
 

 

 

DIÓSJENŐI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 

2643 DIÓSJENŐ TÓPART 078/2 Hrsz. 

 

Száma: 6/2016. (XI. 13.) KGY határozat  

 

A 

DIÓSJENŐI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

 

A Diósjenői Sporthorgász Egyesület figyelemmel az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdésére, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá az Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

előírásai alapján működő civil szervezet, amely a tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban 

meghatározott céljainak folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező 

jogi személy. 

Jelen alapszabály az itt meghatározott célok elérése érdekében rendelkezik a szervezeti felépítésről, 

a tagsági jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjáról, feltételeiről. Az Alapszabály a 

meghatározott célkitűzéseknek megfelelően előírja és biztosítja a szervezet működését, elősegíti a 

tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítését.  

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem fogad el. Európa parlamenti, 

Országgyűlési képviselői, és önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat. 

 

1.§.  

Az egyesület megnevezése, alapadatai, működési területe 

 

(1)       Az Egyesület neve:   Diósjenői Sporthorgász Egyesület 

 

Székhelye:    2643 Diósjenő Tópart 078/2 Hrsz. 

       

Helyrajzi száma:   087/18              27, 0875 ha    tó 

      078/2              1492 nm tanya 

 Bírósági bejegyzés:   1989. június 28.  

   

     Nógrád Megyei Bíróság, száma:  Pk. 60.056/1989 

 

      Jogelőd:    Börzsönyalja Mgtsz Horgászegyesülete 1975-től 

 

(2) Pecsétje:    Köralakban az egyesület neve, középen halábra,  

      alatta az egyesület címe és adószáma 

      Az egyesület címbélyegzőt is használ 

 

(3) Vízterülete:    A saját meder tulajdonú diósjenői víztározó/tó/,  

összesen (27,0875 ha) területen,  

a vízjogi üzemeltetési engedély 2029. évig érvényes  

 

(4) FVM halgazdálkodási jogra vonatkozó 

 haszonbérleti szerződés száma:   HHgf/385-1/ -1/2015 

 

Lejárati ideje:      2030. december 31. 
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(5) Adószáma:      19926043-1-12 

 

KSH azonosító:     19926043-9319-529-12 

 

 

 (6) Az egyesület működési területei: A Diósjenői 087/18 Hrsz. alatti egyesület tulajdonában 

lévő víztározó (tó), a víztározót körülfogó szolgalmi út, a víztározó gátja, továbbá az 

Önkormányzat tulajdonát képező, az Egyesület által 25 évre bérelt használt terület, valamint 

a 078/2 Hrsz. alatt lévő horgásztanya és a hozzá tartozó 1492 nm földterület. 

 

 

2. §  

 

Az egyesület céljai, feladatai  

 

 

(1) A Diósjenői horgásztó börzsönyi tájegység és Diósjenő község szerves része, erre 

figyelemmel az Egyesület folyamatosan együttműködik a helyi Önkormányzattal és civil 

szervezetekkel a hagyományőrző rendezvények szervezésében és megtartásában. 

 

(2) Az egyesület fő célja a tevékenységi területekre kiterjedően kedvező lehetőségek és feltételek 

megteremtésével sporthorgászati és komplex szabadidős tevékenység biztosítása az Egyesület 

tagjai és gyermekhorgászai, valamint a falusi és a horgászturizmusban résztvevők számára, 

ennek keretében: 

 

a) a magyarországi és Európai Uniós horgászturizmus lehetőségeinek biztosítása és fejlesztése; 

 

b)  a horgászvíz és környezetének szervezett és irányított fenntartása, a természetes növény-, és 

állatvilág összhangjának megteremtésére való törekvés, különös figyelemmel az őshonos 

növényzet és halfajok védelmére; 

 

c)  horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, feltételeinek biztosítása; 

 

d)  halfogó és egyéb sportversenyek, sportrendezvények szervezése; 

 

e) a halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló jogszabályok betartása és betartatása, az 

elfogadott jó erkölcs és horgász etika tiszteletben tartása, betartatására törekvés; 

 

f) az egyesületi közösségteremtő tevékenység folyamatos fenntartása a szabadidő hasznos 

eltöltésére; 

 

g) a gyermek és ifjúsági horgászok ismereteinek bővítése, a környezet szeretetére és védelmére 

való nevelés biztosítása. 

 

(3) Az egyesület az alapcél szerinti tevékenység biztosítása érdekében gazdasági vállalkozási 

tevékenységet kiegészítő jelleggel végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti tevékenységet 

nem veszélyezteti. 

 

(4)Az egyesület a Horgászok Nógrád Megyei Szövetségének tagja 
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3. § 

Az egyesület vagyona és bevételei 

 

(1)Az egyesület vagyonának alkotó elemei az ingatlan-, és ingó vagyon. 

a) ingatlan vagyona a 27.0875 hektár területű víztározó és az 1492 nm területen felépített 

horgásztanya épület és melléképületei. 

b) ingó vagyona a rendeltetésszerű működést biztosító gépi és tárgyi eszközök, készletek. 

c) folyószámlákon lévő pénzösszegek, bankbetét és készpénz 

 

(2) Az egyesület bevételi forrásai: 

a) tagi vagyoni hozzájárulások, tagi befizetések; 

b) tagdíjak; 

c) területi jegyek díjai; 

d) horgásztanya bérleti díja, egyéb bérleti díjak; 

e) horgászversenyek bevételei; 

f) pályázat útján kapott támogatás; 

g) személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt összege; 

h) más szervezetektől, illetve magánszemélyektől kapott támogatás. 

 

(3) Az egyesület vagyonát céljainak megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai 

között és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

Az egyesület vagyonkezeléséért, a vagyonelemek jogszerű felhasználásáért, az egyesület 

elnökségének tagjai együttesen felelősek. E tevékenység során az elnökség tagjainak, továbbá az 

egyesület tagjainak is kötelessége a vagyon megóvása, valamint lehetőség szerinti gyarapítása. Az 

egyesület vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj 

megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

 

(4) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után a 

fennmaradó vagyont az alapszabályban meghatározott, az egyesület céljával megegyező vagy 

hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A nyilvántartó bíróság 

jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapszabály nem tartalmaz 

rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról, vagy ha az alapszabályban megjelölt közhasznú 

szervezet a vagyont nem fogadja el, vagy azt nem szerezheti meg. 

 

(5) Az egyesület tulajdonát képezik a napijegyes horgászállás helyek és felépítményük, valamint a 

tagok részére kijelölt horgászállás helyek. Az egyesület elnöksége által kijelölt helyre épített 

horgászállás felépítmény a tag tulajdona. 

