
 

 

A HULLÁM HORGÁSZEGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

A Hullám Horgászegyesület (továbbiakban Egyesület), az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. (a 

továbbiakban: Ptk.) rendelkezései alapján működő olyan Egyesület, amelynek 

alaptevékenysége a természet védelme, a környezet védelme, nevelés, oktatás, 

ismeretterjesztés, sport. 

 

Az Egyesület, a természet védelme, kiemelten az élővíz és az abban található élővilág, 

valamint a vízpart tisztaságának megóvása, gyommentesítése, a gyermek és ifjúság 

nevelése a környezet védelmére, a horgász és a versenysport utánpótlás biztosítása 

érdekében, az alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített 

jogi személy. 

 

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 

1. § 

 

(1) Az egyesület neve: Hullám Horgászegyesület 

(2) Székhelye: 8900, Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16. 

(3) Vízterület: Zalaszentgyörgyi tó (víztérkódja: 20-058-1-4) 

(4) Pecsétje: Téglalap alakú (43 x 10 mm átmérővel) felső sorban nagybetűkkel „HULLÁM” 

HORGÁSZEGYESÜLET, középen kisbetűkkel : Adószám: 19274858-1-20, az alsó 

sorban kisbetűkkel : Zalaegerszeg, Gasparich M.u.16. 

 

 

 
 

 

(5) Jelképe: Az egyesület hivatalos jelképe (logója) egy kör pajzsban bal oldalt stilizált, 

fekete-fehér, „kapó” hal, alul, középen két hullámvonal. A körpajzs közepén nagy 

betűkkel HULLÁM felirat, alatta két sorban Horgászegyesület, Zalaegerszeg. 

 

 

 



 

 

2. § 

 

Az egyesület célja: 

tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása a 

Zalaszentgyörgyi tó egyesületi horgászvízként történő működtetésével; 

a) a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése; 

b) a horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak 

tiszteletben tartása, a természet szeretetére és védelmére való nevelése; 

c) az egyesületi horgászvizet létrehozó gazdálkodó szervek dolgozói részére hasznos 

szabadidő eltöltési lehetőség biztosítása; 

d) a természet védelme, kiemelten az élővíz és az abban található élővilág, valamint a 

vízpart tisztaságának megóvása, tevékenyen fellép a károkozókkal szemben; 

e) a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet védelmére való nevelésük segítése, a 

gyermek és ifjúság nevelése a környezet védelmére, a horgász és a versenysport 

utánpótlás biztosítása, 

f) anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges 

feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, 

g) elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, 

egyéb rendelkezéseket, megismerjék, betartsák és betartassák; 

h) a saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halgazdálkodásról és hal 

védelméről szóló törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és 

elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét. 

 

 

3. § 

 

Az egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzéseinek érdekében: 

a) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal 

összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal 

összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket; 

b) korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken;  

c) biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, 

előírások és a Hullám HE horgászrendje szabályainak megtartását. 

d) segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, 

valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében; 

e) lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismereteik 

gyarapítására. 

f) halfogó, és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendezhet. 

 

4. § 

 

(1) Az egyesület, mint a Magyar Országos Horgász Szövetség tagszervezetének – a 

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége (HZMSZ, továbbiakban: Szövetség) - 

tagegyesületeként fejti ki működését. 

(2) Az egyesület és a Szövetség kapcsolataira a Szövetség alapszabálya az irányadó. 

 

 



 

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

5. § 

 

(1) Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást 

követően a belépési kérelemnek a vezetőség általi elfogadásával keletkezik 

(Ptk.3:67./1./). 

(2) A felnőtt egyesületi tag - választása alapján - lehet teljes jogú vagy az anyagi 

kötelezettségek szempontjából kedvezményezett, de az alkalmazható horgászeszközök 

tekintetében korlátozott jogú (a továbbiakban: kedvezményezett) tag. 

(3) Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt, A 

halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 43.§.a, illetőleg az 

egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

(4) Ifjúsági tagnak a 14 - 18 év közötti fiatalokat lehet felvenni. Gyermek tagnak a horgász 

egyesületi tagsággal rendelkező felnőtt 14 éven aluli hozzátartozóját lehet felvenni. A 

korlátozottan cselekvőképes kiskorúak csak a törvényes képviselő beleegyezésével 

léphetnek be az egyesületbe. 

(5) A cselekvőképességében részlegesen korlátozott személy pedig a rá vonatkozó 

korlátozások figyelembe vételével válhat az egyesület tagjává. 

(6) Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. 

