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Bevezetés 
 
A vadászat mindig fontos szerepet töltött be az 
egyes népek életében, fontos tényezője volt az 
emberré válás folyamatának. Az embert már 
kezdetektől fogva vadászati tevékenységre 
kényszerítette az éhsége csillapítása, a természet 
viszontagsága. A vadászat először a létfenntartás 
legfontosabb eszköze volt, később a társadalmi-
gazdasági viszonyok fejlődésével a régi pozíciója 
megváltozott. 
 
A jognak az a rendeltetése, hogy szabályozza a 
társadalom viszonyait, az emberi kapcsolatokat. A 
jog eszköz lehet az állam részére, hogy az állami 
akaratot elérhesse, érvényesíthesse. A tervszerű és 
rendezett keretekben zajló vadászatnak és 
vadgazdálkodásnak a jog ad keretet. A társadalmi és 
gazdasági viszonyok folyamatosan változnak, ennek 
folytán a vadászat – vadgazdálkodás és annak 
tényleges gyakorlási módjai is. 
 
A vadásztársaságok lételeme a társadalmi 
beilleszkedés, a gazdasági kapcsolatok kifejlesztése 
és kiépítése, a hasznosítás. Ebben a vonatkozásban 
létüket és jellegüket nem csak és kizárólag a 
vadászatról szóló többször módosított törvény az 
1996. évi LV. tv. (továbbiakban rövidítve: Vtv.) 
rendelkezései határozzák meg. A jelen munkámban 
csak a külső szervezetszerű megjelenésüket 
kívánom elemezni, fejlődési lehetőségük egyes 
lehetséges vonalát kívánom felvázolni. A külső 
kapcsolatuk ezeknek a választott tevékenység 
gyakorlására alapított szervezeteknek igazodik a 
választott organizációs forma jellegéhez 
(gazdálkodó, vagy non-profit formájához), más 
jogágazatok szabályozási hatáskörébe is tartozó 
rendelkezésekkel. A vadásztársaságok és vadászat 
gyakorlására alapítható szervezetek keretei és 
lehetőségei nem egészen egyértelműek.  

Anikó Judit BEZDÁN 
assistant lecturer 

University of Szeged 
 

The dual nature of hunting, social and 
economic importance 

 
 
Introduction  
 
Hunting has always played an important role in 
the lives of certain people, an important factor in 
the process of becoming human. From the 
beginning, his hunger and the vicissitudes of 
nature forced man to hunting activity. For the 
first time, hunting was the most important means 
of subsistence, later by the development of socio-
economic conditions its old position changed.  
 
 
The law is meant to regulate social relations, 
human relations. Law may be a tool for the State 
to reach and enforce the state will. The law 
provides a framework for a planned and 
organized hunting and game-management. The 
social and economic conditions are constantly 
changing and so are the actual practice ways of 
hunting and game-management. 
 
 
The vital elements of hunting societies are social 
inclusion, economic development and building 
relations of exploitation. In this respect, their 
existence and their character are not solely 
determined by provisions of the several times 
amended Act LV of 1996. on hunting 
(henceforth abbreviated as HL.) In my work I 
want to analyze only their external organizational 
appearance, and outline some possible lines of 
development opportunities. The external 
relations of these selected practice-based 
organizations align with the nature of the chosen 
form of organization (business or non-profit 
form) and also within the competence of 
regulatory provisions of other legal branches. The 
frames and possibilities of hunters’ societies and 
hunting practice organizations are not quite clear.  
 This thesis is needed for making a clear 
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A jelen értekezésre nemcsak azért van szükség, 
hogy világossá váljék a társadalmi szervezetek és 
gazdálkodók elhatárolása a témában, valamint a 
vadászat gyakorlását meghatározó és jellemző 
kérdések, problémák bemutatásával a választott 
szervezet sajátosságait is meghatározzam. A 
földtulajdonosi közösségek szabályozatlanok, az 
egyesületek a jogszabályok kiskapuit keresgélik. A 
szabályozás szülte ellentétek és félmegoldások 
között a jelenleg érvényesülő és drasztikus állami 
irányítás nélkül, a vadászat és vadgazdálkodás 
működésképtelenné válhat, a tartalékaikat élik fel az 
egyes vadgazdálkodási egységek. A társaságok 
kategóriájában beszélhetünk az egyesületekről, de 
valójában az egyesületek társaságkénti megha-
tározása viszonylagos, mivel a német jogterületen 
nemcsak jogi személy egyesület van, hanem ún. 
nem jogképes egyesület is. A német szabályozás 
pedig hatással volt más országokra is, mint pl. 
Hollandiára, ahol szintén létezik nem jogképes 
egyesület.1 

 
Egységes vadászati jogról és külső megjelenési 
formákról azonban az Európai Unión belül sem 
beszélhetünk.2 Nemzetközi és uniós szabályozást 
így nem is vettem a jelen tanulmányomban a 
vizsgálatom körébe, csak a hazai szabályok adta 
szervezeti forma és kialakult viszonyok 
hatékonyságát és megfelelőségét és esetleges 
fejlesztését vizsgáltam meg. Ki kell jelenteni, hogy 
az EU-hoz való csatlakozásunkat követően a 
vadászat és vadgazdálkodás kapcsán érdemi 
jogharmonizációs kötelezettségeink nincsenek. 
Előnyös is lehet ez megállapítás miszerint az EU 
nem is törekszik ezen a területen egységes és 
uniformizáló szabályozásra, így itt messzemenően a 
szubszidiaritás elve érvényesül a tagállamok 
szabályozásaiban. A vadászat és vadgazdálkodás 
jellegét és problémáit nem elsősorban az EU- 
szabályaihoz való alkalmazkodás jellemzi, hanem 
lényeges az anyagi és emberi erőforrások hiánya, az, 
hogy ezt hogyan lehet áthidalni a megfelelő 
hasznosítás kérdéskörének biztosításával. Az EU-
hoz való csatlakozással a témakör sajátos 
szerepkörét igazolja az is, hogy a közösségi 
agrárpolitika közvetlenül nem tartalmaz a 
vadászatra és vadgazdálkodásra vonatkozó 
előírásokat. 
 

distinction between NGOs and farmers on the 
subject, and to determine the characteristics of 
the selected organization presenting questions 
and problems typical of the practice of hunting. 
Land owners’ communities are unregulated, 
associations search for loopholes in legislation. 
Legislation gave birth to conflicts and half-
solutions, and without the current prevailing 
drastic state control, hunting and wildlife 
management could stop working and game 
management units live on their reserves. In the 
category of companies we can talk about 
associations, but in fact the definition of 
associations as companies is relative, since in the 
German fields of law, there are not only legal 
person associations, but there are so-called legally 
incompetent associations, too. German legislation 
had an impact on other countries, such as The 
Netherlands, where there also exist associations 
without legal capacity.1  
 
 
Uniform Hunting Law and external appearance 
of forms, however, within the European Union 
do not exist.2 International and EU legislation 
therefore can not be brought in the sphere of this 
essay, only the organizational form and 
established relations’ effectiveness and suitability 
and potential development were examined, in the 
context of national rules. It must be said that 
after our joining the EU, we have no substantive 
harmonization obligations in relation to hunting 
and wildlife management. A statement may also 
be advantageous that the EU does not seek 
uniformity and uniform regulations in this area, 
so here the principle of subsidiarity applies in the 
Member States' legislation. The features and 
problems of hunting and wildlife management are 
not primarily characterized by adaptation to EU 
rules, but the lack of financial and human 
resources, and the way it could be overcome by 
ensuring the issue of adequate utilization. By 
joining the EU, the topic’s unique role is also 
demonstrated by the fact that common 
agricultural policy does not directly include 
regulations associated with hunting and wildlife 
management.  
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1. A vadászati törvény általános jellemzője 
 
A többször módosított 1996. évi LV. tv. a vad 
védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a 
vadászatról - továbbiakban rövidítve (Vtv.) önálló 
szerkezetben, és területenként szabályozza a 
vadászatot. Komplexen és haladó szellemben 
tárgyalja a vadászattal és vadgazdálkodással 
kapcsolatos kérdéseket, utat mutatott már az 
elfogadása idején is a megkezdődött változási 
folyamatoknak. A `saját jogon´ való vadászat- és 
vadgazdálkodás gyakorlását 3000 hektár 
egybefüggő, vadgazdálkodásra alkalmas terület 
meglétéhez kötötte. Az ennél kisebb területek 
tulajdonosainak-birtokosainak földtulajdonosi 
közösséget kellett létrehoznia, amely közgyűlésen 
dönthetett a vadászati jog hasznosításáról.3 A 3000 
hektáros méret természetesen vitatható, mivel 
indokolt lett volna a területnagyság eltérő 
meghatározása az apróvadas és nagyvadas 
területeken. További anomália az, hogy a 
földtörvény irányadó rendelkezési szerint maradt 
egy fő vonatkozásában a legfeljebb 300 hektáros 
területi korlát.  
 
A társult erdő- és vadgazdálkodói struktúrát a 
gazdálkodók számát és átlagos területét figyelembe 
véve megállapítható, hogy a kényszerítő 
körülmények (osztatlan közös tulajdon és 
természetben összefüggő erdő) miatt a rendezett 
tulajdonú struktúra jelentős részén és százalékos 
arányán társult gazdálkodás folyik, noha a 
tulajdonosi kör nagy része szeretne szerepet 
vállalni, de ez a körülményei miatt nem lehetséges, 
ami nagy konfliktusforrás.  
 
A társult gazdálkodásban a gazdálkodói jogok a 
tulajdonostól a gazdálkodóhoz kerülnek, amit a 
tulajdonos érzelmileg a tulajdona elvesztésének, 
jobb esetben leértékelődéseként élhet meg, ha törpe 
vállalkozásként4 mégis működnének, indokolatlan 
mértékű rezsi elviselésére kényszerülnek (könyvelés, 
könyvvizsgáló, vadgazdálkodáshoz értő szakember 
alkalmazása). 
 
A termelőeszközök és kivitelezői apparátus 
tartásához még a gazdasági társaságoknak és 
szövetkezeteknek is nagyobb egybefüggő terület 
kellene.  

1. General features of hunting law  
 
The several times amended Act LV of 1996 on 
the protection of wildlife, wildlife management 
and hunting – hereafter abbreviated HL – 
regulates hunting in independent structure, by 
areas.  Hunting and game management issues are 
discussed in a complex and progressive way, at 
the time of adoption, the way was shown for the 
initiated change processes. Hunting on one’s own 
right and game management practice was bound 
to the existence of 3000 hectares of contiguous 
areas, suitable for wildlife management.  Owners 
and landholders of areas smaller than that had to 
establish a community of landowners, with the 
power of decision-making on the hunting rights 
exploitation, in the General Assembly.3 The 3000 
hectare area, of course, is debatable as it should 
have been justified to determine differentiated 
areas for small game and big game areas. Further 
anomaly is that according to the governing 
provisions of the land law, the territorial limits 
per person remained 300 hectares.   
 
 
Considering associated forest and game farming 
structure, the number of farmers and the average 
area we can state that due to the constraints 
(undivided common property and contiguous 
area of forest) collective farming takes place in a 
significant part of a settled property structure, 
although most of the owners would like to 
participate, it is impossible due to the 
circumstances, which is a source of conflict.  
 