 

(6) Az egyesület elnöksége visszavonja a tag számára kijelölt horgászállás helyet, ha; 

a) tagsági viszonya megszűnt, ez esetben az elnökség írásban felszólítja, hogy a tulajdonát képező 

horgászállás felépítményt (felépítményrészt) 60 napon belül bontsa el, vagy értékesítse egyesületi 

tagsággal rendelkező olyan személynek, aki még nem rendelkezik horgászállás felépítménnyel, 

vagy felépítmény résszel. Ha ennek a kötelezettségének az előírt határidőre nem tesz eleget, 

tudomásul veszi, hogy az egyesület tulajdonába kerül a felépítmény. 

b) elhanyagolt, testi épséget veszélyeztető horgászállás felépítmény esetén az elnökség írásban 

felszólítja a tulajdonost (résztulajdonost), hogy a felépítményt (felépítményrészt) 60 napon belül 

állítsa helyre, javítsa meg. Ha a felszólított tag a helyreállítást, javítást az előírt határidőre nem 

végzi el, és nem tesz észrevételt, az elnökség ismételten felszólítja újabb 15 napos határidővel a 

munkák elvégzésére. Amennyiben a felszólítás eredménytelen, a helyreállítás és javítás teljes 

egészében  nem történik meg, ez esetben a felépítmény (felépítmény rész) az egyesület tulajdonába 

kerül.  
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 (7) Az Alapszabály hatályba lépésekor meglévő horgászállások számát csak a közgyűlés 

határozatával lehet növelni.  

 

(8) Az egyesület tagja az elnökség által kijelölt egy horgászállás hellyel (helyrésszel) és arra épített 

felépítménnyel (felépítmény résszel) rendelkezhet. A tag új horgászállás hely kijelölésének 

igényével akkor fordulhat az elnökséghez, ha az előző jogosultsága már megszűnt.  A horgászállás 

felépítmény tulajdonos (résztulajdonos) más egyesületi tagra csak abban az esetben ruházhatja át a 

felépítmény tulajdonjogát, ha ezt a szándékát előzetesen az egyesület elnökségének bejelentette, és 

azt az elnökség írásban jóváhagyta, azaz a megállapodást jóváhagyólag ellenjegyezte.  

Figyelemmel arra, hogy a horgászállás hely az egyesület tulajdonát képezi, így a megállapodás 

ellenjegyzés nélkül érvénytelen. A horgászállás teljes felépítmény értékesítése vonatkozásában az 

egyesületnek, felépítmény rész esetén a résztulajdonosoknak elővételi joga van. 

(9) A meglévő, felújítandó horgászállások alapterületén, bejáróin az egyesület elnökségének 

előzetes engedélyezésével lehet változtatni. A felújítás előtt a változtatás engedélyezését írásban 

(vázlatrajz mellékletével) kell kérni. Aki engedély nélkül végez alapterület növelést, vagy új bejáró 

építést, azt az elnökség kötelezi az eredeti állapot helyreállítására. Amennyiben a helyreállításra 

irányuló felszólításnak 30 napon belül nem tesz eleget, úgy az elnökség intézkedik az eredeti állapot 

visszaállítására, a kötelezett tag költségére. 

4.§ 

 

Vagyoni hozzájárulás kötelezettsége 

 

(1) A Polgári Törvénykönyv 3:9 §. (1) bekezdés alapján a jogi személy alapítója vagy tagja a 

jogi személy alapításakor vagy tagsági jogok keletkezésének más eseteiben köteles a jogi személy 

részére vagyoni hozzájárulást teljesíteni. A jogi személy részére teljesített vagyoni hozzájárulást, 

vagy annak értékét nem lehet visszakövetelni. 

 

(2) A jogszabályi változások előtt, az Egyesület alapításakor a tagok vagyoni hozzájárulása a 

„Részjegyben” fejeződött ki, melynek jelenlegi értéke ötvenezer forint. A jogszabályi változások 

miatt a részjegy fogalma és annak korábbi alapszabályi meghatározása nem tartható fenn.  

Korábban az alapító tagok által befizetett vagyoni hozzájárulás tette lehetővé a víztározó (tó) és 

egyéb ingatlanok megvételét, az ezt követően belépő tagok vagyoni hozzájárulása az egyesületi 

vagyon fenntartását és az egyesület működését segítette elő. 

 

(3) A (2) bekezdésre figyelemmel az alapszabály meghatározza, hogy az új tagsági viszonyt 

létesítők vagyoni hozzájárulásának összege ötvenezer forint. 

  

5. § 

 A tagsági jogviszony létesítésének feltételei  

 

(1)Az egyesület tagja lehet, az úgynevezett nyitott tagság elve alapján akár magyar, akár külföldi 

állampolgár, azaz olyan természetes személy, aki: 

a) betöltötte a tizennegyedik életévét; 

b) befizette vagy befizeti a vagyoni hozzájárulást (korábban részjegy); 

c) elfogadja az egyesület alapszabályát, belső szabályzatait, a közgyűlés és az elnökség határozatait; 

d) általános tagsági jogviszonyt kérelmező belépéskor az éves tagdíjat megfizeti;  

e) felnőtt horgász, ifjúsági horgász és kedvezményezett horgász esetében – a tagdíj megfizetésén 

kívül -  további feltétel, hogy a területi jegyet az adott évre kiváltsa, és a tárgyévre megállapított 

első halasítás összegét megfizesse. 
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek együttesen kell fennállniuk, ezek konjunktív 

/létesítő/ feltételek, bármelyik hiánya kizárja a tagsági jogviszony létesítését.  

 

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek meglétén túl – felvételt kizáró ok miatt –nem lehet 

az egyesület tagja az; 

a)  akit a közügyek gyakorlásától eltiltottak; 

b) akit a közgyűlés név szerinti határozattal korábban már kizárt az egyesületből, 

c) aki korábban természetvédelemmel kapcsolatos bűncselekményt követett el; 

d) akit más horgászegyesületből kizártak, vagy két év időtartamra eltiltottak a horgászattól. 

 

(4) A tagjelöltet a tagfelvételi kérelem során írásban nyilatkoztatni kell, arról, hogy a (3) bekezdés 

a)- d) pontjaiban meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak fenn. 

 

(5) A gyermekhorgászt (aki a 14. életévét még nem töltötte be) az egyesület nyilvántartásba veszi, 

de nem tagja az egyesületnek, szavazati joga nincs. Az Alapszabályban és egyéb belső 

szabályozókban meghatározott jogosultságok megilletik. 

 

 

   6. § 

A tagsági jogviszony formái 

 

(1)               Általános tagsági jogviszony keletkezik ha: 

a)     a kérelmező belépési nyilatkozata szerint az egyesület kezelésében levő víztározóra nem kíván 

területi jegyet kiváltani, ez esetben az éves megállapított tagdíjat köteles befizetni és az 

Alapszabályban a tagokra meghatározott egyéb kötelezettségeinek eleget kell tenni.  

 b) az egyesület horgász tagja is kérheti az általános tagsági jogviszony létrehozását. A kérelmet az 

adott év március 31-éig kell az elnökséghez benyújtani.  

c) Az általános tagsági jogviszonya akkor keletkezik, ha az éves tagdíjat befizeti és az 

alapszabályban meghatározott egyéb kötelezettségeinek eleget tesz. 

 

 (2)Felnőtt horgász tagsági jogviszony jön létre azzal a személlyel, aki a kérelme beadásakor a 

tizennyolcadik életévét betöltötte, a tagi vagyoni hozzájárulást az egyesület tagsági díját, a 

MOHOSZ tagsági díját megfizette, az állami horgászjegyet kiváltotta, az éves területi horgászjegyet 

és az első halasítás összegét megfizette. 