A tiszteletbeli és pártoló tagok jogai és kötelezettségei a következők: 

- a pártoló és a tiszteletbeli tag tagsági viszonya a vezetőség írásos felkérésének 

elfogadása alapján létesíthető; 

- a pártoló és a tiszteletbeli tagok személyéről illetve számáról a közgyűlés dönt; 

- a tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testületi ülésére 

meghívhatók; 

- az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait kedvezményes horgászjeggyel láthatja el. 

Az ilyen tagoknak egyesületi tagdíj, belépési díj fizetési kötelezettségét a vezetőség 

határozza meg. Tagsági viszonyuk az egyesület vezetősége és a tag részéről egyaránt 

egyszerű írásos bejelentéssel megszüntethető. 

(7) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való 

közreműködésének részletes szabályait az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője 

által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

(8) A pártoló és a tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával 

elősegíti az egyesület céljainak teljesítését. 

(9) Az egyesületbe történő belépéskor a tagdíjon felül a közgyűlés által meghatározott 

összegű halasítási díjat kell befizetni. 

 

6. § 

 

(1) A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell 

kinyilvánítani. 

(2) A felvételről átruházott hatáskörében az egyesület vezetősége dönt. A felvételi kérelemről 

szóló határozatot, az indoklást is tartalmazóan, a kérelmezővel közölni kell. A határozatot 

a kérelmező kérésére írásba kell foglalni. Az elutasító határozat ellen a kérelmező 

fellebbezést a közgyűléséhez nyújthat be. 

 

 



 

7. § 

 

(1) Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni. 

(2) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. A tagsági jogok forgalomképtelenek 

és nem örökölhetők.  

(3) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 

felelnek. 

(4) A tagoknak jogukban áll: 

a) a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételi, indítványtételi és szavazati jogot 

gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az egyesület bármely 

tisztségére megválaszthatóak, az ifjúsági tagok szavazati joggal rendelkeznek, de 

tisztségre nem választhatók, a gyermek tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és 

tisztségre sem választhatók; 

b) az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni; 

c) a horgászjegy birtokában területi jegyet váltani és az abban feltüntetett vízterületen 

horgászni; 

d) a rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazás mellett az 

egyesület által fenntartott horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe venni; 

e) az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, 

kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni. 

(5) A jogi személyek, a pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és 

tisztségekre nem választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi 

jog őket is megilleti.
 
 

(6) A tagok kötelesek: 

a) az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait 

megtartani; 

b) védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az 

egyesület részére befizetni; 

c) tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az egyesületet 

feladatai teljesítésében; 

d) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, (2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról 

és a hal védelméről, valamint a végrehajtására kiadott. 133/2013. (XII. 29.) 

VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról), illetve az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet 

megtartani és megtartatni; 

e) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel 

kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni. 

(7) A területi jegyet is megváltó egyesületi tagok kötelesek a közgyűlés által meghatározott 

alkalommal a meghirdetett közösségi munkán részt venni. A közösségi munka a 

közgyűlés által meghatározott összeggel kiváltható. 

 

8. § 

 

(1) A tagság megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

 



 

(2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Kilépés esetén a tag köteles az adott évi 

tagdíjat teljes összegben megfizetni.  

(3) Azt a tagot, aki az éves tagdíjjal vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását az 

írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok 

sorából törölheti. A határozat ellen 15 napon belül írásban lehet fellebbezni az egyesület 

közgyűlésénél. A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjara, illetőleg egyéb 

díjakra vonatkozó követelését. 

(4) Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal 

kizár az egyesület tagjai sorából. 

(5) Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már 

befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetében az 

egyesület vezetősége, egyéni elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak 

időarányos részét visszatérítheti. 

(6) A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés bírói úton is érvényesíthető. 

 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 

9. § 

(1) Az egyesület szervei: 

a) a közgyűlés; 

b) a vezetőség; 

c) a felügyelő bizottság; 

d) a fegyelmi bizottság. 

(2) A vezetőség a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás 

közeli hozzátartozói. 

 

(3) Az (1) bekezdés b), c), d) pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű 

magyar állampolgárt lehet választani. 

 

10. § 

 

A döntéshozó szerv 

 

(1) Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 

(2) A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés 

rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket 

tenni. 

(3) A döntéshozó szerv a döntéseit ülés tartásával vagy ülés tartása nélkül hozza. 

 

11. § 

 

A közgyűlés ülésezése 

 

(1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

(2) A közgyűlés ülése nem nyilvános, azon a tagokon és a vezetőségen kívül a közgyűlés 

összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata 

alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 



 

12. § 

 

A közgyűlés hatásköre 

 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

(1) az alapszabály módosítása; 

(2) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

(3) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása 

(4) az éves költségvetés elfogadása; 

(5) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről 

szóló jelentésének - elfogadása; 

(6) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

(7) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, 

vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával 

köt; 

(8) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való 

döntés; 

(9) a felügyelőbizottság, fegyelmi bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk 

(10)  a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása 

(11)  a végelszámoló kijelölése. 