 
In associated management farmers' rights are 
granted to farmer by owner, which may be an 
experience of property loss, at best, devaluation. 
In case they still work as dwarven enterprise, they 
are compelled to tolerate unreasonable sums of 
overhead expenses (book-keeping, accountant, 
game-management expert).4 
 
 
For maintenance of the means of production and 
construction apparatus, business associations and 
cooperatives should have larger contiguous areas.  
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A vadászati jog egyik jellemzője lett, hogy a 
vadásztársaságokat a társult vadászati jog 
gyakorlására, valamint a vadászati jog 
hasznosítására jogosult szervezetek között önálló 
struktúraként találhatjuk meg a Vtv. 16. § (1) bek. a) 
pontja szerint.5 A Polgári Törvénykönyv csak 
megemlíti a jogi személy általános alakzatait, 
felsorolva a gazdasági társaságokat jogi 
személyiséggel vagy anélkül, a szövetkezetet, és az 
egyesületi formát is, amelyek közül az agrárjellegű 
tevékenység a vadászat gyakorlását és 
vadgazdálkodást szabályozó rendelkezésekre 
figyelemmel tudjuk pontosítani azt a típust, vagy 
formát, ami az irányadó lehet a tevékenység 
gyakorlása kapcsán az egyedi szabályok által 
befolyásoltan.  
 
A vészharangot nem szeretném kongatni, de 
megemlítem, hogy ma is vannak komoly 
érdekkörök, amelyek a felaprózódó vadász-
területekért küzdenek, nem törődve azzal, hogy így 
kiszolgáltatják a törvényi lehetőség folytán a magyar 
vadgazdálkodást. Ez miért probléma?  A vadász-
társaságok általában nem elég tőkeerősek, és ezt 
sokszor nem is kívánják felismerni. Görög-
országban a legszegényebbek is vadász-hatnak, akik 
megfelelnek a vadászat személyi feltételeinek.6 Itt az 
államot illeti meg a vadászati jog. Az állami 
vadászati jog tehát nem idegen az EU-ban: 
Olaszországban és Portugáliában is ismert más 
feltételek mellett, mint Görögországban. Így direkt 
lehetőség nyílik az állami szerepvállalásra, az állam 
vadászati jogán alapulva, nem pedig a tulajdonosi 
pozíciójából fakadóan. Ez a megoldás nálunk akkor 
lehetne jó, ha a vadászati jog gyakorlását nem 
földtulajdonhoz kötnék a szabályok, így 
megelőzhetnénk ezzel a területek felaprózódásából 
és a tulajdonhoz kapcsolódó rendelkezési jogok 
gyakorlásából eredő gyakori problémákat.    
 
Egy elgondolkodtató lehetőség lehetne az, ha 
először is a vadászati jogot állami jogosultságként 
kezelnénk, és nem igyekeznénk a nálunk lévő 
kisbirtokrendszerre ráerőltetni egy a nagybirtok-
rendszerre jellemző jogi szabályozást. Különösen 
veszélyes ez egy gazdaságilag kiszolgáltatott, 
tőkehiánnyal küzdő mezőgazdaságú országban. Azt 
hiszem, hogy ma a vadgazdálkodási ágazat, mely 
tartalékok nélküli önvédelemre szorul, 

One feature of hunting law is that hunting 
societies belong to organizations entitled to 
exploit collective hunting rights, as independent 
structures, according to § 16 (1) a) of HL.5 The 
Civil Code only refers to the general forms of 
legal personalities, enlisting commercial 
companies with or without legal personality, 
cooperatives, and associations, too, among which 
agrarian activity, the practice of hunting and 
dispositions regulating game management are 
taken into consideration, we can punctuate the 
type or form prevailing related to the activity, 
influenced by specific rules.  
 
 
 
 
Without wanting to be pessimistic, I mention that 
there are still major interest groups fighting for 
depleted hunting grounds, ignoring the fact that 
Hungarian game management is being sacrificed 
due to legal opportunity, this way. Why is this a 
problem? Hunters’ societies have usually not 
enough capital, and they often fail to recognise it. 
In Greece, even the poorest can go on the hunt, 
who meet the personal conditions of hunting. 6 
Here, the State is entitled to hunting rights. Public 
hunting rights are not alien to the EU: In Italy 
and Portugal, they are also known under 
conditions different from those in Greece.  This 
way, there is direct opportunity for the state’s 
partaking, based on the hunting right of the state 
rather than arising from a position of ownership. 
This solution could work if the exercise of 
hunting rights was not bound to land ownership 
so frequent problems coming from the practice 
of disposition rights related to ownership and the 
fragmentation of hunting grounds.  
 
 
One possibility could be hunting rights to be 
treated as state rights, without striving to impose 
a system-specific legislation on small holdings in 
the large estate system. It is especially dangerous 
in a country economically vulnerable, facing 
shortages of agricultural capital. I think today’s 
wildlife management sector, needing self-defense 
with no reserves, is vulnerable to legal 
regulations-born threats. It is essential to 
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kiszolgáltatott a jogi szabályozás szülte veszélyek-
nek. Feltétlenül meg kell erősíteni a 
vadásztársaságok teherbíró képességét, és itt 
néhány kérdésben jogszabályi változások 
szükségesek.  
 
A vadászat nem jövedelemkiegészítő, vagy szociális 
jellegű tevékenység, meg kell találni a vadászat egy 
olyan társadalmi elosztási modelljét, amit nem csak 
a vadászok, de az egész társadalom igazságosnak 
ismer el, melynek során meg kell oldani, hogy 
mindenki vadászni tudjon, aki akar és képes a 
vadászat feltételeinek megfelelően.  

 
2. A vadásztársaságok jellegét meghatározó 
jogszabályi háttérről 
 
A jogrendszerbeli elhelyezkedését és meghatáro-
zását a vadásztársaságoknak, illetve vadászatot 
gyakorló szervezeteknek elsődlegesen az 
Alkotmány7 és a Ptk.8 rendelkezései befolyásolják, 
amelyet tovább specializálhat a Gt. (Gazdasági 
Társaságokról szóló 2006. évi IV. tv. – 
továbbiakban rövidítve Gt.) és az Etv. (az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 
továbbiakban rövidítve: Etv.) valamint a 1996. évi 
CLVI. tv. a közhasznú szervezetekről (továbbiak-
ban rövidítve: Ktv.). Ha nem a szervezet külső 
megjelenését tekintjük, akkor a vadak védelméről, 
vadgazdálkodásról és vadászatról vonatkozó 
törvény szabályait meghatározott eltérésekkel 
megfelelően kell alkalmazni, mivel meghatározzák 
az adott szervezet számára azt, hogy egyáltalán 
gyakorolhatják-e a kiválasztott tevékenységet, 
esetünkben a vadászatot, és milyen feltételek 
együttes fennállása esetében. A Vtv. szabályozásai 
adhatják a szabályozás második szintjét. A 
harmadik szintet az adójogi, pénzügyi jogi 
rendelkezések képezhetik.9  
 
A Vtv.-ben megjelölt és kiemelt célok akár 
társadalmi jellegűek, akár gazdaságiak lehetnek, 
egyaránt jellemzően meghatározzák a 
`szektorokban´ tevékenykedő jogalanyok körét. 
 
Ha a makrogazdaság oldaláról nézzük a vadászatot 
gyakorló szervezeti formákat, akkor mondhatjuk, 
hogy a gazdasági szereplők és társadalmi 
összefogású csoportok is egyben; ha a 

strengthen the load-bearing capacity of hunters’ 
societies, and legislative changes are required in 
some matters.  
 
 
 
Hunting is not an income support or social 
activity, you must find a social distribution model 
of hunting, which is recognized as rightful, not 
only by hunters but the whole society, and 
everyone wanting and capable of hunting should 
be allowed to hunt fulfilling the conditions of 
hunting. 
 
2. The legal background determining the 
characteristics of hunters’ societies 
 
The legal systems of hunters’ societies and 
organizations practicing hunting are primarily 
regulated by the Constitution7 and the Civil 
Code,8 further specialized by the Es. (Act IV of 
2006 on economic society; henceforth 
abbreviated Es.) and the society law (on 
association rights – Act II of 1989; henceforth 
abbr. Sl.) and Act CLVI of 1996 on non-profit 
organizations (henceforth abbr. Npo). Ignoring 
the external appearance form of organizations, 
related legal regulations on the protection of 
game, game management and hunting are to be 
applied adequately differentiated, as they 
determine wether a specific organization may 
practice a selected activity, in our case hunting, 
and on what coincidental conditions they may do 
so. A Hl regulations may grant a second level of 
control. The third level may be taxation, financial 
legal dispositions.9  
 
 
 
 
Priorities designated and set in HL wether social 
or financial, typically determine the sphere of 
legal subjects in the sectors.  
 
 
From a macroeconomic view, organizational 
forms practicing hunting are economic actors and 
social groups in one, while regarding their 
microenvironment, we can find the organized 



Agrár- és Környezetjog 

 

Journal of Agricultural and Environmental Law 

2011. 11. szám 
CEDR Magyar Agrárjogi Egyesület 

11/2011 
CEDR Hungarian Association of Agricultural Law 

 

 

  

 

8

mikrokörnyezetüket vizsgáljuk, akkor a vadászati 
tevékenységet gyakorlók szervezett közösségét 
láthatjuk. 
 
A céljuk mindenképpen kettős jellegű: társadalmi és 
gazdálkodó egyben. Társadalmi céljuk a tagok 
cselekvésének (vadászati tevékenységének) és 
gondolkodási módjának fejlesztése és szolgálata. 
Gazdasági jellegüket nézve cél a tervszerű és 
gazdaságos működés, a szervezet fenntartása és a 
tagok igényének kielégítése. A tervszerű működés a 
vadgazdálkodás követelményeinek teljesítését 
feltételezi.       
 
A kettős jelleg adta szervezeti keret meghatározása 
még hazánkban is nehéz, mivel erre alkalmasnak 
látszik több jogilag szabályozott szervezeti forma, 
hogy a tagság az állami rendelkezések 
(jogszabályok) tartalmát az önszabályozásuk 
keretében igazíthatják még a vadászatot gyakorló 
szervezetek aktuális igényeihez is, mint amelyet 
lényegesen befolyásol például a vadászterület 
elhelyezkedése, tulajdoni viszonyai, vadállomány 
összetétele is. 
 
3. A vadásztársaság megjelenésének társadalmi 
jellege 
 
A civil társadalom állapota, erőssége fontos 
szerepet játszik a mai társadalmi tőke 
növekedésében, így meg kell vizsgálnunk azt is, 
hogyan viszonyulnak a civil szervezetek a kialakult 
változásokhoz, valamint a vadászat témaköréhez és 
aktuális problémáihoz. A társadalmi szervezetekről 
szóló törvény10 rendelkezései a vadásztársaságok 
által gyakorolt és működtetett egyesületi11 
szervezeti formát és a nonprofit gazdasági 
társaságot a civil szektorhoz tartozó közhasznú 
szervezetekhez sorolja.12 
 
A civil szervezetek (a fejlődő és szilárd 
demokráciák egyaránt lényeges szereplői, mivel a 
társadalomba való mély beágyazottságuk révén 
képesek érzékelni az egyes társadalmi csoportok 
valós politikai és materiális igényeit) két alapvető 
funkcióval rendelkeznek: egyrészt lehetőséget 
nyújtanak mindenki számára a rendszeres és 
szervezett formában történő véleménynyilvánításra, 
másrészt a szociális háló funkcióját látják el, azaz 

community of hunting practicioners.  
 
 
 
In any case, their purpose is twofold: social and 
economic in one. Their social objectives are to 
serve members’ activity (hunting activity) and 
improve their way of thinking. Concerning their 
economic nature, objectives are planned and 
economical operation, maintenance of 
organization and fulfilment of members’ 
demands. Planned operation requires the 
fulfilment of game management conditions.  
 
Definition of the dual-natured organizational 
frame is complicated even in Hungary, as there 
are more other legally regulated organizational 
structures seemingly suitable for the membership 
to adjust the content of state provisions (laws) by 
self-regulation to the actual demands of 
organizations of hunting practice, which are 
substantially affected by e. g. the location of the 
hunting ground, its ownership circumstances, and 
the composition of wildlife. 
 
