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SZEGVÁRI HORGÁSZ, VÍZ - és KÖRNYEZETVÉDELMI EGYESÜLET 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

(A módosított rendelkezések vastag, dőlt betűvel szedve.) 

 

 

I. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATAI 

 

1. § 

 

(1) Az egyesület neve: Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi Egyesület 

(továbbiakban: Egyesület) 

 

(1/A) Az egyesület rövidített neve: Szegvári Horgász Egyesület 

 

(2) Az Egyesület székhelye: 6635 Szegvár, Rozmaring utca 6.  

 

(3)  Az egyesület vízterülete: Kurca főcsatorna a berki zsiliptől a Ludasi csatorna 

torkolatáig a Kórógy csatorna a 45 főúttól a Kurca főcsatorna torkolatáig, valamint 

a Kórógy tó. A halgazdálkodási jogot a MOHOSZ-szal és a Szegvári 

Önkormányzattal kötött szerződés alapján gyakorolja az egyesület. 

 

(4) Az Egyesület jogi személy. 

 

(5) Az Egyesület tagja a Horgászegyesületek Csongrád Megyei Szövetségének.  

 

(6)  Az egyesület pártoktól független civil szervezetként működik, politikai 

tevékenységet nem folytat, pártoktól támogatást nem kap és nem fogadhat el, 

országgyűlési, önkormányzati képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat. 

 

(7) Az Egyesület pecsétje: köralakban a Szegvári Horgász, Víz- és Környezetvédelmi 

egyesület felirat, közepén egyágú horog rajza, 1954. 

 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELADATA 

 

2. § 

 

(1) A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a horgászati lehetőség biztosítása. 

 

(2) A horgászoknak a természet szeretetére és védelmére nevelése. 

 

(3) A horgászat, a horgászsport népszerűsítése a fiatalok körében. 

 

3. § 

 

Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott célok megvalósítása érdekében: 
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a) Biztosítja a horgászok számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges 

feltételeket, ellátja a tagokat a horgászathoz szükséges okmányokkal. 

b) Anyagi lehetőségeihez mérten rendszeresen haltelepítést végez vízterületén. 

c) Biztosítja a halállomány védelmét, őrzését, anyagi lehetőségeinek megfelelően 

gondoskodik a saját kezelésében lévő vízterület vízminőségének és a természeti 

környezet védelméről, továbbá biztosítja a horgászatra vonatkozó jogszabályok, az 

országos és helyi horgászrend betartását. 

d) Lehetőséget biztosít a horgászat iránt érdeklődők számára a horgászattal 

összefüggő elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzésére, oktatást, vizsgáztatást 

végez. Szükség esetén tagjai részére továbbképzést tart az új jogszabályi 

előírásokból. 

e) Halfogó versenyeket, előadásokat rendez szükség szerint. 

 

 

II. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4. § 

 

(1) Az Egyesületnek felnőtt és ifjúsági tagjai lehetnek. Külföldi állampolgár is lehet 

tag. 

 

(2) Felnőtt tag lehet az a nagykorú személy, aki nem áll horgászattal összefüggésben 

elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárás, illetve marasztaló ítélet, 

vagy határozat, továbbá kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

 

(3) Ifjúsági tag lehet az a 12. életévét betöltött és horgászvizsgával rendelkező, de a 18. 

életévét be nem töltött személy, aki megfelel a (2) bekezdésben írtaknak és 

rendelkezik szülői hozzájáruló nyilatkozattal. 

 

(4) A felnőtt és ifjúsági tagsági jogviszony az írásbeli belépési nyilatkozat kitöltésével és 

aláírásával, illetve az elnök elfogadó nyilatkozatával keletkezik. Elutasítás esetén 15 

napon belül a vezetőséghez lehet fordulni. A vezetőség soron következő ülésén hozza 

meg döntését.  

 

(5) Az egyesület tagjai tagsági díjat fizetnek, amely a szövetségi tagdíjból és belépési 

díjból, valamint egyesületi tagdíjból áll. A szövetségi tagdíj mértékét a Horgász 

Egyesületek Csongrád Megyei szövetsége, míg az új belépési díj, az egyesületi tagdíj 

mértékét a közgyűlés állapítja meg. A tagdíjat az egyesület pénztárába kell befizetni. 