 

 (3) Ifjúsági horgász tagsági jogviszony jön létre azzal a személlyel, aki a tárgyévben a 

tizennegyedik életévét betöltötte, de a tizennyolcadik életévét még nem érte el, a tagi vagyoni 

hozzájárulást, az egyesület tagsági díját, a MOHOSZ tagsági díját megfizette, állami horgászjegyet 

kiváltotta, az éves területi jegy 50 %-át és az első halasítás összegét megfizette. Az ifjúsági horgász 

egy bot igénybe vételével jogosult horgászni. 

Ifjúsági horgásztag esetében az egyesület a választhatósággal kapcsolatos jogosultságot a 

nagykorúság eléréséig korlátozza. Nem választható olyan tisztségre, ahol az egyesület 

képviselőjeként eljárva, érvényes polgári jogi nyilatkozatot tehet, illetőleg a tisztség bankszámla 

feletti rendelkezésre feljogosít. 

 

 (4) Kedvezményezett horgász tagsági jogviszony jön létre; 

a) azzal a személlyel, aki a 70. életévét betöltötte és 10 éve folyamatosan – megszakítás nélkül – az 

egyesület tagja, a tagi vagyoni hozzájárulást, az egyesület tagsági díját, a MOHOSZ tagsági díját 

megfizette, állami horgászjegyet kiváltotta, az éves területi horgászjegy 50 %-át megfizette. A 

felnőtt horgász jogosultságaival rendelkezik.  
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b) az egyesület tagja, aki kiváltotta éves horgászjegyét, annak házastársa (élettársa) jogosult 

kedvezményes horgászengedély kiváltására, amennyiben a vagyoni hozzájárulást az egyesület 

tagsági díját, a MOHOSZ tagsági díját megfizette, az állami horgászjegyet kiváltotta, és az éves 

területi jegy 50 %-át, valamint az első halasítás összegét megfizette. Egy bot igénybevételével 

jogosult horgászni, az ifjúsági tagokra vonatkozó szabályok szerint. 

c) az egyesület elhunyt tagjának özvegye a b) pontban meghatározott feltételekkel jogosult 

kedvezményezett horgász tagsági jogviszonyt létesíteni. 

 

(5)Különleges jogállású tagok. Az egyesület pártoló tagjai lehetnek mindazon természetes 

személyek, akik vagyoni hozzájárulással segítik az egyesület céljainak megvalósítását. A 

tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg. A különleges jogállású tagok az egyesület 

szerveibe nem választhatók és az egyesületi szervek döntéshozatalába csak tanácskozási joggal 

vehetnek részt. 

  

 

7. § 

 

Tagfelvétel, a tagsági jogviszony keletkezése 

 

 

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

a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik. Az egyesület maximált 

taglétszáma 300 fő.  

A tagjelölt kérelmében nyilatkozik arról, hogy az egyesület alapszabályában, a közgyűlési és 

elnökségi határozatokban, valamint belső szabályzataiban foglaltakat magára nézve kötelezőnek 

ismeri el, és a tagsági jogviszonyi formának megfelelően vállalja az egyesület céljainak 

megvalósításában való vagyoni és személyes – közösségi munkavégzéssel való – közreműködést.  

 

(2) A tagjelölt felvételéről az egyesület elnöksége dönt a tagfelvételi kérelem formanyomtatvány 

benyújtása után legkésőbb 30 nappal. Amennyiben a tagjelölt nem felel meg az 5. § - ban 

meghatározott feltételeknek, vagy az ott megfogalmazott kizáró ok valamelyike fenn áll, ez esetben 

az elnökség a tagfelvételt elutasítja.  

A döntés egyszerű szótöbbséggel történik. A belépési nyilatkozatot az egyesület őrzi, és értesíti a 

tagot a felvételről, vagy határozatot hoz az elutasításról. Tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 

jogorvoslatnak helye nincs.  

Felvétel esetén a tagjelölt, a tagnyilvántartásba vétellel válik az egyesület tagjává, amennyiben 

eleget tett a tagsági forma szerinti befizetési kötelezettségének. A kérelem benyújtásával a tagjelölt 

az adatok kezeléséhez is hozzájárul, kérésére adatait az adatvédelmi törvény rendelkezései alapján 

az egyesület tikosan kezeli. A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

(3) Amennyiben a taglétszám a közgyűlés által meghatározott 300 főt eléri, ez esetben a tagfelvételt 

kérő személy tagjelöltként várakozó listára kerül addig, amíg hely nem üresedik.   

A várakozólista sorrendje a tagfelvételi kérelem írásbeli benyújtásának időpontjai szerint kerül 

felvételre. A várakozó listán lévő tagjelöltek az éves területi engedély kiváltásánál a sorrendnek 

megfelelően előnyben részesülnek. 

 

(4)A tagsági jogviszonyon kívül állók részére az egyesület meghatározott számban (az általános 

tagsági jogviszonyt kérelmezők számának megfelelően) éves területi horgász jegy kiváltását teszi 

lehetővé, amennyiben a személy rendelkezik állami horgászjeggyel és az egyesületnek az adott évre 

meghatározott első halasítás összegét és a közösségi munka pénzbeli megváltásának összegét 

megfizeti. 
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     8. § 

 

 Tagok jogai és kötelezettségei 

 

(1)Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik, kivéve 

választhatóság tekintetében a kiskorúakat és a különleges jogállású tagokat. 

 

(2)Az egyesület tagja jogosult: 

 

a) a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni; 

b) választhat és választható az egyesület szerveibe, a kiskorú és különleges jogállású tagokra 

vonatkozó korlátozásokkal; 

c) minden tagnak egy szavazati joga van, e jogát csak személyesen gyakorolhatja; 

d) a közgyűlési határozatokat, jegyzőkönyveket, valamint az elnökségi határozatokat megtekintheti; 

e) a közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított ötödik napon belül, de legkésőbb a közgyűlést 

megelőzően öt nappal a tagok és egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől 

a napirend kiegészítését kérhetik a kiegészítés indoklásával. A napirend kiegészítésének tárgyában a 

közgyűlést összehívó szerv, vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti 

kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a 

napirend elfogadásáról szóló határozatát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének 

tárgyában; 

f) az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottság tagja kérheti a bíróságtól a jogi 

személy (közgyűlés) és szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat 

jogszabálysértő, vagy a létesítő okiratba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése iránt attól a 

naptól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a jogi személy ellen, amikor a jogosult 

a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat 

meghozatalától számított egyéves jogvesztő határidő elteltével per nem indítható; 

g) az egyesület tagját igazolt közösségi többletmunkája elismeréseként az elnökség javaslatára a 

közgyűlés kedvezményben részesítheti. 

 

(3)Az egyesület tagja köteles: 

 

a) az Egyesület eredményes működésének előmozdítására az Egyesületi célok megvalósításában 

való tevékeny közreműködésre.  

b)az alapszabályban, a közgyűlési és elnökségi határozatokban foglaltakat maradéktalanul betartani. 

Nem veszélyeztetheti, és magatartásával nem akadályozhatja az egyesület céljainak megvalósítását; 

c)az éves tagdíj és egyéb befizetések meghatározott időben történő befizetésére; 

d)az egyesület által részére kijelölt helyre épített horgászállás felépítmény (felépítményrész) 

állagának folyamatos karbantartására, fenntartására a balesetveszély elkerülése érdekében.  