3. The social character of the appearance of 
hunters’ societies 
 
The state and strength of civil society play an 
important role in today's social capital growth, so 
we must look at the way non-governmental 
organizations relate to changes and the topic of 
hunting as well as its current problems. Social 
Organizations Act10 provisions enlist 
associations11 practiced and operated by hunters’ 
societies, and non-profit economic society among 
civil-sector non-profit organizations.12  
 
 
 
Civil society organizations (they are relevant 
participants of both emerging and solid 
democracies, as they are able to percieve the real 
political and material needs of certain social 
groups, due to their being deeply rooted in 
society) have two basic functions: On one hand, 
an opportunity for everyone to express their 
opinion in a systematic and organized way, on the 
other hand, they function as social network, 
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orvosolhatják, enyhítik a piaci változás miatt 
keletkezett társadalmi egyenlőtlenségeket, 
feszültségeket. 
 
E két fő funkción keresztül próbálják kiegyenlíteni 
a piacgazdaságban fellépő önérdek és a közérdek 
között feszülő ellentétet. A hagyományos 
megközelítés szerint a civil szervezetek ezen 
feladataik ellátása során a politikai és gazdasági 
szférától elkülönülve, sőt gyakran azzal 
szembeállva, nem gazdasági és a kormányzattól 
független szervként kell hogy működjenek. 
 
 
Bach és Stark13 ezzel szemben olyan modellt 
vázolnak fel, amelyben a civil szervezetek saját 
gazdasági érdekeltséggel rendelkező úgynevezett 
`társadalmi vállalkozásként´ jelennek meg, ami 
valójában jól azonosítható a vadásztársaságok 
jellemzőivel. A civil szervezetek napjainkban 
gyakran piaci vállalkozásként, vagy a kormányokkal 
szoros kapcsolatban álló szervezetként működnek. 
A civil szervezetek legfőbb problémájaként az 
alulfinanszírozottság mellett azonban megjelenik az 
érdekérvényesítő képesség hiánya, a társadalmi 
támogatottság, a presztízs alacsony mértéke, a 
szélesebb nyilvánosság előtti megjelenés elégtelen-
sége. Azonban a vadászattal foglalkozók és azt 
gyakorlók ezért olyan közösségekben és légkörben 
élnek és tevékenykednek, amelyek talán külön 
élethivatást jelenthetnek és nem a fentiekben 
megjelöltek szerinti főbb jellemző jegyeket viselik 
magukon. A társadalmi kapcsolatok újradefiniálásá-
nak korszakában talán a civil szervezeteknek is 
sikerül változtatni ambivalens pozíciójukon és 
működésükhöz találhatnak új intézményi formát. 
Mivel a civil szervezetek számára nagyon lényeges 
az interaktivitás, a társadalmi interakciók minél 
szélesebb körben való kiterjesztése, a különböző, 
sok esetben egymástól távol lévő társadalmi 
szereplők – vadászatot gyakorlók bevonása jó 
eszköz lehetne a további differenciálódásukra.  
 
3.1. Civil aktivitás a vadászati jog egyesületi 
formájánál 
 
A társadalmi tőke fogalmán az egyén társas 
viszonyait, kapcsolatrendszerét, a társadalmi 
szerveződés olyan jellemzőit értjük, mint az 

mitigating social inequality and tension due to 
market changes. 
 
 
Through these two main functions, they are 
trying to balance the conflict between self-interest 
and public interest emerging in market economy. 
According to the traditional approach, the non-
governmental organizations must perform their 
duties isolated from the political and economic 
spheres, and often in contrast with them, they 
must work as organizations independent from 
non-economic ones and the government.  
 
Bach and Stark13 in contrast, set a model in which 
the NGOs appear as `social enterprise´ have their 
own economic interests, which can be well 
identified with the characteristics of hunters’ 
societies. Today, NGOs often work as business 
enterprise, or organizations closely connected to 
governments. As the main problem of NGOs, 
there are lack of advocacy, social support, low 
level of prestige and failure to appear in front of 
the general public, as well as poor financial 
situation. However, hunters and those practicing 
it live and operate in communities and 
atmosphere that may pose a special life-
dedication, instead of bearing the main features 
listed above. In the era of redefining social 
relations, NGOs may also be able to change their 
ambivalent positions and find new institutional 
forms to operate in. Since interactivity and the 
widest possible extension of social interaction are 
very important for NGOs, involving different, 
often separated social participants – hunting 
practicioners could be a good solution for their 
differentiation.  
 
 
 
 
 
 
3.1. Civil activity of the associative form of 
hunting law 
 
The concept of social capital covers the 
individual's social relations, system of 
connections, the characteristics of a social 
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emberek közti hálózat, közösen osztott normák és 
kötelezettségek, valamint a társadalmi bizalom. 
Társadalmi tőke értelmezése több dimenzión 
keresztül lehetséges. Kifejez egyfajta társadalmi 
hálózatot: baráti találkozók, látogatások, szomszédi 
kapcsolatok, társadalmi események kapcsán és 
egyfajta civil életközösséget: közösségekben való 
részvételi hajlandóságot, véleménynyilvánítást, 
tagsági viszonyokat, választásokon való részvételt 
is. 
 
Barry Wellman14 és munkatársai a hálózati tőke és a 
részvételi tőke mellé még egy elemet beemelnek: a 
közösségi elkötelezettség tőkét: a társadalmi tőke 
ugyanis többet takar, mint pusztán a személyközi 
interakciók motivációi és szervezetekben való 
részvételi hajlandóság, hiszen az emberek általában 
rendelkeznek egy erős, a közösségek felé irányuló, 
nyitott attitűddel, a valahová tartozás 
motivációjával, amely tovább növelheti a társadalmi 
tőkét. 
 
Álláspontom szerint a fenti kritériumok, amelyeket 
az elméleti gondolkodók határoztak meg, 
különösen jellemzőek a vadásztársaságok egyesületi 
formájára.   
 
A vadászati jog nem kizárólag vadgazdálkodás, 
hanem alkalmazott természetvédelem is. A 
vadásztársadalom a vadászattal kapcsolatos 
természetvédelmi tevékenysége miatt megtéríthetné 
a védett állatok által okozott károkat is, mivel azt a 
természetvédelmi szervezetek és hivataluk nem 
vállalják fel, de ilyen teherbírása nincs a jelen 
helyzetben vadászati tevékenységet gyakorló 
szervezeteknek.15 Ma az agrárágazat körülbelül 2-
3%-al részesedik a GDP-ből. A vadászat 
részesedése az ágazatból alig 2-2,5%. A 
vadgazdálkodás részesedése forintban körülbelül 9-
10 milliárdra tehető. Az ágazat évek óta 
veszteséges. A vadgazdák által megtermelt `haszon´ 
megjelenik az egész társadalomban, úgy a 
kirándulók ezrei számára, mint ahogyan a vidék 
megtartó képessége és a falusi turizmus során, 
valamint a foglalkoztatottságban betöltött 
jelentősége miatt. A 20-25.000 hazánkba látogató 
külföldi vadász vajon mennyi pénzt hoz az egyéb 
ágazatokban? A vadgazdálkodási ágazat ugyan 
veszteséges, de egyéb ágazatokban a vad védelmére 

organization such as interpersonal networks, 
commonly shared norms and obligations and 
social trust. Social capital is possible to be 
interpreted in multi-dimensions. It expresses a 
kind of social network: friendly meetings, visits, 
neighbourly relations, social events and a sense of 
civic community life: the willingness to participate 
in community, freedom of expression, conditions 
of membership, participation in the elections.  
 
 
Barry Wellman14 et al. incorporate another item 
besides network capital and participation capital: 
community commitment capital: social capital is 
more than mere inter-personal interaction 
motivations and willingness to participate in 
organizations, since people usually have a strong, 
open attitude towards communities, the 
motivation of belonging somewhere, which may 
further increase the social capital.  
 
 
In my opinion, the above criteria defined by 
theoretical thinkers, are especially typical of the 
associative form of hunters’ societies.  
 
 
Hunting law is not only about game management, 
but also applied nature conservation. Hunting 
society, due to conservation activities related to 
hunting, could also compensate for damages 
caused by protected species, since conservation 
organizations and their offices do not take that 
responsibility, but organizations of hunting 
practice cannot afford it in the current situation.15 
Today, the agricultural sector has around 2-3% 
share of the GDP. Hunting has only 2-2.5% 
share of the sector. The share of game 
management could be estimated around HUF 90-
10 billion. The industry has been at a loss for 
years. The `profit´ produced by game-keepers 
shows in the whole society, for thousands of 
tourists as well as rural tourism activities and 
because of its importance in terms of 
employment. How much money is raised in other 
sectors by 20-25, 000 foreign hunters visiting 
Hungary? Although game farming industry is at a 
loss, its profit shows in other sectors, without 
expenditures on game protection and 
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és fenntartására szánt ráfordítások nélkül 
jelentkezik a haszna, ennek ellenére a 
vadgazdálkodók fizetik a vadkárok 95%-át. A 
kártérítés körében meg sem jelenik a tulajdonosi 
felelősség, azaz az állam, mint tulajdonos 
felelőssége. A vad az állam tulajdona, mint 
`természeti kincs´ és csak az elejtéssel, befogással, 
elhullással kerülhet a vadászatra jogosult 
tulajdonába (Vtv. 9. § (2) bek.). Egyszerűbb lenne a 
kapcsoló felelősségi kérdések rendezése, ha a vad 
uratlan dolog (res nullius) lenne, és a vadászati jog a 
földtulajdonhoz kapcsolódna, mint ahogyan arra 
számos példa van Európában.16 Probléma sokszor 
a vadásztársadalom anyagi teljesítő képességének 
csekély volta és a tőkeszegénység a vadászatot 
gyakorló szervezetek esetében. Hogyan is lenne 
képes a túlszaporodott vadállomány kártételét 
fedezni, és okszerűen, sikeresen gazdálkodni a 
vadászatra jogosult, ahol nem a haszonszerzésre 
törekvés a lényeg, mint például a vadásztársaságok 
egyesületi formájánál?17 
 
A mind inkább érvényesülő piaci mechanizmusok, 
a tőkeszegénység szétfeszítik a hagyományos 
vadásztársasági kereteket. A sportvadászat ma is 
mesterséges elosztási viszonyok között működik, és 
ez egyre nehezebben egyeztethető össze a piaci 
racionalitásokkal. Nem lehet az egyre növekvő 
vadkár igényeket non profit társaságok felelősségi 
körébe vonni és közben elvárni tőlük, hogy etessék 
és gondozzák a vadat, zömében társadalmi 
munkában. Az sem megengedhető, hogy 
részvénytársaságok és korlátolt felelősségű társasági 
formák vagy bármely más szervezeti forma 
kisajátíthassa a vadászatot a nagyobb tőkeerőssége, 
gazdálkodása eredményeképpen kialakult tőkefede-
zetére tekintettel. A vadászok egyszerű kétkezi 
munkájára szüksége van a magyar vadállománynak, 
mert az általuk lett méltán híres, több évtizedes 
munkájuk nyomán. 
 
Ma 52.000 körül van az országban a vadászok 
létszáma, akik átlagosan térítés nélküli 
vadászrészként alig 10 kg vadhúshoz juthatnak 
évente, és ezért átlagosan 40 napot töltenek a 
vadászterületen. Átlagosan ötvenezer forintot 
költenek a vadászatra évente, és 5-10 napot 
dolgoznak a vadgazdálkodásban. Sajnos kijelent-
hetem, hogy a fenti adatok is alátámasztják, hogy a 

maintenance, however, game managers pay for 
95% of damages. In the sphere of compensation, 
owner’s responsibility does not even appear, i. e. 
responsibility of the state as owner. The game is 
owned by the State as a `natural resource´ and 
persons entitled to hunt may own it only by 
shooting, snaring and mortality (§ 9 (2) of Hl.). It 
would be easier to settle relevant liability issues if 
the game was res nullius, and hunting rights were 
connected to land ownership, as there are many 
examples of that in Europe.16 Frequent problems 
are hunting society’s poor financial performance 
and low capital in the case of organizations of 
hunting practice. How could persons entitled to 
hunt compensate for the damage due to over-
increased game, where the point is not the pursuit 
of profit gain, like e. g. in the association form of 
hunters’ societies?17  
 
 
 
 
More and more prevailing market mechanisms, 
and low capital break through traditional frames 
of hunters’ societies. Sport hunting is still 
working in artificial distributive conditions, and it 
is increasingly difficult to be reconciled with 
marketing rationality. Growing claims for 
damages cannot be the responsibility of non-
profit companies, expecting them to feed and 
take care of the game, mostly by social work. 
Corporations and Ltd-s or any other 
organizational forms can not be allowed to 
monopolize hunting concerning its capital 
established by greater capital strength and 
management. Hungarian gamestock needs 
hunters’ simple manual work, because their 
many-decade work has earned its reputation.  
 