13. § 

 

A közgyűlés összehívása 

 

(1) A közgyűlést az egyesület elnöke meghívó küldésével vagy az egyesület 

http://www.hullamhorgasz.hu/ honlapján történő közzétételével hívja össze. 

(2) A meghívónak tartalmaznia kell 

a) az egyesület nevét és székhelyét; 

b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

c) az ülés napirendjét. 

(3) A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A napirendet 

tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 15 nappal előbb meg kell 

küldeni az egyesület valamennyi tagjának. 

(4) A napirendi pontok megtárgyalása előtt a közgyűlés megválasztja a közgyűlés 

tisztségviselőit, így a levezető elnököt, a jegyzőkönyv-vezetőt, a két jegyzőkönyv –

hitelesítőt és legalább 2 fős szavazatszámláló bizottságot, egyszerű szótöbbséggel , nyílt 

szavazással. A határozatokat a levezető elnök szóban hirdeti ki. 

(5) A közgyűlés helyszínét alkalmanként a vezetőség határozza meg. 

(6) Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 

ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

(7) A közgyűlésen a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

http://www.hullamhorgasz.hu/


 

(8) A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell vezetni, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére két – szavazati joggal rendelkező - főt kell választani a 

résztvevők közül. A készült jegyzőkönyvet archiválni kell. 

(9) A vezetőség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések 

megtétele céljából, ha 
a) a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor 

teljesíteni; vagy 

c) c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot 

adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület 

megszüntetéséről dönteni. 

 

14. § 

 

Határozatképesség 

 

(1) A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét 

képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden 

határozathozatalnál vizsgálni kell.  

(2)  Ha  egy  tag  valamely  ügyben  nem  szavazhat,  őt  az  adott  határozat  meghozatalánál  

a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

(3)  Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés –amennyiben a 

tagokat erről az eredeti meghívóban tájékoztatják, és így távolmaradásuk 

jogkövetkezményeinek ismeretében döntenek a részvétel kérdésében-   az eredeti 

napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.  

(4) A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés 

időpontját követően harminc napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az 

eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető. 

 

 

15. § 

 

Határozathozatal 

 

(1) A tagok a közgyűlésen nyílt szavazással hozzák meg határozataikat.  

(2) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

e. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló 

kapcsolatban áll; vagy 

f. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

(3) A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok 

többségével hozzák meg. 

(4) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 



 

(5) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges. 

 

 

16. §  

 

Határozathozatal ülés tartása nélkül 

 

(1) Az egyesület közgyűlése ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, az ilyen 

határozathozatalt az ügyvezetés a határozat tervezetének a tagok részére történő 

megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított 

legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az 

ügyvezetés részére. 

(2) Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabálynak a határozatképességre és 

szavazásra vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 

határozathozatali eljárás akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az 

ügyvezetés részére, amennyi szavazati jogot képviselő tag jelenléte a 

határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 

(3) Ha bármely tag a közgyűlés megtartását kívánja, a közgyűlést az ügyvezetésnek össze kell 

hívnia. 

(4) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha 

valamennyi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat 

beérkezésének napjától számított három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a 

szavazás eredményét, és azt további három napon belül közli a tagokkal. A 

határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat 

korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

 

 

A VEZETŐSÉG 

 

17. § 

 

(1) A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a 

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés közötti 

időszakban az egyesületi munka folytonosságát.  

(2) Az egyesület elnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a közgyűlés 

által meghatározott további két fő rendes tagja van. Az 5 főből álló vezetőség a két 

közgyűlés között legalább évi három alkalommal ülésezik. 

(3) Az  egyesület elnöke, titkára és gazdasági felelőse az egyesület vezető tisztségviselői.  

(4) A vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat a 

Ptk.3:22§-a, a Btk 61.§.(2)bek. i.) pontja; a felügyelő bizottsági tagokra vonatkozóan 

pedig a Ptk. 3:26.§ (2) bekezdése tartalmazza. 