 

e)minden tag évi 3x5 óra közösségi munkát köteles végezni. A közösségi munka pénzben 

megváltható, összegét az elnökség határozza meg. Az éves területi horgászjegy addig nem váltható 

ki, amíg az előző évben nem teljesített közösségi munka teljes egészében, vagy részbeni teljesítés 

esetén, részben nincs megváltva; 

 

f)a tag a postai elérhetőségében bekövetkezett változást 30 napon belül köteles az egyesületnek 

bejelenteni. Amennyiben a bejelentést elmulasztja, ez esetben az egyesületi levél kézbesítési 

hiányára nem hivatkozhat. 
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(4) A horgász tagsági jogviszonyban lévő személy a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott 

fegyelmi büntetések esetén, a horgászattal kapcsolatos tagi jogait nem gyakorolhatja, ezek 

felfüggeszthetőek, legrövidebb időtartama 3 hónap, leghosszabb időtartama 2 év.  

A felfüggesztés időtartama a határozat jogerőre emelkedésétől kezdődik. 

 

(5)Az Egyesület tagja az egyesületnek okozott vagyoni és nem vagyoni kárért teljes körű kártérítési 

kötelezettséggel tartozik 

9.§  

 

  A tagsági jogviszony megszűnése 

(1) A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag kilépésével; 

b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 

c) a tag kizárásával; 

d) a tag halálával, egyesület jogutód nélküli megszűnésével;  

 

(2) A tag bármikor indokolás nélkül megszüntetheti tagsági jogviszonyát az egyesület 

képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal akár év közben is, de a befizetett összegek nem 

követelhetők vissza; 

                                            

(3) A tagsági jogviszony egyesület általi felmondására akkor kerülhet sor, ha a tag a részére előírt 

fizetési kötelezettségének a tárgyév december 31. napjáig, és az ezt követő felszólításra sem tesz 

eleget, vagy a felszólításra nem nyilatkozik az egyesület a tagsági jogviszonyát 30 napos 

határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztése alapján az egyesület 

közgyűlése dönt. 

 

(4) A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát, vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés- bármely egyesületi tag, vagy egyesületi szerv 

kezdeményezésére - a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le. Az itt meghatározott tagi 

magatartásból eredő, az egyesületnek okozott vagyoni és nem vagyoni károkért az ezt megvalósító 

tag teljes körű kártérítési kötelezettséggel tartozik az egyesület felé. 

 

(5) A kizárási eljárást bármely önkormányzati szerv, tag, valamint a Fegyelmi Bizottság, vagy az 

egyesület vezető tisztségviselője egyaránt kezdeményezheti. A tagot az egyesületből kizárni csak a 

jelen Alapszabályban meghatározott eljárást követően lehet. 

 

(6) A 9. §. (4) bekezdésben meghatározott tagi magatartás észlelése esetén az egyesület elnöksége 

határozattal elrendeli a kizárási eljárás megindítását és lefolytatását, melyről az eljárás alá vontat 

írásban értesíteni kell, az átvételt is igazoló módon történő kézbesítéssel. A kizárási eljárás 

megindításának és lefolytatásának elrendeléséről szóló értesítést az erről szóló határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül kell postára adni az eljárás alá vont tag részére. Az eljárás alá 

vont tag az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül küldheti meg észrevételeit, álláspontját 

igazoló dokumentumait, adatait az Elnökségnek, bizonyítási eszközzel élhet (pl. okirat bemutatása, 

tanú meghallgatása), illetve kérheti képviselői személyes meghallgatásának biztosítását.  

 

(7) A kizárási eljárást az Elnökség folytatja le, melynek eredménye alapján tesz javaslatot a 

közgyűlésnek a kizárási eljárás megszüntetésére, felfüggesztésére vagy a tag kizárására. A kizárási 

eljárás során biztosítani kell a tagnak, hogy megismerje az eljárás alapjául szolgáló okokat, tényeket 

és azok bizonyítékait, védekezését, bizonyítékait előadhassa. Amennyiben a kizárási eljárás során 

újabb dokumentum, adat, egyéb bizonyíték bekérésére van szükség, azt az Elnökség az ezek 

beszerzéséhez szükséges idő figyelembevételével, megfelelő határidő megadásával kéri be az 

eljárás alá vonttól, vagy más személytől. Akinek személyes meghallgatására a kizárási eljárás során 
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szükség van, illetve akinek a meghallgatását az eljárásban kérik azt az Elnökség a meghallgatás 

helyszínének, pontos időpontjának megjelölésével meghallgatásra megidézi. Az idézésben fel kell 

tüntetni, hogy a meghallgatott tanúként, vagy az eljárás alá vont tag képviseletében köteles a 

meghallgatáson megjelenni. Az idézést úgy kell az átvételt is igazoló módon kézbesíteni, hogy azt a 

meghallgatott a meghallgatást megelőző legalább 8 nappal megkapja. A határidőbe a kézhezvétel 

napja nem számít bele.  

A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 

meghallgatás helyét, időpontját, a meghallgatást végzők, és a meghallgatott nevét és azt, hogy 

milyen minőségben került sor a meghallgatására. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell még a feltett 

kérdéseket és az azokra adott válaszokat, és azt, amit még a meghallgatott jegyzőkönyvbe kíván 

mondani, valamint a meghallgatáson részt vevők aláírását.  

A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghallgatott által előtárt, az üggyel kapcsolatos 

dokumentumokat. A kizárási eljárás lezárásaként az Elnökség döntési javaslatot tesz a közgyűlés 

felé. A tag védekezési, bizonyítási mulasztása,meghallgatási távolmaradása a javaslattételt nem 

akadályozza. 

  

(8) A kizárással kapcsolatos döntést a közgyűlés kizáró határozatával hozza meg, melyet az átvételt 

is igazoló módon, 8 napon belül kell postára adni az érintett tagnak, továbbá a kizárást 

indítványozónak. A tag védekezési, bizonyítási mulasztása, meghallgatási távolmaradása a 

döntéshozatalt nem akadályozza.  

A kizáró határozatban köteles az egyesület a tagot a kizárás indokairól, az annak alapjául szolgáló 

tényekről és bizonyítékokról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. A közgyűlés 

kizáró határozata ellen a kizárt tag a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel 

fordulhat a Törvényszékhez. A kereset indításra nyitva álló 30 napos határidőbe a kézhezvétel napja 

nem számít bele.  

 

(9) Kézbesítési vélelem: Amennyiben az idézett az idézést, vagy a tag a kizárási eljárás 

elrendeléséről szóló értesítést, a kizárási eljárás során szükséges közbenső felhívást, értesítést, 

illetve a kizárás tárgyában hozott határozatot a másodszori kézbesítésre sem veszi át, azokat 

kézbesítettnek kell tekinteni mindaddig, míg az idézett, vagy a kizárási eljárás alá vont tag kétséget 

kizáró módon nem igazolja, hogy az idézést, az értesítést, a felhívást, illetve a határozatot rajta 

kívülálló, el nem hárítható ok miatt nem tudta átvenni.  