 
 
Today, there are around 52,000 hunters in the 
country, getting at an average of hardly 10 kgs of 
venison annually, spending around 40 days in the 
hunting field. On average, fifty thousand HUF 
per year is spent on hunting and they work for 
game management 5-10 working days. Sad to say 
that the above figures show that hunting society 
can not be burdened like that any further.   
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vadásztársadalom nem terhelhető így tovább.  
 
Az állami közvetlen irányítás sem lenne EU 
konform intézkedés a kialakult helyzetek javítására, 
azt is vissza kell szorítani, de ha nem lenne, akkor 
érvényesülni kezdenének a tisztán piaci 
mechanizmusok, és attól sokan félthetjük a méltán 
világhírű magyar vadászatot és vadgazdálkodást. 
 
A jelen tanulmány célja, hogy rávilágítsak arra a 
tényre, hogy keresni kell a hatékony szervezeti 
formációban is bújó megoldási lehetőséget. Egy 
piacképes és megfelelő alaptőkével rendelkező 
vadásztársaság képes arra, hogy megoldja a magyar 
vadászat és vadgazdálkodás aktuális problémáit. 
Egy vadász(társaság) egyesület is szembe tud nézni 
növekvő vadkárigényekkel.  
 
4. A vadászatot gyakorló szervezetek 
gazdálkodó jellegű szerveződéseiről  
 
Polgári jogi jellegű jogi személyiségre akkor van a 
vadászatot gyakorló szervezetnek szüksége, ha részt 
vesznek a gazdasági forgalomban, ami a mi 
esetünkben törvényszerűnek mondható, még a nem 
gazdasági jellegű célok túlnyomó arányának 
kiemelése mellett is. A Gt. rendelkezései szerint Bt., 
Kft., Rt. forma is alkalmas lehet a vadászati 
tevékenység gyakorlására. A gazdaság fejlesztésének 
jelenlegi szakaszaira jellemző, hogy megszaporod-
tak és differenciálódtak a gazdálkodó szervezetek, 
gyakran hasonulások és átfedések is tapasztalhatók. 
 
A gazdasági jelleget vizsgálva a fő cél az adott 
tevékenységnél a vadászat és annak gyakorlása 
során is a nyereség elérése, tervszerű és gazdaságos 
vadgazdálkodás folytatásával.  
 
A jogi személyek szövetkezeti típusa fogalmából a 
hatályos törvény meghatározása szerint 
`gazdálkodó´ jelleg eltűnt, de típusai mégis jó 
megoldást adhatnak a vadászati szervezetek 
gazdálkodása kapcsán előadódó problémákra, mivel 
anyagi helyzetük és az alaptőkéjük a működés 
biztonságát adhatja, garantálhatja. Külföldi tapasz-
talatok igazolják, hogy a szövetkezeteket sok 
esetben a nonprofit szektor részének tekintik, mivel 
azok inkább személy-, mint a vagyonegyesülési 
jellegű szervezetek. Hazánkban ez a forma 

 
 
Direct state control would not be in conformity 
with EU measures to improve the situation, it is 
to be reduced, but if it were not, shear marketing 
mechanisms would start to prevail, and world-
famous Hungarian hunting and game 
management would be threatened.  
 
The present study aims to highlight the fact that 
possible solutions hiding even in the 
organizational form must be searched for. A 
competent hunters’ society with adequate capital 
is able to solve current problems of Hungarian 
hunting and game management. A hunter’s 
(society) association can cope with growing 
claims for compensation for damages, too. 
 
4. Organizations of farming type societies of 
hunting practice  
 
Organizations of hunting practice need civil law 
nature of legal personality in case they take part in 
economic marketing, which, in our case may be 
legal, even besides highlighting the vast 
proportion of non-economic objectives. 
According to Companies Act provisions, the 
association, Ltd and Inc. may all be suitable for 
hunting activity. The current phase of economic 
development is characterized by multiplied and 
differentiated business organizations, assimilation, 
and often there are overlaps.  
 
Examining the economic nature of the activity, 
he main goal is profit gain by hunting, by 
maintenance of planned and economic game 
management.  
 
As defined by applicable law, `farmer´ character 
disappeared from the concept of cooperative type 
of legal personalities, however, its types may 
provide good solutions for issues related to 
hunting organizations’ economy, since their 
financial situation and capital may guarantee the 
safety of their operation. Foreign experience 
shows that cooperatives are often considered part 
of the nonprofit sector as they are of personal 
type, rather than property-unification type of 
organizations. In Hungary, this form is a 
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átmenetet jelent a személyegyesülés (egyesület) és a 
vagyonegyesülés (Kft., Rt.) között, ami a kiemelt 
jelentőségét adhatja a vadászat kapcsán is a 
jövőben. 
 
Jól leválaszthatók a szövetkezetek a társadalmi 
szervezetektől és egyesületektől is, a gazdálkodásuk 
nemcsak a vállalt céljaik megvalósítása érdekében 
történik, a felvállalt társadalmi jellegű tevékeny-
ségük függ a gazdálkodásuk eredményességétől. 
Ezen felül a jogi személyiségük megkülönbözteti 
őket az állampolgárok olyan összefogásaitól, 
amelyek esetében a jogalkotó nem adta meg a jogi 
személyiséget. (Bt.)  
 
A Vtv. 16. § (1) bek. c) pontja szerint a 
vadászterületek haszonbérlői lehetnek a 
mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba 
sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági 
társaság, szövetkezet, továbbá az erdőbirtokossági 
társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át 
mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természet-
védelemmel összefüggő gazdasági tevékenység 
céljából használja. Így a szövetkezeteket nem is 
említi a Vtv. a vadásztársaságok működésére 
létrehozott egy lehetséges formának. 
 
5. Új szervezeti forma a szövetkezet 
megjelenésének lehetősége a vadászat 
társadalmi és gazdasági jellegének együttes 
hangsúlyozására  
 
A tagság és a társadalom érdekeinek szolgálata a 
gyakorlatban sokszor egybekapcsolja a 
szövetkezetek gazdasági és társadalmi jellegét. A 
szövetkezet lehet tőkeerős és nyíltan 
haszonszerzésre orientált, sőt új szövetkezet 
alakulhat olyan alaptőkével, ami fedezetet nyújthat a 
várható kiadásokra. A vadásztársadalom 
legnagyobb problémája ezzel a szervezeti formával, 
hogy a szövetkezet a nyitott társaság és a változó 
tőke elve alapján szerveződik. Aki az alapszabály 
feltételeinek megfelel, fel kell a tagok sorába venni. 
A szövetkezetek alapszabályaiban lehet akár olyan 
feltételeket is szabni, mint a helyben lakás, vagy 
meghatározott távolságon belüli lakóhely, 
meghatározott számú kötelező `munkanap´ 
(társadalmi munkára gondolva), avagy a 
vadkárenyhítési kötelezettség, kötelező hajtásban 

transition between the association of individuals 
(association) and the merger of assets (Ltd. Co.), 
which makes it highly significant in the future, 
concerning hunting, too.  
 
Cooperatives can be well separated from social 
organizations and associations, too, their 
management is not only for the sake of achieving 
their goals, their undertaken social activity 
depends on the effectiveness of their 
management, too. In addition, their legal 
personality distinguishes them from the 
unification of citizens, for which the legislature 
has not given legal personality. (Bt)  
 
According to § 16 (1) c) of HL, hunting field 
lessee may be the agricultural or forestry sector 
business company registered in Hungary, 
cooperative, and forest owners’ association, on 
condition they use at least 25% of the hunting 
field for the purpose of agricultural, forestry or 
nature conservation-related economic activity. 
Thus, cooperatives are not even mentioned in HL 
as possible forms established to operate hunters’ 
societies.  
 
 
5. The possibility of appearance of a new 
organizational form, the cooperative, in order 
to emphasize both social and economic 
features of hunting  
 
Serving the interests of membership and society, 
economic and social features of cooperatives are 
often connected in practice. The cooperative may 
be capital intensive and openly profit-oriented, 
and even a new cooperative may develop with 
capital covering anticipated expenditures. 
Hunting society’s major problem with this 
organizational form is that the cooperative is 
organized according to principles of open society 
and variable capital. Anyone who meets the 
conditions of the statutes, may become a 
member. Cooperative statutes can even impose 
conditions like residence, or residence in a certain 
distance, a given number of obligatory `working 
days´ (social work), or damage compensation, 
obligation to take part in hunting for years, etc.  
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való részvétel előírása akár éveken keresztül etc. 
 
A szövetkezeti formával szemben az egyesületi 
törvény szerint szerveződő vadásztársaságok 
elsődlegesen gazdasági tevékenységet nem 
folytathatnak. Sporttevékenyég gyanánt 
vadászhatnak a tagok és főként a tagdíjakból adódó 
bevételeikből, támogatásokból tarthatják fenn 
magukat. Az egyesületek nem alkalmasak a 
profitorientált mezőgazdasági tevékenység folytatá-
sára. A racionális gazdálkodást nem lehet társadalmi 
szervezetekre bízni, mert a döntéshozatali eljárások 
ezt nem teszik lehetővé, és ennél a szervezeti 
formánál a fogalmi meghatározottságukból 
adódóan nem jelenhet meg a tőkeérdekeltség.18 A 
gazdasági társaságok, mint például az 
részvénytársaságok, korlátolt felelősségű társaságok, 
vagy betéti társaságok sem lehetnek teljes 
mértékben alkalmasak a vadgazdálkodás és a 
vadászat, mint kikapcsolódás, sporttevékenység 
összehangolására, hiszen a tagoknak, vagyis a 
vadászoknak vannak nem nyereségorientált 
érdekeik is, azaz a vadászat nem csak a 
vadgazdálkodásról mint haszontermelésről szól, 
hanem a vadászatról mint szabadidős 
tevékenységről kell beszélnünk elsősorban, 
valamint a vadgazdálkodást a haszonra tekintet 
nélkül is folytatni kell a vadak védelme céljából is. 
A vadásztársadalom gazdálkodási szempontok 
szerinti átszervezése azt is jelenthetné, hogy a 
nemzeti kincsünk a magyar vadállomány nem 
hasznosulna kellően demokratikusan, profitra 
tekintet nélkül. Túl nagy változást jelenthetne a 
gazdálkodó szervezetek tömeges megjelenése a 
vadgazdálkodásban a jelenlegi állapotokhoz képest. 
A vadászatot megtartani és egyben gazdaságilag 
racionalizálni, és hatékonyságát is növelni, csak a 
szövetkezeti modell alkalmazásával lehetne, mivel 
ez a szervezet átmenetet jelent jellemző jegyeinek 
figyelembe vételével a személyegyesülést biztosító 
egyesület és a tőkeegyesülést jelentő gazdasági 
társasági forma az Rt. és Kft. között. Az 
szövetkezet együtt a gazdasági ésszerűség mellett 
elégítheti ki a tagok saját fogyasztását a nyitott 
tagság és változó tőke elvei mellett.  
 