 

 

18. § 

 

(1) A vezetőség: 

a) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát; 



 

b) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által 

megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat; 

c) dönt a 12. § (3) bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben; 

d) határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában; 

e) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai 

sorából megválasztja képviselőit a Szövetség megyei küldöttközgyűlésére. 

f) a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése 

kérdésében és más díjkedvezmények nyújtásáról; 

g) első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár 

az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben; 

h) megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az 

időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit; 

i) kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó 

versenyeire, illetőleg más rendezvényeire; 

j) egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást 

érdemlő okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi 

munka alóli felmentés kérdésében; 

k) a költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottjainak munkabérét; 

l) dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok 

személyi kijelölésének rendjéről; 

m) megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét; 

n) munkabizottságokat (szakbizottságokat) hoz létre, meghatározza tagjainak számát, 

kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett 

munkájukról; 

o) meghatározza saját munkatervét. 

(2) A vezetőség az (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, 

illetve a titkárra átruházhatja. 

 

19.§ 

 

(1) A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább három alkalommal rendes ülést tart. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt 

a) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, 

b) az egyesület elnöke, illetőleg a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 

(2) A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és látja 

el az elnöki feladatokat. 

(3) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő 

bizottság elnökét is. 

(4) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni. 

 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

 

20. § 

 

(1) Az egyesület elnöke: 

a) képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület 

esetenkénti képviseletével, 

b) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit és azokon elnököl, 



 

c) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület 

szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, 

d) a költségvetés kerete között utalványozási jogkört gyakorol, 

e) a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület 

alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, 

f) eljár a 18. § h) és i) pontjai alapján, a vezetőség által átruházott jogkörben. 

(2) Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. 

 

 

AZ EGYESÜLET TITKÁRA 

 

21. § 

 

(1) Az egyesület titkára: 

a) előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, 

b) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről, 

c) irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, 

d) szervezi az egyesület rendezvényeit, 

e) segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban 

átruházott munkafeladatokat. 

 

 

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI FELELŐSE 

 

22. § 

 

(1) Az egyesület gazdasági felelőse: 

a) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a 

vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, 

b) okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről, 

c) elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a 

közgyűlés elé terjeszti. 

d) ellenjegyzi az elnök illetve a titkár által történt utalványozást. 

 

 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

23. § 

 

(1) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. 

A felügyelő bizottságnak a közgyűlés által megválasztott 3 tagja van. 

(2) A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 

(3) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 

áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető tisztségviselője. 

Erről a körülményről a felügyelő bizottság tagjának írásban nyilatkoznia kell. 

 



 

(4) A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, 

a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a közgyűlés kivételével – az 

egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, negyedévenként pedig a 

pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről 

a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni. 

(5) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügyet megvizsgálni. 

(6) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetőleg az 

egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel – arról írásban köteles tájékoztatni az 

egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül 

rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

(7) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni. 

(8) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. 

(9) A bizottság munkaterv alapján dolgozik. 

 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

24. § 

 

(1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. 

A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által megválasztott 3 tagja van. 

(2) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság 

tagjai. 

(3) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, 

valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. 

(4) A bizottság eljárására az egyesület fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezései az 

irányadóak. 

(5) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási 

gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról. 

 

 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA 

 

25. § 

 

(1) Az egyesület jogi személy. 

(2) Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják. 

(3) Az egyesület bevételei tagdíjakból, halasítási és egyéb díjakból, az egyesület kezelésében 

lévő vízterületekre kiadott területi jegyek díjából, az egyesület alapszabályszerű 

tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint az esetleges támogatásból állnak. 

(4) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

kártérítési felelőséggel tartoznak az egyesületnek jogellenesen okozott kárért. 

(5) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben 

meghatározott célokra való felhasználásáért az elnökség a felelős. 

(6) Az egyesület megszűnése, feloszlása vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon 

csak horgászvonatkozású célra fordítható. 

(7) Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak (3:63-3:87 §.-ai; ill. a 3:1.- 3:48.§.-ai)) 

az irányadóak. 



 

 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 

26. § 

 

(1) az egyesület felett a törvényességi ellenőrzést az illetékes Ügyészség látja el. 

(1) a törvényességi felügyelet körében az egyesületre háruló feladatok (adatközlés, stb.) 

meghatározására az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezései az irányadóak. 

(2) a személy(i) és a jogszabályi változásokat is magába foglaló Alapszabály módosítást, az 

éves gazdálkodást összefoglaló mérleget és eredmény-kimutatást, minden évben a 

meghatározott határidőig, a felügyeleti szervnek kell megküldeni. 

 

 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
  

 

(2) Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 

rendelkezései az irányadóak. 

 

 

(3) Az egységes szerkezetbe foglalt módosított alapszabály a 2016. július 15. napján 

megtartott közgyűlésen hozott 1/2016. számú határozat alapján 2016. augusztus 01-.én lép 

hatályba. 
 

  

 

 

 

 

                                                                                                          Tóth István elnök 

                  sk. 

 

 

 

 

 

 


