7) Az Országos Felügyelőbizottság köteles évente megvizsgálni a Védegylet
költségvetésének végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi
mérleget és megállapításairól az Országos Választmánynak írásban jelentést kell tennie.
(8) Az Országos Felügyelőbizottság hiányosság megállapítása esetén - annak jellegétől
függően - az alábbi intézkedéseket teszi:
(a) csekélyebb súlyú hiányosság megállapítása esetén erre írásban felhívja a vizsgált szerv
vezetőjének vagy a tisztségviselőnek figyelmét és rámutat a helyes eljárásra;
(b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az Országos
Elnökséget és kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
(9) Ha a (8) bekezdés b) pontja szerinti kezdeményezés nem vezet eredményre, vagy ha az
ellenőrzés az Országos Elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg súlyosabb
hiányosságokat, az Országos Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Országos
Választmány összehívását. Ilyen esetben az Országos Választmányt hatvan napon belül
össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben az
Országos Felügyelőbizottság írásban tájékoztatja az ügyészséget.

V. fejezet
A Védegylet elnöke

16

15. §
(1) A Védegylet elnökét - mint társadalmi vezető tisztségviselőt - az Országos
Választmány választja öt éves időtartamra, a jelen Alapszabály rendelkezései szerint.
(2) A Védegylet elnöke személyében képviseli a magyar vadászat, vadgazdálkodás
érdekeit, elősegíti a Védegyletnek más szövetségekkel, szervezetekkel, valamint a
különböző hatóságokkal történő együttműködés kialakítását, a nemzetközi kapcsolatok
erősítését.
(3) A Védegylet elnöke:
a) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása érdekében az Országos Választmány által
meghatározott alapvető célok keretei között az Ügyvezető elnök és szükség szerint
más szakértők bevonásával tárgyalásokat folytat, egyeztetést tart;
b) összehívja az Országos Választmány és az Országos Elnökség üléseit, ellátja az elnöki
teendőket;
c) ellenőrzi az Országos Választmány állásfoglalásainak végrehajtását;
d) kezdeményezi a Védegylet és más szövetségek, ill. szervezetek közötti együttműködés
kialakítását, ellenőrzi - az ügyvezető elnökön keresztül - azok végrehajtását;
e) szervezi és irányítja a tagszervezetek összehangolt tevékenységének kialakítását;
f) előmozdítja - ügyvezető elnökön keresztül - a tagszervezetek által felvetett problémák
megoldását, tevékenységük segítését;
g) évente beszámol az Országos Választmánynak az Országos Elnökség tevékenységéről
(4) A Védegylet elnökét akadályoztatása esetén az általa megbízott alelnök teljes jogkörrel
helyettesíti.
Alelnökök

16.§
(1) Az Országos Választmány saját tagjai sorából - az alapszabály rendelkezésének
megfelelően - két alelnököt választ, akik országos vezető tisztségviselők.
(2) Az alelnökök:
a) a Védegylet elnökének döntése alapján a Védegylet elnökét annak akadályoztatása
esetén teljes jogkörrel helyettesítik;
b) közreműködnek a Védegylet célkitűzéseinek és feladatainak megvalósításában.