El kell gondolkodni álláspontom szerint egy 
szövetkezeti modellen, mert az egyesületi formák 
ma már sokszor túlhaladottak, de nincs szükség a 

 
 
In contrast with the cooperative form, hunters’ 
societies organized according to society law can 
not lead primarily economic activity. Members 
may hunt for sport, and they maintain themselves 
mainly by membership fees and subsidies. 
Associations are not suitable for profit-orientated 
agricultural activity. Rational management can not 
be entrusted to social organizations as decision-
making procedures do not permit it, and capital 
interest cannot appear in this organizational form 
due to its conceptual definition.18 Economic 
societies like e. g. corporations, limited liability 
companies, or limited partnerships may not fully 
be suitable for coordination of game management 
and hunting as recreation and sports activity since 
members i. e. hunters have non-profit-orientated 
interests, too, i. e. hunting is not only about game 
management as profit production, being primarily 
a recreation activity, and game management must 
continue for the purpose of game protection, 
without regard to profits. Reorganizing hunting 
society in economic respect could mean that our 
national treasure, the Hungarian game would not 
be utilized in a way democratic enough, regardless 
of profit. Appearance of masses of economic 
organizations would be a change too dramatic, in 
the actual circumstances. Maintenance and 
economic rationalization of hunting and its 
efficiency growth could only be possible by 
application of the cooperative model, since this 
organization is a transition between association 
providing personal unification, i.e. company and 
economic society providing capital unification i. 
e. Ltd, concerning its characterictic features. In 
addition to economic rationality, cooperative may 
satisfy members’ own consumption besides open 
membership and variable capital principles.  
 
 
 
 
 
 
 
In my opinion, a cooperative model should be 
taken into consideration, since association forms 
are often out of date, and there is no need for 
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gazdasági társaságok szervezetére jellemző merev 
zártságára sem Erre lehetőséget adhat a nyitott, de 
feltételekhez kötött tagság a szövetkezeteknél, ahol 
az egy tag egy szavazat elve alapján működik a 
demokratikus szervezetrendszer.  
 
 
6. A szövetkezeti modell létjogosultsága a 
vadászat és vadgazdálkodás kapcsán 
 
A vadászatra jogosultak többsége egyesületi 
formában gyakorolja a vadászati jogát, illetve 
hasznosítja a magyar vadállományt.19 Az egyesületi 
törvény alapján működő vadásztársaságok elsőd-
legesen gazdasági tevékenységet nem folytathatnak, 
és nem jelenik meg a tőke érdekeltség sem. A tagok 
vagyoni hozzájárulása nem valósít meg haszon 
érdekelt tőkeegyesülést, és talán ezért is nehéz 
profitorientált gazdálkodást folytatniuk. Erre 
gyakorlatilag az egyesületi törvény nem nyújt 
lehetőséget.20 Régóta köztudott, hogy a gazdál-
kodási kényszer rányomja a bélyegét az egyes 
vadásztársaságok működésére. Ma első sorban 
gazdasági tevékenységet kell végezniük a 
jogosultaknak ahhoz, hogy a tagjaik sportvadászatát 
meg tudják valósítani. Az egyes tagokra jutó 
vadászrészekért bizony sok munkaórát kell eltölteni 
a vadászoknak a vadgazdálkodásban, és egyre 
inkább emelkedő tagdíjakat kell befizetni a társaság 
kasszájába. Az így befizetett tagdíjak, és az eladott 
vadászati bevételek jelentik a fedezetet az egyesület 
növekvő terheire. Ma a gazdálkodás elsődleges-
ségének tagadása a vadászat esetében meghaladott 
álláspont.  
 
A vadgazdálkodást elsősorban nyereségorientáltan 
kell végezni az eredményesség és a vad védelmének 
érdekében. A vadászat iránt megjelenő társadalmi 
igény viszont nem engedi, hogy csak és kizárólag a 
profitérdekeltség jelenjen meg a vadászati jog 
hasznosítása során.  
 
A társadalmi igényként megjelenő sportvadászat 
rendkívüli hasznot jelenthet a vadgazdálkodó 
számára, hiszen a saját jogon történő vadtulajdon-
szerzés érdekében végzett vadat óvó, etető és védő 
tevékenység felbecsülhetetlen értékű. Össze kell 
hangolni a profitérdekeltséget a sportvadászattal, 
valamint a természet- és környezetvédelmi 

rigid isolation either, typical of economic society 
organizations. One solution could be 
cooperatives’open membership connected to 
conditions, where the democratic organizational 
system is operated by the one member-one vote 
principle. 
 
6. The justification of cooperative model in 
relation to hunting and game management  
 
The majority of persons entitled to hunt exercise 
their hunting rights and utilize Hungarian 
gamestock in the form of associations.19 Hunters’ 
societies operating according to society law 
cannot be engaged in primarily economic activity, 
and capital interest does not appear, either. 
Members’ assets does not realize profit-interested 
unification of capital, possibly that is why it is 
complicated for them to pursue profit-orientated 
management. Practically, society law does not 
make it possible.20 It has long been known that 
compulsion of management leaves its mark on 
the operation of some hunters’ societies. Today, 
economic activity should be performed primarily 
by entitled persons in order to realize their 
members’ sports hunting. Hunters need to spend 
a lot of working hours in game management for 
each member’s share, and increasing membership 
fees are to be paid into the company’s treasury. 
Membership fees, and sold hunting revenues 
provide security for the societies’ increasing 
burdens. Today, the denial of primary 
management is an exceeded attitude in the case of 
hunting.  
 
Game management must be primarily executed in 
a profit oriented way, for the sake of success and 
the protection of the game. However, social 
demand for hunting does not allow profit interest 
to appear exclusively during utilization of hunting 
rights. 
 
Sports hunting as a social demand may provide 
extraordinary benefit for game keepers, since 
game-protecting, and feeding activity for the sake 
of game-property acquisition in their own right is 
invaluable. It is necessary to align profit interest 
with sports hunting, as well as nature and 
environment conservation activity. The 
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tevékenységgel. Az egyesületi szervezet a piaci 
viszonyok között sokszor képtelen a feladatát 
betölteni. Alkalmas lehet azonban e kettős feladat 
koordinálására a szövetkezet.  
 
A 2006. évi X. tv. 7. §-a szerint: A szövetkezet az 
alapszabályban meghatározott összegű részjegy-
tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke 
elvei szerint működő, jogi személyiséggel 
rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai 
gazdasági, valamint más társadalmi (kulturális, 
oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei 
kielégítésének elősegítése.21 
 
A vadásztársaság, mint szövetkezet azért működhet 
profitorientáltan, hogy a tagjainak a saját 
fogyasztását, azaz a saját vadászatának lehetőségét 
is előmozdíthassa. Nem tagdíjat kellene így fizetni 
az egyes tagoknak, hanem olcsóbban lehetne 
vásárolni a vadászati lehetőséget, mint ahogyan az 
Erdélyben már kialakult gyakorlat. Itt a társaság 
jóváhagyott kilövési tervben szereplő vadlétszámot 
részben értékesítik és részben azt a tagok 
vásárolhatják meg, persze jóval olcsóbban, mint a 
külföldi vadászok. A mi rendszerünkben nem az 
állampolgárság miatt lehetne jutányosabban 
vadászni, hanem a szövetkezeti szervezet adta 
keretben, a tagsági jogosultságból kifolyólag, a tag 
kötelezettségéből eredően pedig aktívan vehetne 
részt a vadgazdálkodási és vadvédelmi feladatok 
elvégzésében is.  
 
A vadászattal és vadgazdálkodással foglalkozó 
szövetkezetek alapszabályában meg kellene 
határozni a tag és a szövetkezet közötti gazdasági és 
egyéb jellegű együttműködésének tárgyát, 
feltételrendszerét; a tag személyes közremű-
ködésének formáit. Az a természetes személy, aki 
részt kíván, és tud venni a vadgazdálkodásban, az a 
nyitott tagság és változó tőke elve szerint, tagja 
lehet a szövetkezetnek, ha az alapszabály 
követelményeinek egyébként is megfelel valamint a 
kötelező részjegy tőke megfizetésével. Aki nem 
akar, vagy nem tud megfelelni e követelményeknek, 
az is vadászhatna, de csak bérvadászként a lelövés 
árának megfizetésével. A piacnak kell eldöntenie, 
hogy mennyit kell fizetnie a szövetkezeti tagnak a 
részjegye névértékére és azt is, hogy mennyit 
fizessen az a személy, aki nem tagja a vadászati 

association is often unable to fulfil its mission, in 
marketing conditions. However, the cooperative 
may be able to coordinate this dual task. 
 
 
§ 7 of Act X of 2006 provides: The co-operative 
is an organization founded by amount of share-
capital determined in the statutes, operating 
according to open membership and variable 
capital principles, having legal personality, aiming 
to promote the satisfaction its members’ 
economic and other social (cultural, educational, 
social, health) needs.21  
 
The hunters’ society as a cooperative could work 
in a profit orientated way in order to promote the 
possibility of its members’ own consumption, i. e. 
the possibility of their own hunting. Members 
would not have to pay membership fee, but they 
could buy cheaper hunting opportunity, like it has 
been the established practice in Transylvania. 
Here companies sell the amount of game 
approved by the shooting plan partially, and part 
of it may be purchased by members, of course, 
much cheaper than foreign hunters. In our 
system, hunting could be a bargain, not because 
of nationality, but in the cooperative 
organizational framework, due to membership 
entitlement, and the member could actively take 
part in game management and protection tasks, as 
a consequence of his membership obligation.  
 
The statutes of hunters’ and game management 
cooperatives should determine the object and 
conditionality of members’ and cooperative’s 
economic and other types of cooperation, and the 
forms of members’ personal contribution. A 
natural person who intends to and is able to 
participate in game management, may become a 
member of the cooperative by the principles of 
open membership and variable capital, provided 
they meet the requirements of the statutes, and 
they pay obligatory share capital. Persons not 
wanting to or unable to meet the requirements 
could hunt, too, although only as hunter for lease, 
paying for shooting. The market should decide 
how much co-operative members have to pay for 
the nominal value of their shares and also how 
much persons without membership should pay in 
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szövetkezetnek, de vadászni szeretne. 
 
Gazdasági oldalról megközelítve ennél a 
szövetkezeti modellnél feltétel lenne, a tag és a 
szövetkezet közötti gazdasági együttműködés 
tárgyának, és feltételrendszerének meghatározása. A 
természetes személyek többségi részvételével 
alapított elsődlegesen szövetkezeti szervezeti 
formának van a tagok által rendelkezésre bocsátott 
minimum részjegy tőkéje. A szövetkezet saját 
tőkéje nagyobb biztonságot jelenthetne, magába 
foglalva a részjegy tőkét (jegyzett tőke), a jegyzett, 
de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az 
eredménytartalékot, a lekötött tartalékot, az 
értékelési tartalékot és a tárgyév mérleg szerinti 
eredményt. (Sztv. 65. §) A szövetkezet tőketarta-
lékának, vagy ha ez nem nyújt fedezetet, eredmény-
tartalékának az alapszabályban meghatározott 
hányadát fel nem osztható vagyonná minősíthetik, 
és ezt a lekötött tartalékba helyezhetik át a 
szövetkezetek, a célhoz igazodó tételek kifizetésére 
garanciát biztosítva. (Sztv. 71. § (1)-(2) bek.) 
 
A szövetkezet fel nem osztható vagyona – a 
szövetkezettel tagsági viszonyban álló személyek 
körében bekövetkezendő változásokra tekintet 
nélkül – az alapszabályban meghatározott célok, így 
a vadállomány védelmére megbízható, tartós 
teljesítés fedezetét szolgálhatná. A szövetkezet 
vadvédelmi feladatainak megvalósítását a fel nem 
osztható vagyon e célra elkülönített része 
biztosítaná. A szövetkezet a tulajdonában álló és a 
tagok, vagy mások által használatába adott vagyoni 
eszközökkel gazdálkodhatna.  
 