 

(10) Kizárás esetén a tagi jogviszony az erről szóló közgyűlési határozat meghozatalával, az abban 

meghatározott időpontban szűnik meg, Törvényszék előtti megtámadás esetén pedig a törvényszéki 

határozat jogerőre emelkedésével.  

 

 (11) A tagsági  jogviszony bármely formában történő megszűnése esetén a befizetett tagdíj és 

egyéb befizetések nem követelhetőek vissza.  

 

10. § 

 

                           Az egyesület szervei és tisztségviselői 

(1) Az egyesület szervei:  

a) Közgyűlés 

b) Elnökség 

c) Felügyelő Bizottság, 

d) Fegyelmi Bizottság, 

e) Jelölő Bizottság. 

 

(2)Az Egyesület döntést hozó szerve a közgyűlés, a közgyűlést évente legalább egy alkalommal 

ülésezik. 
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(3)A közgyűlést az elnökség köteles összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha: 

a) az Egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 

b) az Egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, vagy: 

c) az Egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

 

(4) A (3) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az Egyesület megszüntetéséről dönteni. 

 

(5)A közgyűlést össze kell hívni akkor is ha: 

a)  azt a Törvényszék elrendeli;  

b) az elnökség többségi szavazással szükségesnek tartja; 

c) a Felügyelő Bizottság többségi szavazással kezdeményezi; 

d) illetve ha azt a tagok legalább egyharmada – az ok és cél megjelölésével – írásban kéri.  

 

(6) A közgyűlést a székhelyen, de olyan helyiségben kell megtartani, hogy ott a szavazásra 

jogosultak meg tudjanak jelenni. A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen 

kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és a tanácskozási joggal megbízott 

személyek vehetnek részt. A közgyűlést az elnök vagy elnökségi tag vezeti le, szükség esetén 

levezető elnök választható egyszerű szótöbbséggel 

 

(7)A meghívót a közgyűlés megtartása előtt 15 nappal ajánlott levélben az elnök (alelnök) 

aláírásával kell postázni, vagy a tag részére személyesen átadni, aláírásával átvetetni.   

 

(8) A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület megnevezését, székhelyét, a közgyűlés helyét, 

idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban olyan részletezettséggel 

kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat előzetesen kialakíthassák. A 

meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt 

közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az 

eredeti napirendi pontok vonatkozásában a megjelentek számától függetlenül határozatképes lesz. 

 

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

szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A 

döntést hozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirendben szereplő kérdésekben hozható 

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

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

 

(10)A közgyűlésen jelenlévő tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe 

vett szavazatok többségével hozzák meg. Figyelemmel arra, hogy az alapszabály egyszerű, vagy ezt 

meghaladó szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához. A szavazásnál sem szóbeli, sem írásbeli 

meghatalmazásnak nincs helye, ez a jog kizárólag személyesen gyakorolható. Valamennyi tagnak 

egy szavazata van, a különleges jogállású tagoknak szavazati joguk nincs. 

 

(11) 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 vagy 

alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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(12)Az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 

hozott határozata szükséges. 

 

(13) Az Egyesület céljainak módosításához és az Egyesület megszüntetéséről szóló Közgyűlési 

döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

 

(14) Az Egyesület átalakulásához a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 

(15) Az egyesületi vagyon eladásához, cseréjéhez, elajándékozásához, jelzáloggal való terheléséhez, 

bérbeadásához - ide nem értve a halőrház öt évet meg nem haladó bérbeadását - a szavazati joggal 

rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

  

(16) Ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak (tisztségviselők) választásakor: 

a) általános tisztújítás esetén a levezető elnöki feladatokat a jelölő bizottság elnöke látja el 

b) a jelölő bizottság a végzett munkáról beszámol a közgyűlésnek, ismerteti a jelölő listára felvett 

tagok nevét 

c) a jelölő listára bármely tag felvehető, a közgyűlésen is lehetőség van a jelölőlistára történő 

felvételre, ha a jelenlévő tagok több mint fele megszavazza; 

d) a tisztségviselői jelölés csak egy tisztség vállalására vonatkozhat 

 

(17) Amennyiben a tisztújító közgyűlés nem kerül határidőre összehívásra, vagy határozatképtelen, 

akkor a hivatalban lévő, lejárt megbízatású tisztségviselők a következő érvényes közgyűlésig 

(maximum 3 hónap) ügyvezető tisztségviselőként funkcionálnak. Az ügyvezetők az Alapszabály 

szerinti jogkörüktől eltérően döntést, csak a folyamatos szükségszerű egyesületi működés 

fenntartása érdekében hozhatnak. 

 

(18) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az egyszerű szótöbbséggel választott 

hitelesítők látnak el aláírásukkal. A közgyűlésről hangfelvételt kell készíteni a jegyzőkönyv 

hitelessége érdekében. A közgyűlésen jelenlévők közül más személy hangfelvétel készítésére nem 

jogosult. A jegyzőkönyv a közgyűlés menetét és a hozott határozatokat hitelesen rögzíti, 

hangfelvétel esetén azt 15 napon belül írásba kell foglalni, hangfelvételt a következő közgyűlésig 

meg kell őrizni. A jegyzőkönyvet és a közgyűlési határozatokat a Határozatok Tárában kell lefűzni, 

amelyet a tagok részére hozzáférhetővé kell tenni. 

 

 (19) A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a) az alapszabály megállapítása, módosítása, belső szabályozók elfogadása, 

b) a szervezeti felépítés megállapítása és változtatása, a taglétszám meghatározása és 

megváltoztatása, az egyesület nevének megváltoztatása; 

c) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 

d) az éves költségvetés, illetve az előző évről szóló számviteli, elnökségi és bizottsági beszámolók 

elfogadása, 

 e) 500 ezer Ft önrészt meghaladó pályázati kiírások feltételeinek elfogadása; 

f) döntés egyesületi hitelfelvételről; 

g)az ügyintéző és képviseleti szerv tagjainak (tisztségviselők) választása, visszahívása, tiszteletdíjuk 

(egyéb kedvezmény) megállapítása, 

h) az éves tagdíj és egyéb vagyoni hozzájárulás összegének megállapítása, a területi jegy és az első 

halasítás díját az inflációt követő mértékben az elnökség megemelheti, ezt meghaladó mértékű 

emeléshez közgyűlési döntés szükséges, 

i) tiszteletbeli tagokról döntés, 
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j) kiegészítő vállalkozási tevékenység végzésének engedélyezése, megszüntetése,  

k) dönt a kiemelkedő közösségi munkát végző tagok kedvezményben való részesítéséről, az 

elnökség javaslata alapján;  

 

 (20)  A közgyűlési határozatokról áttekinthető nyilvántartást kell vezetni, amelyben fel kell 

tüntetni: 

a) a határozat meghozatalának idejét; 

b) a határozat számát; 

c) a határozat tárgyát; 

d) utalást a határozat létrejöttének körülményeire, jegyzőkönyvre; 

e) más határozatokkal összefüggésére; 

f) a nyilvántartásba bejegyzést végző és láttamozó aláírását, szignóját; 

g) a nyilvántartást a titkár vezeti, az elnök aláírja. 

  

11. § 

 

Az Egyesület Elnöksége, vezető tisztségviselői 

 

(1) Az egyesület vezető tisztségviselőiből álló testület az elnökség, amely a jogi személy 

irányításával kapcsolatosan olyan döntések meghozatalára jogosult, amelyek nem tartoznak a 

közgyűlés hatáskörébe. 