A Védegylet ügyvezető elnöke
17. §
(1) A Védegylet ügyvezető elnöke az Országos Magyar Vadászati Védegylet törvényes
képviselője.
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(2) Az ügyvezető elnököt, mint az országos szervezet vezető tisztségviselőjét, az Országos
Választmány választja a jelen Alapszabály rendelkezései szerint öt éves időtartamra, ill. az
Országos Választmány jogosult tisztségéből visszahívni.
(3) Az ügyvezető elnök munkaköri feladatait munkaviszony keretében főállásban látja el,
munkaköre és egyben tisztsége felsőfokú vadászati szakképesítéshez kötött. Vele szemben
a munkáltatói jogkört az Országos Elnökség, az elnökségi ülések között pedig a Védegylet
elnöke gyakorolja.
(4)A Védegylet ügyvezető elnöke
a) a Védegylet törvényes képviselője, ilyen minőségében más szervek, ill. hatóságok
előtt képviseli a Védegyletet;
b) a Védegylet elnökének felhatalmazása alapján, helyette és nevében eljárva – szükség
szerint más szakértők bevonásával – tárgyalásokat folytathat, egyeztetést tarthat;
c) véleményt nyilvánít mindazokban az esetekben, amikor jogszabály, vagy hatósági
határozat a Védegylet meghallgatását írja elő; melyről az Országos Elnökség soron
következő ülésén beszámolni köteles.
d) az Országos Választmány és az Országos Elnökség döntésének keretei között – a
hivatali apparátus segítségével – közreműködik a hazai és nemzetközi vadászati
rendezvények előkészítésében, valamint szervezi azok lebonyolítását.
e) gondoskodik az Országos Választmány és az Országos Elnökség határozatai és
állásfoglalásai végrehajtásának megszervezéséről, a végrehajtás ellenőrzéséről;
f) irányítja a Védegylet hivatali apparátusát, az alkalmazottakkal szemben gyakorolja a
munkáltatói jogokat, egyéni vállalkozók esetében megbízási szerződést köt és ellátja a
megbízót megillető jogköröket;
g) gyakorolja az Országos Elnökség által részére biztosított utalványozási jogkört;
h) gondoskodik a Védegylet vagyoni eszközeinek szabályszerű és a jóváhagyott
költségvetés szerinti célokra való felhasználásáról, felügyeli személyes felelőssége
mellett a Védegylet gazdálkodási tevékenységét. Gondoskodik a beszámolók és az
éves költségvetés elkészítéséről és azoknak az Országos Elnökség és a Választmány
elé terjesztéséről;
i) az Országos Elnökséget és az Országos Választmányt tájékoztatja a védegyleti tagdíj
megfizetésének valamely tagszervezet részérő történő elmulasztásáról, illetve
valamely tagszervezet lejárt esedékességű tartozásáról;
j) irányítja a Védegylet által alapított gazdasági társaság tevékenységét;
k) gondoskodik a Védegylet határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetéséről, a Védegylet működésével kapcsolatos iratok megőrzéséről;
l) gondoskodik a tagság (megyei, területi szövetségek) nyilvántartásáról;
m) szervezi és irányítja a Védegylet szolgáltatási tevékenységét;
n) évente beszámol az Országos Elnökségnek az ügyvezető elnöki tevékenységéről;
o) a Védegyletet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén a Ptk-ban előírt intézkedések megtétele.
(5) Az ügyvezető elnököt akadályoztatása esetén az általa megbízott elnökségi tag helyettesíti.

VI. fejezet
A Védegylet vagyona
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18. §
(1) A Védegylet vagyonába tartoznak:
a) a Védegylet tagszervezetei által fizetett tagdíjak;
b) a Védegylet által szervezett és lebonyolított vadászvizsgára felkészítő tanfolyamok
bevételei,
c) a Védegylet céljai elérése érdekében végzett gazdálkodásából származó bevételek;
d) a Védegylet Országos Elnöksége által létesített pénzügyi alap bevételei;
e) a Védegylet tulajdonában és kezelésében lévő ingatlanok, vagyoni értékű jogok és
ingóságok, beleértve a Védegylet vadgazdaságát és vállalkozásait.
(2) A Védegylet vagyona felhasználásának és a felhasználás ellenőrzése szabályainak
meghatározása az Országos Választmány hatáskörébe tartozik.
(3) A Védegylet vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel
tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
(4) A Védegylet jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, a Védegylet céljával
megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell
átadni. A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a
vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Védegylet
vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem
fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. A vagyon feletti rendelkezési jog a Védegylet
törlésével száll át az új jogosultra.

VII. fejezet
VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Védegylet megszűnése
19. §
A Védegylet megszűnik, ha:
a) az Országos Választmány döntése alapján egyesül más egyesülettel, vagy két vagy
több egyesületre szétválik a Civil törvény rendelkezései szerint;
b) a bíróság feloszlatja,
c) az Országos Választmány a feloszlásról határoz, azzal, hogy kimondja a megszűnést;
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti, vagy
megállapítja megszűnését, ha tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a
két rendes tagot;
e) megvalósította célját, vagy céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem
határoztak meg, illetve ha határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam
eltelt;
f) a fizetésképtelenség miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti,
és a Védegyletet a bíróság a nyilvántartásból törli.
A b) – f) pontban foglaltak esetén a Védegylet jogutód nélkül szűnik meg.
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A b) és e) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást, míg a c) és d) pontban foglalt
esetekben kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
Vegyes rendelkezés
20. §
(1) A Védegylet működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi
ellenőrzést gyakorol.
(2) A Védegylet törvényes működése a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével
valósul meg.
Hatálybalépés
21. §
A Védegylet korábban többször módosított alapszabályát az Országos Választmány a 2013.
évi V. törvény rendelkezései alapján kiegészítette, és módosította a 2016. június 2-án
megtartott Országos Választmányi ülésen, mely ezen időponttól a Védegylet hatályos
alapszabályának minősül.
Budapest, 2016. június 2.
………………………………
a Védegylet ügyvezető elnöke
Alulírott, mint az Országos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető elnöke, egyben törvényes
képviselője, igazolom, hogy a fenti alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a korábbi alapszabály-módosítások alapján a hatályos tartalomnak.
Budapest, 2016. június 2.

………………………………
a Védegylet ügyvezető elnöke

Ellenjegyzem:
2016. június 2-án