A szövetkezet gazdasági tevékenységét – ideértve a 
gazdasági társaság alapítását és az abban való 
tagsági részesedés szerzését is – a tagjai gazdasági 
tevékenységével összefüggésben, annak ered-
ményessége érdekében, valamint tagjai vadászati 
tevékenysége kielégítése céljából végezhetné. A 
szövetkezet e tevékenysége a tagjaival folytatott 
együttműködést – azaz nem üzletszerű 
tevékenységet – és a harmadik személyek 
vonatkozásában végzett üzletszerű gazdasági 
tevékenységet foglalhatná magába. A sportvadász, 
mint a szövetkezet tagja, tagsági jogviszony alapján 
teljesíti a vagyoni hozzájárulását, eleget tesz a 
szövetkezettel való gazdasági együttműködésből 

case they would like to hunt.  
 
From an economic perspective, this cooperative 
model would require the definition of object and 
conditions of economic cooperation among 
members’ and cooperative. The primarily 
cooperative organizational form founded by 
natural persons’ majority of participation, has a 
minimum of share capital, provided by members. 
The cooperative’s own capital could provide 
greater security, including share capital (registered 
capital), subscribed but not paid-up capital, 
capital reserves, retained earnings, term reserve, 
revaluation reserve and the current year balance 
sheet profit. (§ 65 of Cl.) A proportion of the 
cooperative’s reserve capital specified in the 
statutes, or, in case it does not provide security, 
its result capital may be qualified as undividable 
property, and cooperatives may transfer it to 
bound reserves, providing security of guarantee 
for payment for items adapted to the purpose. (§ 
71 (1)-(2) of Cl.)  
 
The cooperative’s undividable property – 
regardless of personal changes related to 
membership – could provide reliable, long-term 
security for goals set in the statutes, like 
gamestock protection. Execution of the 
cooperative’s game-protection duties would be 
provided by part of undividable property, 
allocated for this purpose. The cooperative could 
manage means of property of its own, or leased 
to others.  
 
 
The cooperative's economic activities – including 
the establishment of economic company and 
acquiring membership participation – could be 
conducted in relation to its members’ economic 
activity, for the sake of its success, and in order to 
satisfy its members’ hunting activity. The 
cooperative’s activities could include cooperation 
with its members – i. e. non-businesslike activity 
– and businesslike economic activity in relation to 
third parties. The sports hunter, as a cooperative 
member, fulfils his financial contribution on the 
basis of membership, fulfils his tasks and 
undertakings related to economic cooperation 
with the cooperative, participates in the 
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eredő feladatainak, illetve vállalásainak, személyes 
közreműködéssel, illetve egyéb vagyoni értékű 
szolgáltatás teljesítésével vesz részt a szövetkezet 
üzletszerű gazdasági tevékenységében.  
 
A szövetkezet a tagjaival folytatott gazdasági 
tevékenysége során nem törekszik saját nyereségre. 
Ez egy olyan jogszabályi rendelkezés, amely alapján 
a tag számára olcsóbb vadászat biztosítható, hiszen 
a saját tagnak történő értékesítés során haszon vagy 
árrés nem számítható fel. A bérvadászok számára 
természetesen kalkulált nyereség felszámításával 
értékesíthető a vadászati tevékenység. Nagyon 
fontos esélyt jelentene, hogy szabályozható lenne a 
vadásztársaságok földigényének kielégítése is. 
Problémát okozhat jelenlegi rendszerünkben az, 
hogy a tagok különféle szerződésekkel biztosítják a 
vadásztársaság számára szükséges föld mennyi-
ségét. E problémakör megoldása lehetséges a 
szövetkezeti törvény alapján, ami lehetőséget 
biztosítana arra, hogy a tagok saját földjeiket, 
vagyontárgyként használatba adják a szövetkezet 
számára, és ellenőrizhetően, közgyűlési határozattal, 
és alapszabály szerint rendezetten történjen a 
földterületek hasznosítása. 
 
A vadászszövetkezetet mint fogalmat, emberi 
oldaláról vizsgálva lehetővé válik a vadászetika és a 
vadászati szokások megóvása, mert ebben a 
modellben konkrétabbak a fegyelmi felelősség 
szabályai és tisztábbak az elszámolási viszonyok. A 
kizárási lehetőség törvényileg szabályozott, és 
egyértelmű elszámolási viszonyok jellemzik a 
szövetkezetet.  
 
Ha a tagsági jogviszony a tag kilépése, vagyoni 
hozzájárulásának nem teljesítése, halála, illetve 
kizárása miatt szűnik meg, a volt taggal, vagy 
örökösével el kell számolni a szövetkezeti törvény 
szerint.(Sztv. 51. § (3) bek.) Ennek során az 
értékelési tartalék és a lekötött tartalék nem vehető 
figyelembe. A tagsági jogviszony megszűnését 
követően a tag, illetőleg örököse (jogutóda) igényt 
tarthat a szövetkezeti részjegyének a tag által a 
tagsági viszony fennállása alatt teljesített vagyoni 
hozzájárulásának arányos részére.22 Nagyon 
helyesen a vad védelmére fordítandó lekötött 
tartalék – közösségi alap az elszámoláskor nem 
vehető figyelembe.23 Jelenlegi vadászati jogunkban 

cooperative’s businesslike economic activity by 
personal contribution or fulfilment of other 
property-value service.  
 
 
The cooperative is not after private profit in the 
course of economic activity conducted with its 
members. It is a statutory provision under which 
cheaper hunting may be provided for members, 
since profit margins can not be charged in case of 
selling for its own members. For hunters for 
lease, of course, hunting activity may be sold by 
charging calculated profit. It would be a very 
important opportunity to regulate the satisfaction 
of hunters’ societies’ demand for land, too. In our 
current system, members providing necessary 
area of land for hunters’ society by various 
contracts may cause problems. Solution of this 
issue is possible by Cooperative Law, providing 
the opportunity for members to lease their own 
land as property for cooperatives, making the 
utilization of land controlable, according to 
General Assembly Resolution, and the statutes.    
 
 
 
The hunting co-operative as a concept, examined 
from the human side, allows the protection of 
hunter ethics and hunting habits, because 
disciplinary responsibility rules are more specific 
and settling conditions are clearer in this model. 
Exclusion is regulated by law, and clear, 
unambiguous accountability relationships are 
typical of the cooperative.  
 
In case membership ceases due to member’s 
resignation, failure to pay financial contribution, 
death, or exclusion, accounts must be settled with 
former member or his heir, according to 
Cooperative law. (§ 51 (3) of Cl.) In the course of 
settlement, revaluation reserve and bound reserve 
cannot be taken into account. Following 
termination of membership, member or his heir 
(successor) may claim a proportionate part of his 
financial contribution of his shares payed during 
membership.22 Very correctly, bound reserve for 
the expenses of game protection – community 
fund cannot be taken into account during 
settlement.23 In our present hunting law, there is 
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ilyen irányú kézzel fogható eszköze és biztosítéka a 
vad védelmének jelenleg még nincs. 
 
A vadászszövetkezet legfőbb szerve a tagok 
összességéből álló vadászközgyűlés lenne, a 
szövetkezet vezető tisztségviselőinél megjelenhetne 
a szakmaiság és a hozzáértés, mivel a 
tevékenységüket csak személyesen láthatják el.24 A 
szövetkezet vezető tisztségviselői, illetőleg vezető 
munkavállalói akkor is megjelenhetnének és 
felszólalhatnának a közgyűlésen, ha nem tagjai a 
szövetkezetnek.25 A szövetkezettel munkaviszony-
ban álló személyek a közgyűlésen tanácskozási 
joggal vehetnének részt, ilyenek lehetnének a 
vadász szövetkezetek alkalmazásában álló vadőrök.  
 
A közgyűlésen valamennyi tag részt vehet, a 
szövetkezet testületeitől és vezető tisztségviselőitől 
felvilágosítást kérhet, és észrevételeket tehet. A tag 
joga, hogy a közgyűlésen tárgysorozatba vett 
ügyekkel összefüggésben indítványt tegyen és 
szavazzon. A közgyűlésen minden tagnak egy 
szavazata van.26 A vadgazdálkodásba és a vadászat 
jövőjébe az egy tag egy szavazat elve alapján bárki 
bele szólhat, aki tagja a szövetkezetnek.  
 
 
Fontos biztosíték lehet a vadgazdálkodás 
eredményessége érdekében, hogy nem gyakorol-
hatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban 
előírt esedékes vagyoni hozzájárulását nem 
teljesítette, mert a vadgazdálkodásban tőkére van 
szükség.  
 
Lehetőséget kell teremteni arra is, hogy az ágazatba 
és a szövetkezetbe olyanok is pénzt fektethessenek, 
akiket csak a haszonszerzés motivál. Az új 
befektető tag intézményével ez garantált is lehetne. 
Igenis lehet a vadgazdálkodásban az eredményes 
gazdálkodás és a tagi vadászat mellett hasznot 
termelni, ilyenkor azonban a részjegy tőkére jutó 
nyereséget ki kell fizetni. A vadgazdálkodást csak a 
tőkeérdekeltség mellett, piaci viszonyok között 
lehet eredményesen folytatni úgy, hogy a 
demokratikus döntéshozatal miatt a tagi vadászat 
megmaradjon. A tagoknak lehet eltérő nagyságú 
részjegy tőkéje, és ezáltal nem egyenlően 
részesednének a vadgazdálkodás hasznából, de 
mindenkinek azonosak a vadászati lehetőségei és 

still no such tangible means and security of game 
protection.  
 
The hunting cooperative’s main body would be 
the Hunters’ Assembly of all the members, 
professionalism and competence of leading 
officials would appear, since they could perform 
their activities only personally.24 The 
cooperative’s leading officials and leading 
employees could appear and speak in the 
assembly even in case they are not members of 
the cooperative.25 Persons employed by 
cooperatives could participate in the assembly 
with advisory capacity, such as co-employed 
wildlife officials.   
 
All members can participate in the assembly, they 
may ask cooperative bodies and leading officials 
for information, and make comments. A member 
is entitled to make a motion and vote in relation 
to cases on the meeting schedule. At the general 
meeting each member has one vote.26 Any 
cooperative member is allowed to express their 
opinion on game management and the future of 
hunting, according to the one member-one vote 
principle.  
 
It could be an important security for the sake of 
game management success that members failing 
to fulfil their due financial contribution 
prescribed in the statutes, are deprived of their 
votes, because capital is needed for game 
management.  
 
It should also be possible for persons motivated 
only by profit gain to invest money in the sector 
and the cooperative. This could be guaranteed by 
the institution of new investor. It is possible to 
produce profit in game management, besides 
successful management and membership hunting, 
however, in this case the profit of share capital 
must be paid for. Game management may be 
carried out successfully only with capital interest, 
and in marketing relations, preserving 
membership hunting due to democratic decision-
making. Members may have different amounts of 
share capital, not evenly participating in game 
management benefit, although everyone has the 
same hunting opportunities, and everyone could 
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mindenkinek csak egy szavazata lenne. A vadászati 
lehetőségek egyenlősége azt biztosítaná, hogy 
mindenki tud vadászati lehetőséget vásárolni, és az 
árak a szövetkezeten belül egyformák, de 
mindenkinek az anyagi lehetőségei határozzák meg 
a vadászati tevékenység folytatásának (terítékének) 
a kereteit. Az árakat természetesen a piac döntheti 
el, de a tagi vadászaton a szövetkezetnek nem lenne 
haszna. 
 
A szövetkezeti modell segítségével megmarad-
hatnának a vadászat lényegi jellemzői és sajátosságai 
a tőke beáramlásának biztosítása mellett. A piacot 
kizáró egyesületi rendszerben ne reménykedjünk 
olyan tőkeérdekeltségben, ami meghagyja a mai 
mesterséges saját vad megszerzésének a rendszerét. 
Nem lezárnunk kell a külföldi tőke előtt 
egyesületeinket, hanem fel kell tudnunk használni a 
beáramló tőkét.  
 