 

(2) Az elnökség tagjai, vezető tisztségviselői; 

a) elnök; 

b) alelnök; 

c) titkár; 

d) tógazda; 

e) ifjúsági-, és versenyfelelős 

(3) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A vezető tisztségviselő ügyvezetési 

feladatait személyesen köteles ellátni. 

(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az: 

a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül, 

b) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

c) akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, 

d) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől  

(5) Az elnökség tagjait (vezető tisztségviselőket) a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, közvetlen 

nyílt szavazással választja meg öt éves ciklusra, a cikluson belüli tisztség megszűnése esetén a 

ciklus végéig. A vezető tisztségviselői megbízás a megválasztott személy által történő elfogadással 

jön létre. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően 

köteles ellátni.   

(6) A tisztségviselői megbízatás megszűnik: 

a) a mandátum lejártával; 

b) lemondással; 

c) visszahívással; 

d) a horgászegyesületi tagság megszűnésével; 

e) a tisztségviselő halálával, 

f) az egyesület jogutód nélküli megszűnésével. 
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(7) Az elnökség rendes ülését szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal össze kell 

hívni. 

 

(8) Az elnökség rendkívüli ülését legkésőbb 15 napon belül össze kell hívni, ha azt: 

a)az elnök elrendeli; 

b) az elnökség tagjainak legalább fele az ülés céljának és okának megjelölésével kéri. 

 

(9) Az elnökség összehívása és az elnökségi ülések vezetése: 

a)az elnökség ülését az elnök hívja össze és vezeti le; 

b) az elnök tartós akadályoztatása esetén (3 hónapon túl) az elnökség ülését az alelnök hívja össze 

és vezeti le. 

 

(10) Az elnökség ülései zártak, (nem nyilvánosak) azon az elnökség tagjai, az elnök (alelnök) 

által meghívottak vehetnek részt. Az elnökség ülésein tanácskozási joggal rendelkező állandó 

meghívottja a Felügyelő Bizottság elnöke. 

 

(11) Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az 

elnökség a határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az elnökségi ülés 

jegyzőkönyvét a titkár vezeti és gondoskodik a határozatok nyilvántartásba vételéről. 

 

(12) Az elnökség feladata az egyesületi munka operatív és stratégiai irányítása, ezen kívül főbb 

feladatai: 

a) az elnök javaslata alapján kitűzi a közgyűlés időpontját, meghatározza napirendjét; 

b) szükség esetén megalkotja az új Alapszabály tervezetét, beleértve az eseti módosításokat is, 

továbbá elkészíti a határozati javaslatokat és elfogadásra előterjeszti; 

c) gazdálkodik a közgyűlés által meghatározott költségvetési kerettel, az éves költségvetési kereten 

kívül 300 000.- Ft-ot használhat fel az operatív feladatok megoldásához; 

d) biztosítja a működőképesség folyamatos fenntartását; 

e) megalkotja a belső szabályzatokat és rendelkezéseket; 

f) dönt a tagfelvételről, gondoskodik a tagnyilvántartás vezetéséről; 

g) a munkáltatói jogkör gyakorlójának javaslata alapján dönt az alkalmazottak felvételéről;  

h) a vonatkozó jogszabályokra figyelemmel elkészíti az egyesület horgászrendjét, és jóváhagyásra a 

közgyűlés elé terjeszti; 

i) a jóváhagyott halgazdálkodási tervre, valamint a telepítés egyéb egyesületi irányelveire 

figyelemmel, folyamatosan végzi a haltelepítési feladatokat; 

j) sport- és horgászversenyeket, rendezvényeket, közösségi munkavégzéseket szervez, készít elő, 

és bonyolít le; 

k) gyakorolja a fegyelmi jogkört a tisztségviselőkkel szemben elsőfokú, a tagokkal szemben 

másodfokú fegyelmi eljárásban; 

l) gyakorolja az Alapszabályban és a közgyűlés határozataiban megjelölt egyéb jogait és 

kötelezettségeit. 

 

(13) Elnök: 

 

Az egyesület vezető tisztségviselője, önállóan képviseli az egyesületet,kiadmányozási, aláírási 

joggal rendelkezik. Általános képviseleti joga kiterjed a bankszámla feletti rendelkezési jog önálló 

gyakorlására.  

A Nógrád Megyei Horgász Szövetség küldött közgyűlésének egyesületi küldöttje. 
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Főbb feladatai: 

-  képviseli az egyesületet, az állami szervek, hatóságok, bíróságok, civil szervezetek és a 

földtulajdonosi gyűlés előtt;         

- vezeti, szervezi, összefogja, irányítja és ellenőrzi az elnökség munkáját, összehívja a 

közgyűlést, az elnökségi üléseket, és azokat levezeti; 

- a tisztségviselők által készített részjelentésekből összeállítja a taggyűlési beszámolót, azt 

ismerteti; 

- elkészíti az egyesület éves költségvetésének tervezetét és azt az elnökséggel megvitatva a 

közgyűlés elé terjeszti; 

- elkészíti az éves munkatervet, az elnökségi jóváhagyás után a meghatározott feladatokat 

végrehajtatja és végrehajtja; 

- eljár a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi jogkörben; 

- ellenőrzi az egyesületi testületi szervek határozatainak végrehajtását; 

-  javaslatot tesz az alkalmazottak felvételére, meghatározza munkaköri leírásukat és a 

munkavégzés főbb szabályait; 

- az alkalmazottak felett munkáltatói jogkört gyakorol; 

- felelős a tó vízgazdálkodásáért, 

- a víztározó üzemeltetési szabályzatban foglaltakat végrehajtja, és végrehajtatja; 

- elnökségi tag tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén a következő 

közgyűlésig a kieső tag feladatát más tisztségviselőre átruházhatja. 

 

(13) Alelnök: 

Segíti az elnököt – a köztük történt rögzített munkamegosztás alapján – feladatainak ellátásában.  

Főbb feladatai: 

-  az elnök akadályoztatása esetén bármelyik elnökségi taggal együttesen bankszámla feletti 

rendelkezési jogot gyakorolhat  

- távollétében helyettesíti az elnököt, és ellátja mindazokat a feladatokat, amelyek egyébként 

az elnök feladatai lennének amennyiben az elnök tisztsége lemondással vagy egyéb ok miatt 

megszűnik, úgy a közgyűlés döntéséig az elnöki jogkörbe tartozó feladatokat ellátja; 

- részt vesz az egyesület éves költségvetésének tervezésében; 

- ellátja a vízgazdálkodási védelemvezető helyettesi feladatokat; 

- ennek keretében gondoskodik az előírt védelmi anyagok beszerzéséről, elhelyezéséről, és 

évente egy alkalommal történő ellenőrzéséről; 

- az elnökkel egyeztetve irányítja a gátőr munkavégzését; 

- megszervezi az éves biztonsági szemléket; 

- az éves ütemterv alapján elkészíti a tározó üzemnaptárát; 

- elkészíti az öt évre szóló halgazdálkodási tervet; 

- figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázatok elkészítésében, 

koordinálásában; 

- tervezi a pályázati pénzügyi keret számszaki elkülönítését.  

 

 (14) Titkár: 

Az ügyvitel vezetője, a testületi határozatok végrehajtásának szervezője, munkáját az elnök (alelnök) 

közvetlen irányításával végzi. 

 

Főbb feladatai: 

- gondoskodik az elnökség akadálymentes munkájához szükséges feltételek megteremtéséről; 

- felügyel a törvényes, és az alapszabálynak megfelelő belső működésre; 

- elkészíti az egyesület tevékenységéhez szükséges okmányok tervezetét, és azt az elnökség 

elé terjeszti; 

- az elnökségi üléseken elhangzottakat jegyzőkönyvbe veszi, a hozott határozatokat végső 

formába önti és aláírása után a Határozatok tárába lefűzi; 
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- az egyesület honlapjára kerülendő információkat összegyűjti, szerkeszti, és az elnökség 

jóváhagyása után az informatikus felé továbbítja; 

- figyelemmel kíséri, hogy az egyesület honlápján az információk hitelesek és naprakészek 

legyenek; 

 

(15) Tógazda: 

 

A halgazdálkodás szakmai tervezője és szervezője. Gondoskodik a vízterület, a természet és 

környezet megóvásáról, az egyesületi eszközök meglétéről és kezeléséről. 

 

Főbb feladatai: 

- felelős a környezetvédelmi, a természetvédelmi, és a vízügyi jogszabályokban előírt 

kötelezettségek betartásáért és betartatásáért; 

- a víz minősége megóvása érdelében gondoskodik a víz biológiai egyensúlyának 

fenntartásáról; 

- felelős az egyesület tulajdonában lévő eszközök, gépek, csónakok, szerszámok stb. 

meglétéért, a karbantartásuk megszervezéséért; 

- gondoskodik a mentőcsónak üzemképes állapotáról, a felszerelések meglétéről; 

- gondoskodik a balesetvédelmi és biztonsági rendszabályok betartásáról; 

- gondoskodik a fürdést tiltó táblák elhelyezéséről, és karbantartásáról, 

- részt vesz az éves biztonsági szemlén, ennek során ellenőrzi a horgászállások állapotát is, 

tapasztalt hiányosságokat feljegyzi, és szervezi kijavításának módját és határidejét; 

- felelős a haltelepítési munkák végzéséért, ezen belül a szabályszerű mérlegelésért, és a halak 

szakszerű, kíméletes vízbehelyezéséért; 

- megtesz a szükséges intézkedéseket a halállomány megbetegedésének megelőzése, 

megszüntetése érdekében; 

- felelős a halállományra „veszélyt” jelentő halfajok szelektálásáért, csökkentéséért; 

- szervezi és közreműködik a törpeharcsa csapdák folyamatos kihelyezésében és 

begyűjtésében, a kifogott törpeharcsák szakszerű elhelyezésében; 

- szükség esetén szervezi és irányítja a halak takarmányozását; 

- figyelemmel kíséri a halfogási tilalmakat és gondoskodik azok kihirdetéséről 

- a leadott fogási naplók alapján összesíti az éves fogási eredményeket.  

 

(16) Ifjúsági és versenyfelelős: 

Az egyesület rendezvényeinek, horgászversenyeinek fő szervezője és lebonyolítója. 

 

Főbb feladatai: 

- Az Országos Versenysport szabályrendszerének folyamatos figyelemmel kísérése, az 

egyesület versenysportjának kialakítása, szinten tartása; 

- a versenyzői regisztrációs feladatok lebonyolítása; 

- gondoskodik a gyermek-, és ifjúsági horgászok utánpótlásáról; 

- szervezi és végzi az ifjúsági horgászok képzését, felkészítését; 

- munkavégzése során törekszik a sporthorgászat és szabadidő hasznos eltöltésének 

népszerűsítésére; 

- éves tervet készít a helyi horgászversenyek időpontjáról, elkészíti a forgatókönyv vázlatát; 

- közreműködik a horgásztavon rendezendő horgászversenyek szervezőivel, segíti a 

zavarmentes lebonyolítást; 

- tervezi és szervezi, és dokumentálja az egyesületi közösségi munkát. 
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   12. § 

 

A Felügyelő Bizottság 

 

 

(1) A felügyelőbizottság az Egyesület törvényes működését felügyelő ellenőrző önkormányzati 

szerve, tevékenységéért a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

 

 (2) A bizottság elnökből és kettő tagból áll, az elnököt és a tagokat a Közgyűlés választja meg öt 

évre, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással. 

 

(3)A bizottság elnöke és tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be, egyesületi 

alkalmazásban nem állhatnak,  

 

 (4) A felügyelőbizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint egyesületi tisztségviselő, 

ügyintéző, illetve alkalmazott Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.  

 

(5)A felügyelőbizottság tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek. 

  

(6) A felügyelőbizottság a Közgyűlés által jóváhagyott belső szabályzat és ügyrend alapján 

működik, éves ellenőrzési programját maga állapítja meg.  

 

(7)A felügyelőbizottság feladata az Egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az Alapszabály és 

egyesületi határozatok végrehajtásának betartásának ellenőrzése. Erre figyelemmel köteles évente 

megvizsgálni az Egyesület költségvetésének végrehajtását, a pénzügyi beszámolót és annak 

napirendi tárgyalása előtt legalább 15 nappal megállapításairól a Közgyűlésnek írásban jelentést 

kell tennie.  

 

(8)A felügyelőbizottság a jogi személy irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, 

a vezető tisztségviselőktől és a jogi személy munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a jogi személy 

fizetési számláját, pénztárát értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és 

szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

(9) A felügyelőbizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el, 

határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. 

 

(10) A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó 

nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

(11) A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való 

felelősség szabályai szerint felelnek a jogi személlyel szemben. 

 

      13. § 

 

      A Fegyelmi Bizottság 

 

(1) A Fegyelmi Bizottság az egyesület speciális hatáskörű, belső fegyelmező szerve, amely 

gondoskodik az egyesületre vonatkozó jogszabályok, és az egyesület által alkotott belső szabályok 

betartatásáról. 
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(2) A Fegyelmi Bizottság elnökből és két tagból áll, elnökét és tagjait egyszerű szótöbbséggel, 

közvetlen nyílt szavazással választja meg a Közgyűlés öt éves ciklusra. A Fegyelmi Bizottság 

tevékenységét testületileg, de legalább kettő tagja útján látja el, határozatait egyszerű szótöbbséggel 

hozza. 

 

(3) A Fegyelmi Bizottság az egyesületi tagok által elkövetett fegyelmi vétség miatt első fokon jár el, 

másodfokon az egyesület elnöksége. 

 

(4) A fegyelmi eljárás rendjét és az alkalmazott szankciókat a közgyűlés által jóváhagyott fegyelmi 

szabályzat határozza meg. 

 

14. § 

A Jelölő Bizottság  

 

(1) A Jelölő Bizottság az Egyesület állandó, az egyesületi tisztségviselői választást előkészítő és 

elősegítő önkormányzati szerve, amely a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.  