7. A választott szolgáltató szövetkezeti típus – 
forma alkalmazhatósága  
 
Az egyéni erdőgazdaság jövedelmezősége az 
alábbiakban bemutatásra kerülő szolgáltató típusú 
szövetkezéssel elméletileg tovább növelhető lenne.  
 
A szolgáltató típusú szövetkezés alapelvei a 
működésük garanciáját adhatná. A tagok saját 
eszközeikkel, saját felelősségükre nyújtanak 
szolgáltatást egymásnak, `belső társaság´- ként 
működve, így e szolgáltatások forgalmi adótól 
mentesek lennének. A gazdálkodáshoz szükséges 
eszközbeszerzés a tagok nevében és számlájára 
történik. A gazdálkodással kapcsolatos pénzmoz-
gások a szövetkezet könyvelésében `átfutó tétel´- 
ként szerepelnek, így a szövetkezetnek nincs 
nyeresége, ebből következően társasági adót nem 
fizet. A gazdálkodás utáni jövedelem a tagoknál a 
személyi jövedelemadó hatálya alá tartozik, így 
továbbra is igénybe vehető az őstermelői 
kistermelői adókedvezmény. 
 
8. Összegzés  
 
Az elaprózott tulajdoni viszonyokra 
visszavezethető versenyhátrányok kompenzálá-
sának elvileg lehetséges lenne több útja is, amiből 
kettőt kiemelnék: 

have one vote. Equal hunting opportunities 
would ensure that everyone can buy a hunting 
opportunity, and prices are the same within the 
cooperative, but each person’s own financial 
means determine the framework of conducting 
hunting activity. Of course, the market may 
decide on prices, but mebership hunting would 
not earn profit for the cooperative.  
 
 
With the help of the cooperative model, hunting’s 
essential features and characteristics could 
survive, besides the guarantee of capital inflow. 
In an association system excluding the market, 
there is no hope for a capital interest preserving 
today’s artificial system of the acquisition of 
game. Instead of closing foreign capital out of 
our associations, we should be able to utilize 
capital influx. 
 
7. The applicability of the chosen supplier 
cooperative type – form  
 
Theoretically, the profitability of individual forest 
holdings could be increased further by a supplier 
type cooperative introduced below.  
 
The principles of supplier type of cooperation 
could guarantee their operation. Members 
provide services for each other by their own 
means, on their own responsibility, operating as 
`internal society´, this way services would be 
exempt from turnover tax. Tools needed for 
management are obtained on members' behalf 
and account. Management-related financial flows 
appear in cooperative book-keeping as `passing 
item´ so the cooperative have no benefit, 
consequently, they do not pay corporate taxes. 
For members, management income is suject to 
personal income tax, therefore primary 
producers’ small-holding reduction may be 
claimed for.  
 
8. Summary  
 
Theoretically, there could be several possible 
ways of compensation for competitive 
disadvantages rooting in fragmented ownership 
relations, I would like to introduce two of them:  
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1. Gazdálkodó típusú társult erdő- és vadgaz-
dálkodás, valamint a társuláson alapuló vadászatra 
jogosultságot gyakorló szervezetek fenntartása és 
működtetése indokolt lenne. E kategória lényege 
az, hogy az erdő- földtulajdonos gazdálkodással 
kapcsolatos jogait átruházza polgári jogi 
szerződéssel. Jelenleg minden társult erdő- és 
vadgazdálkodó idetartozik és ilyen igény – 
különösen a városlakó erdő és földtulajdonosok 
körében – a jövőben is lesz. Az együttműködési 
készség alacsony szintje azonban gyakran jellemző 
és több okra vezethető vissza, de ezek közül 
kiemelkedik az `ügyben érdekeltek´ túl széles köre 
és az ebből következő nehézkes döntési 
mechanizmus, ami adott esetben tartósítja a 
döntésképtelenség állapotát. Ebből következik, 
hogy a működőképességének egyik alapfeltétele az 
ügyben érdekeltek körének jelentős csökkentése.  
 
 
2. A Szolgáltató típusú szövetkezetek működtetése 
is elfogadható volna. Ezt a formációt kizárólag a 
személyes közreműködésre hajlandó egyéni 
gazdálkodók választhatnák, ha ennek biztosítva 
lenne a jogszabályi háttere (számviteli- és 
adótörvények). A felaprózódott tulajdoni viszonyok 
következtében a magánszféra kellő számban 
önszerveződés útján belátható időn belül képtelen 
létrehozni és működtetni termelő eszközök tartását, 
illetve hatékony alkalmazását lehetővé tevő 
gazdálkodó jelegű, illetve non-profit szerveze-
teket.27 

 
A megjelent új erdő- és földtulajdonosoknak 
többsége nem rendelkezik semmilyen szakis-
merettel, és nem rendelkezik a szükséges 
eszközökkel, infrastruktúrával, mobilizálható 
tőkével. A tartamos erdő- és vadgazdálkodás csakis 
egy segítő, támogató szakszemélyzettel, tanácsadó 
hálózattal és szolgáltató vállalkozással tartható fenn 
hosszútávon. Az ilyen szervezetek fel tudják vállalni 
a közvetítést a hatóságok és a tulajdonosok között. 
Nem kell minden egyes tulajdonközösségnek saját 
társaságot alapítani, tehát ezzel költséget 
takaríthatnak meg.  
 
A fentiek ismertetése kapcsán is egy példát 
láthatunk arra, hogy a vadászati és szövetkezeti 

 
1. Maintenance and operation of management 
type associated forest and game management, and 
association-based organizations entitled to 
hunting practice would be reasonable. The point 
in this category is that forest and landowners 
transfer their management-related rights by civil 
law contracts. Currently, all associated forest and 
wildlife managers belong here, and such a claim – 
particularly in the range of urban forest and land 
owners – will exist in the future, too. However, 
low level of cooperation is often typical, rooting 
in multiple causes, out of which emerges a too 
wide range of `case concerned´ people, and a 
consequently difficult decision-making 
mechanism, which may preserve the state of 
undecidability in a specific case. It follows that a 
prerequisite for the viability of operation is the 
significant reduction in the circle of case 
concerned persons. 
 
2. This formation could be chosen exclusively by 
individual farmers willing to contribute 
personally, provided there is legal background 
(accounting and tax laws). In consequence of 
fragmented ownership relations, the private 
sector is unable to establish and operate the 
maintenance of means of production, and 
business-like and no-profit organizations enabling 
their effective application, by self-organization, in 
sufficient numbers, within the foreseeable 
future.27  
 
 
The majority of newly appeared forest and 
landowners do not have any skills, or equipment, 
infrastructure and mobile capital. Sustainable 
forestry and wildlife management can be 
maintained only by an assistant, supportive 
technical personnel, advisory network and 
supplier undertaking, in the long run. Such 
organizations are able to undertake mediation 
between authorities and owners. It is not 
necessary for each ownership community to 
establish their own company, this way they may 
save on expenditures.  
 
The above description is an example of a new 
possible developmental direction of the hunting 
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ágazatnak is lehet egy újabb fejlődési irányvonala. A 
szövetkezet mindig a tagság érdekkörében 
felmerülő érdekköröket, szükségleteket és igényeket 
követi elsősorban. A szövetkezeti formák is 
színesedhetnek, bővülhetnek.  
 
A vázolt formák gazdagsága és rugalmassága a 
vadászat jellemző nagy előnye. A formagazdagság 
jó felhasználása a vadásztársadalom szükségleteinek 
és a vadászás és vadgazdálkodás feltételeinek a 
kielégítését jelentősen előremozdítja. 
 
 
 

Lábjegyzet 
 

1 MAIER, L. H.: Das neue niederlandische Recht 
der juristischen Person. Schweizerische 
Aktiengesellschaft. Sonderheft, 1978/I, 47.p. 
2 A vadászatot és vadgazdálkodást szinte 
valamennyi tagállamban önálló törvény 
szabályozza, esetleg több specifikus jogszabállyal, 
mely részletkérdéseket szabályoz. Valószínűleg a 
történeti és kulturális dominanciával magyarázható, 
hogy a vadászat kérdéseiben nincs igény a vadászati 
rendszerek egyesítésére. Az EU tagállamok 
törvényei az országok sajátosságain alapulnak és 
ennek megfelelően változatosan szabályozzák a 
vadgazdálkodást és vadászatot. 
3 A hasznosítás történhet a terület tulajdonosainak 
saját jogukon való joggyakorlásával, vagy 
hasznosítás útján haszonbérbeadással. 
4 Minimum 10 tagú egyesületi jellegű 
vadásztársaságok alakítását értem ezalatt.  
5 A vadászati jog haszonbérlője lehet: vadászjeggyel 
rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: 
vadásztársaság). 
6 Görögországban a vadászat joga állami jog, a vad 
tulajdonjoga köztulajdon és a vadászati engedéllyel 
rendelkezők az engedélyben meghatározott 
körzetben – nem tiltott területen – szabadon 
vadászhatnak. Olaszországban és Portugáliában is 
állami jog a vadászat joga és a vad köztulajdonban 
van. 
7 Az Alkotmányunk alaptörvény, ami azt jelenti, 
hogy a meghatározott társadalmi viszonyokban 
általában és elveiben is kötelező jelleggel szabályoz. 
8 Az egyesületek fogalmát a Ptk. 61. §-a határozza 
meg. A rendelkezés szerint az egyesület olyan 

and cooperative branch. Primarily, the 
cooperative always follows membership interest 
circles, needs and demands. Types of 
cooperatives may also become varied and 
widened.  
 
The richness and flexibility of the forms 
described is a typical great advantage of hunting. 
A good use of the same richness is a significant 
jumpstart for satisfaction of hunting society’s 
needs, and the conditions of hunting and game 
management. 

 
 