 

(2) A Bizottság elnökből és kettő tagból áll, a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással 

választja meg öt évre a tisztújító Közgyűlést követő évben (kivételesen a jelen Alapszabály 

elfogadását követő évben kell a Jelölő Bizottságot megválasztani) 

(3) A Jelölő Bizottság elnöke az Egyesületben más tisztséget nem tölthet be, egyesületi 

alkalmazásban nem állhat.  

 

(4)A Jelölő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint egyesület tisztségviselő Ptk. 

szerinti közeli hozzátartozói.  

 

(5)A Jelölő Bizottság éves közgyűlési beszámolásra nem kötelezett.  

 

(6) A Jelölő Bizottság feladatait a tisztújítás feladataihoz, a megüresedő választott tisztség betöltési 

kötelezettségéhez igazodóan maga állapítja meg. A végzett munkáról pártatlan (személyektől 

független) beszámolót köteles készíteni a tisztújító közgyűlésre. Határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza meg. 

15. §. 

Az egyesületnél alkalmazott halászati őrök és gazdasági ügyintézők   

 

(1) A Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény és a végrehajtására kiadott rendelet 

előírásai szerint az egyesület köteles legalább egy főállású, vagy két részmunkaidős, illetőleg öt 

társadalmi halászati őrt alkalmazni,  

 

(2)Halászati őr csak az a személy lehet, aki; 

a) 18. életévét betöltötte, cselekvőképes; 

b) büntetlen előéletű; 

c) feladata ellátásához a jogszabályban előírt képesítési feltételekkel rendelkezik. 

 

(3) A halászati őr felett a munkáltatói jogkört az egyesület elnöke gyakorolja. A halászati őr 

munkaviszony létesítési szabályait a Munka Törvénykönyve általános jelleggel szabályozza.  

Feladatait a munkáltatói jogkört gyakorlója által készített munkaköri leírás szerint látja el. A 

halászati őri feladat vállalkozási jogviszony keretei közt is elvégezhető. 

A halászati őr a Rendőrség által kiállított szolgálati igazolvánnyal és azonosító számú jelvénnyel 

rendelkezik, ellenőrzéskor azt köteles felmutatni. Jogszerű intézkedésében kiadott utasításai az 

egyesület tagjaira és az egyesület szolgáltatását igénybe vevő horgászokra egyaránt kötelezőek. 

Szolgálata ellátása során közfeladatot ellátó személynek minősül. 
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(4) Az előzőekben meghatározott halászati őri feladatellátáson kívül-, vagy mellett, az elnökség az 

egyesület tagjai közül – az érintett egyetértésével – társadalmi halászati őröket jelölhet ki. A 

jogszabályban előírt képesítési feltételekkel, a rendőrség által kiállított szolgálati igazolvánnyal és 

azonosító számú jelvénnyel a munkaviszonyban álló halászati őrökkel azonos jogok illetik meg. 

 

(5) A halászati őrök évente továbbképzésre kötelezettek. 

 

(6)Az egyesület társadalmi halászati őreit igazolt többletmunkájuk elismeréseként, az elnökség 

javaslatára a közgyűlés kedvezményben részesítheti. 

 

(7)a halászati őrök felügyeletét a halgazdálkodási hatóság – a rendőrséggel együtt – látja el. 

 

(8) Az egyesület gazdasági ügyintézői: 

a) könyvelő, aki egyesületi alkalmazottként, vagy vállalkozóként az egyesület elnöke által 

aláírt megbízási szerződés alapján látja el feladatát. E feladatot csak pénzügyi, számviteli 

szakképzettséggel rendelkező személy láthatja el. 

b) adminisztrátor és pénztáros: teljes vagy rész munkaidőben az egyesület elnöke által aláírt 

megbízási szerződés alapján látja el feladatát. 

 

(9) Az egyesületi alkalmazottak munkabéréről, juttatásainak megállapításáról, jutalmazásáról az 

elnök előterjesztése alapján az elnökség dönt. 

 

16. § 

 

Az egyesület feletti törvényességi felügyelet és ellenőrzés 

 

 

(1) A jogi személyek feletti általános törvényességi felügyeletet a jogi személyt nyilvántartó 

bíróság látja el. A törvényességi felügyeleti jogkör nem terjed ki olyan ügyekre, amelyekben más 

bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. A törvényességi felügyelet nem 

irányulhat a jogi személy döntéseinek gazdaságossági, célszerűségi szempontból való 

felülvizsgálatára. 

 

(2) Ha a törvényes működés helyreállítása érdekében tett intézkedések nem vezetnek 

eredményre, a nyilvántartó bíróság megszünteti a jogi személyt. 

 

(3) 2011. évi CLXXV. törvény 11.§. - ban meghatározottak szerint az ügyész és a bíróság az 

egyesület működése felett intézkedéseket gyakorolhat. 

 

(4)  Az egyesület hatósági felügyeletét a Halgazdálkodási hatóság látja el. /horgászattal és 

halászattal közvetlenül összefüggő felügyelet/ 

 

(5) További felügyeleti szerv a Katasztrófavédelem. 

 

17. § 

 

 Az egyesület megszűnése  

 

(1) Jogutódlással történő megszűnés. Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak 

egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat szét. 
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(2) Jogutód nélküli megszűnés: 

 

a) legfőbb szerve a megszűnéséről határoz; 

 

b) az arra jogosult szerv megszünteti, feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni 

viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatást követően a bíróság a jogi személyt a 

nyilvántartásból törli. 

A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül 

megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 

és új célt nem határoztak meg; vagy 

b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

18. § 

 

    Záró rendelkezések 

 

(1) A jelen alapszabály hatálya általánosan kiterjed az egyesület valamennyi szervére és tagjára. 

 

(2) Az egyesület jogelődje: 

 

a) Börzsönyalja Mg Tsz Sporthorgász Egyesület, mely 1975. 12. 10-én jött létre bírósági 

nyilvántartásba vétel száma: 842-2/1975 

 

b) Diósjenői Sporthorgász Egyesület, amely az 1996. március 3.-i alapszabály szerint is 

jogutódja az Mg Tsz Sporthorgász Egyesületnek, bírósági nyilvántartásba vétel száma: Pk. 

60.056/1989. 

 

(3) A jelen alapszabály az egyesület legfőbb belső szabályzata, amelyet a 2016. november 13-i 

megtartott rendkívüli közgyűlés /2016. (XI. 13.) szám alatt fogadott el, s amely 2016. november 14-

től érvényes és hatályos.  

 

(4) A jelen – a Balassagyarmati Törvényszék Pk. 60.056/1989/48. szám alatt hozott végzésére 

figyelemmel – módosított Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg érvényét és hatályát veszti a 

2016. február 13-i Közgyűlés 1/2016. számú határozatával hozott Alapszabály. 

 

Záradék: Alulírott Móritz Emil, mint az Egyesület törvényes képviselője a jelen nyilatkozatommal 

igazolom, hogy a jelen Alapszabály szövege megfelel a Közgyűlésen jóváhagyott Alapszabály 

tartalmának. 

 

Diósjenő, 2016. november 13. 

         Móritz Emil 

                        elnök 

Előttünk, mint okirati tanúk előtt: 

A Közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítői. 

 

1. Név: ………………………………..  2. Név: .………………………………………. 

 

Aláírás: ………………………………..  Aláírás: ………………………………………. 