Footnotes 
 
1 MAIER, L. H.: Das neue niederlandische Recht 
der juristischen Person. Schweizerische 
Aktiengesellschaft. Sonderheft, 1978/I, 47.p. 
2 Almost in all EU member states, hunting and 
game management are regulated by individual 
law, or various specific rules, regulating detailed 
issues. Lack of need to merge hunting systems in 
hunting issues may be explained by historic and 
cultural dominance. EU Member States’ laws are 
based on the countries’ characteristics, therefore 
game management and hunting are regulated 
diversly. 
3 Utilization may take place by land owners 
practicing their own right or by exploitation, 
leasing. 
4 I mean the establishment of association type 
hunters’ societies of at least 10 members.  
5 Hunting rights lessee may be: association of 
members having hunting tickets (henceforth 
referred to as hunters’ society). 
6 In Greece, hunting rights are state rights, the 
ownership of game is public property, and 
hunting license holders are free to hunt – not in 
prohibited area – in a district determined by 
permit. In Italy and Portugal hunting right is a 
state right, and the game is public property. 
7 Our Constitution is a fundamental law, meaning 
that its regulation is mandatory in determined 
social relations in general and by its principles, 
too. 
8 According to the provision, association is an 
organization established voluntarily and having 
self-government, having membership registered 
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önkéntesen létrehozott, önkormányzattal 
rendelkező szervezet, amely az alapszabályában 
meghatározott célra nyilvántartott tagsággal 
rendelkezik és céljának elérésére végzi 
tevékenységét. Az egyesület jogi személy.  
9 Jelen tanulmányban a vonatkozó szabályokat nem 
vizsgálom, így a jogszabályok megjelölését és 
felsorolását sem szerepeltetem itt. 
10 1997. évi CLVI. tv. 2. § a) pontja és g) pontja. 
11 Az 1989. évi II. tv. 2. § (1) bek. és (3) bek. – e 
szerint társadalmi szervezet az egyesület.   
12 A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény (Kszt.) azonos fogalomhasználattal, 
de eltérő tartalommal határozza meg a 
közhasznúság, illetve a kiemelkedő közhasznúság 
kritériumait (Kszt. 4 - 5. §). Olyan közjogi 
kategóriát, minősítést teremt, amelyet a törvényben 
meghatározott kivételekkel társadalmi szervezet, 
alapítvány, közalapítvány, közhasznú társaság, 
köztestület és országos sportági szakszövetség 
egyaránt elnyerhet (Kszt. 2. §). Ugyanakkor nincs 
olyan szabály, amely előírná, hogy a nevében 
`közhasznú´ társaság köteles lenne a Kszt. által 
meghatározott közhasznú minősítés megszerzésére. 
A közhasznú társasághoz, mint jogi személy 
formához ennek ellenére kapcsolódnak bizonyos 
kedvezmények (ld. pl. a társasági adóról és az 
osztalékadóról szóló törvény 6. számú mellékletét), 
amelyeknek a fentiekből következően nem 
előfeltétele Kszt. kritériumainak való megfelelés, de 
különösen elősegítheti a vadászat és 
vadgazdálkodás gyakorlása kapcsán az egyesületi 
forma választását. Ennek a visszás helyzetnek a 
feloldása érdekében a törvény közös szabályai 
tartalmazzák a társaságok nem nyereségorientált 
(nonprofit) működésének lehetőségét (4. §). E 
normák alkalmazása ugyanakkor nem jelenti azt, 
hogy valamennyi nem nyereségorientáltan működő 
gazdasági társaság egyben közhasznúnak is 
tekinthető. A nonprofit működés a tagok döntési 
autonómiájába tartozó, magánjogi jellegű kérdés, 
míg a közhasznúsági kategória „odaítélése” az állam 
közjogi minőségében meghozott döntését igényli. 
Ez utóbbinak szabályozása nem a társasági törvény 
kompetenciájába tartozik, arról a Kszt. rendelkezik. 
Mivel a nonprofit gazdasági társaság megfelelő jogi 
keretet biztosít a nem nyereségorientált módon 
működő, gazdasági tevékenységet folytató 
társaságok akár vadásztársaságok számára is e 

for purpose defined in its statutes, conducting its 
activity to achieve its purpose. The association is 
a legal entity.  
9 The present study does not examine the related 
rules, so the identification and list of laws are not 
found here. 
10 § 2 a), g) of Act CLVI of 1997. 
11 § 2 (1), (3) of Act II of 1989 – according to 
this, associations are social organizations.  
12 Act CLVI of 1997 (PBO) on public benefit 
organizations defines the criteria of public benefit 
and prominent public benefit in the same terms 
but different content. (§ 4-5 of PBO) It 
establishes a public law category, quality 
obtainable by social organizations, foundations, 
public foundations, public companies, public 
bodies and national sport associations, too, with 
exceptions determined by law (§ 2 of PBO). 
However, there is no rule prescribing that a 
company named `public´  is obliged to obtain 
public benefit quality determined by PBO. The 
public benefit company, as a legal entity form 
nevertheless relate to specific preferences (See eg. 
Annex 6 of Act concerning Corporate Tax and 
Dividend Tax) and consequently, meeting the 
criteria of PBO is not a prerequisite, but they can 
significantly promote the choice of association 
form related to hunting and game management 
practice. For the sake of the resolution of this 
controversial situation, common regulations of 
the law include the possibility of associations’ 
non-profit operation (§ 4). However, the 
application of these standards does not mean that 
all non-profit public business companies may be 
considered of public benefit at the same time. 
Non-profit operation is a private issue belonging 
to members’ decision-making autonomy, while 
entitlement to the category public benefit requires 
state decision taken in public law quality. The 
latter control is not within the competence of 
Society Law, but of PBO. As a nonprofit 
business association provides a suitable legal 
framework for non-profit, economic companies, 
like hunters’ societies, parallel with the 
establishment of this type of operational 
possibility, the public benefit association form 
may as well be eliminated. 
13 BACH, Jonathan – STARK, David: Innovative 
Ambiguities: NGOs use the Interactive Technology in 
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működési lehetőség megteremtésével 
párhuzamosan a közhasznú társasági forma 
megszüntetésére is sor kerülhet. 
13 BACH, Jonathan – STARK, David: Innovative 
Ambiguities: NGOs use the Interactive Technology in 
Eastern Europe. 2001, 56. p. 
14 WELLMAN, Berry – QUAN HAASE, Anabel –
WITTE, James – HAMPTON, Keith: Növeli vagy 
csökkenti, vagy kiegészíti az internet a társadalmi 
tőkét? Információs Társadalom, 2002/1, 25. p. 
15 Csekő Sándor álláspontja szerint az egyes 
vadfajok, mint például a seregély védelme attól 
függően változik, hogy a kártétele mekkora. Mihelyt 
a seregély vadászható, a vadásztársadalom fizeti az 
általa okozott kárt, ha az nem vadászható, akkor 
senki nem fizeti ki e madarunk által okozott 
károkat. A természetvédelemről szóló törvény 
1996-ban elfogadásra került, de a mai napig nincs 
egységes szerkezetű végrehajtási rendelete, ami 
szabályozná a védelem alatt álló vadfajok által 
okozott károk megtérítését. Lásd CSEKŐ Sándor: 
Mindent a szemnek. Vadászlap, 2003/6, 15. p.  
16 A vad tulajdonjoga res nullius a következő 
államokban: Ausztria, Belgium, Hollandia, 
Luxemburg, Németország, Dánia, Finnország, 
Svédország, Egyesült Királyság, Írország, 
Franciaország, Spanyolország. 
17 Az évi kétmilliós fácán kibocsátás napjainkra jó, 
ha eléri az évi 600.000 darabot, mert nincs a 
kibocsátásra anyagi lehetőség. A szakirodalom 
szerint a fácánnevelés egyébként 6.000 darab alatt 
nem lehet nyereséges és jó, ha sikerül az ötven 
százalékos visszavadászás. 
18 Legfelsőbb Bíróság KK.I. 25.037/1993. számú 
végzése felhívja a figyelmet arra, hogy a 
nyilvántartásba vétel nem deklaratív, hanem 
konstitutív jellegű, tehát jogi személyiséget 
keletkeztető hatású. A bíróság a bejegyzési eljárás 
során azt is vizsgálja, hogy az arra jogosult vett-e 
részt a társadalmi szervezet – egyesület 
megalakításában. 
19 BDT 2005. 1249. I. A vadásztársaság szervezeti 
formája egyesület, alaptevékenysége azonban nem 
sporttevékenység szervezésére irányul, ezért nem 
tekinthető sportegyesületnek.   
20 Az 1989. évi II. tv. 2. § (1) Az egyesülési jog 
alapján a magánszemélyek, a jogi személyek, 
valamint ezek jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetei – tevékenységük célja és alapítóik 
szándéka szerint – társadalmi szervezetet hozhatnak 

Eastern Europe. 2001, p 56. 
14 WELLMAN, Berry – QUAN HAASE, Anabel 
–WITTE, James – HAMPTON, Keith: Növeli 
vagy csökkenti, vagy kiegészíti az internet a 
társadalmi tőkét? Információs Társadalom, 2002/1, p 
25. 
15 In Csekő Sándor's view, the protection of 
certain game species like e. g startlings varies 
depending on the amount of damage. As soon as 
the starling can be hunted, the hunting society 
pays for damage caused by it, and when it cannot 
be hunted, no one will pay for the damage caused 
by these birds. The Nature Protection Act was 
adopted in 1996, but even today, there is no 
comprehensive implementing regulation, which 
would govern compensation for damage caused 
by  protected species of wildlife. See CSEKŐ 
Sándor: Mindent a szemnek. Vadászlap, 2003/6, p 
15.  
16 The ownership of game is res nullius in the 
following countries: Austria, Belgium, the 
Netherlands, Luxembourg, Germany, Denmark, 
Finland, Sweden, United Kingdom, Ireland, 
France, Spain. 
17 Today, the annual pheasant output of two 
million reaches 600,000 per year at its best, 
because there is no financial possibility of output. 
According to the literature, pheasant rearing 
under 6,000 pieces could not be profitable and 
good in case 50% hunting is succeeded. 
18 Kk.I.25.037/1993 Supreme Court decree draws 
attention to the fact that registration is not 
declarative, but constitutive in nature, i. e. it rises 
legal entity. During the registration process, the 
court also examines the participation of the 
entitled in the establishment of social 
organization – association. 
19 BDT 2005 1249th I. The organizational form 
of hunters’ society is association, however, its 
basic activity is not sports activity organization, 
thus it cannot be considered as sports association.   
20 § 2 of Act II of 1989  
(1) According to the right of unification, 
individuals, legal persons, and their organizations 
without legal personality – for the purpose of 
their activity and on the intention of their 
founders – may establish and operate social 
organizations.  
(3) Social organization may be established for any 
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létre és működtethetnek. 
(3) Társadalmi szervezet minden olyan tevékenység 
végzése céljából alapítható, amely összhangban áll 
az Alkotmánnyal és amelyet törvény nem tilt. 
Társadalmi szervezet elsődlegesen gazdasági-
vállalkozási tevékenység végzése céljából nem 
alapítható. Az egyesülési jog alapján fegyveres 
szervezet nem hozható létre. 
21 Ebből a szempontból különösen fontos és 
hangsúlyos a szövetkezeteket `szervezet´ jogi 
minősítésben, fogalmában meghatározni. 
22 A részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal 
csökkentett összegére, abban az esetben, ha az a 
veszteség viselésére nem lett felhasználva.    
23 2006. évi X. tv. 71. § (6) bek. 
24 2006. évi X. tv. 29. § szerint. 
25 Tekintettel arra, hogy a vezető tisztségviselő 
szövetkezeti tag és nem tag is lehet. Vezető 
tisztségviselő az igazgatóság elnöke, tagjai, 
ügyvezető elnök. (Sztv. 29. § (1) bek.) Alapvetően 
az ő feladata a közgyűlés összehívása. (Szt. 21. § (1) 
bek.) A vadászat különleges szakértelmet igénylő 
tevékenység, így ha nem tag látja el a vezető 
tisztségviselői tevékenységet, ez okszerű indok 
lehet. 
26 2006. évi X. tv. 23. § szerint.  
27 Felvetődik a kérdés, hogy a hangya típusú 
szövetkezetek létrehozása is megfelelő minta lenne-
e az erdő és vadgazdálkodásban? Szeremley Béla a 
Hangyaszövetkezetek képviseletében kijelentette, 
hogy az új típusú szövetkezetek kapcsán a 
szövetkezeti formát is megfelelőnek tartja 
alkalmazni ebben az ágazatban is. 
 
   

activity consistent with the Constitution and not 
prohibited by law. Social organization can not be 
found for primarily economic and business 
activity. According to right of association, armed 
organizations can not be created. 
21 In this respect, `organization´ legal quality 
definition of the cooperative is of particular 
importance and emphasis. 
22 The sum of own capital per share reduced by 
bound reserve, in case it has not been used for 
compensation for losses.   
23 According to § 71 (6) of Act X of 2006. 
24 According to § 29 of Act X of 2006. 
25 Given that the leading official may be member 
or non- member of cooperative, leading officials 
are Board Chairman, members and executive 
chairman. (§ 29 (1) of Sl.) Essentially, he is 
responsible for assembly convening. (§ 21 (1) of 
Sl.) Hunting is an activity that requires special 
expertise, so it may be reasonable when a non-
member is the leading official. 
26 According to § 23 of Act X of 2006.  
27 The question may arise wether establishment of 
ant cooperatives would be a suitable model in 
forest and game management? Bela Szeremley on 
behalf of the Ant Cooperatives said that he 
considers the application of cooperative form in 
this branch, too, related to new types of 
cooperations. 
   
 