 

(6) A tagsági jogviszony megszűnik: 

a) a tag halálával, 

b) kilépéssel, 

c) kizárással, a kizárt tag 10 évig nem létesíthet újra tagsági jogviszonyt, 

d) felmondással az egyesület részéről, 

e) az egyesület megszűnésével. 
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(7) A tag tagsági jogviszonyát bármikor, indoklás nélkül megszüntetheti. A kilépésről 

írásban kell nyilatkozni, mely nyilatkozatot az elnöknek kell megküldeni. A kilépő 

nyilatkozat egyesület általi átvételének napján a tagsági jogviszony megszűnik. 

 

(8) Kizárás a közgyűlés által meghozott fegyelmi határozattal szabható ki. 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 eljárás lefolytatását 

rendelheti el.  

Az ügy kivizsgálásával és javaslat tétellel a közgyűlés a fegyelmi bizottságot bízza 

meg, a kizárással kapcsolatos döntést a közgyűlés hozza meg. 

 

A taggal írásban közölni kell az eljárás megindítását, annak okát, bizonyítékait, 

amelyekre a tag jogosult írásban vagy szóban észrevételt tenni, védekezését 

előterjeszteni a döntéshozó szerv előtt is. A kizárást kimondó határozatot írásba kell 

foglalni és a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat is tartalmazó 

indokolással ellátni, továbbá tartalmaznia kell a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást, majd az átvételt igazoló módon kézbesíteni kell a tagnak. A 

közgyűlés kizáró határozata ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül 

bírósághoz lehet fordulni. 

 

Azt a tagot, aki a tárgyévi tagdíjat tárgyév november 30-ig nem fizeti meg, írásban 

fel kell szólítani – a kizárásra való figyelmeztetéssel – a tárgyévi tagdíj 15 napon 

belül történő megfizetésére. Ugyanebben a levélben arra is figyelmeztetni kell a 

tagot, hogy ha ennek ellenére sem fizeti meg a tárgyévi tagdíjat, a közgyűlés a 

tagsági jogviszonyát megszünteti a tagdíj befizetéssel nem fedezett tárgyév 

december hó 31. napjával. A tagdíj meg nem fizetése miatti kizárást kimondó 

határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni, az indoklásnak 

tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizárásról a tagot – az átvételt 

igazoló módon - értesíteni kell. A közgyűlés kizáró határozata ellen a 

kézhezvételtől számított 30 napon belül bírósághoz lehet fordulni. 

 

(9) Ha a tag az Alapszabály II. fejezet 4. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek nem 

felel meg, a közgyűlés a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban 

felmondhatja. 

5. § 

(1) A tagok jogai: 

 

a) Állami horgászjegyet igényelni, ennek birtokában területi engedélyt váltani és 

horgászni az azon megjelölt vízterületen. Az egyesület vízterületeire éves ill. 

napi területi engedélyt csak az válthat, aki a váltás időpontjában az adott évre 

érvényes Állami Horgászjeggyel rendelkezik. 

b) A MOHOSZ, a megyei szövetség és az Egyesület által biztosított 

szolgáltatásokat igénybe venni a feltételek betartása mellett. 

c) A Szövetség és az Egyesület rendezvényein részt venni. 

d) Közgyűlésen való részvétel joga, tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog. 

e) Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek 

terhelik, a közgyűlésen a többi taggal egyenlő szavazati joggal szavazhat az 
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egyesületet érintő ügyekben. Az egyesület természetes személy tagja választhat 

és választható. Kiskorú személy képviselettel járó tisztségre nem választható. 

f) Az Egyesület irataiba betekinthet. 

g) Az egyesület tagja, vezető tisztségviselője és felügyelő bizottsági tagja kérheti a 

bíróságtól a tagok vagy az alapítók és az egyesület szervei által hozott határozat 

hatályon kívül helyezését jogszabálysértésre vagy alapszabályba ütközésre való 

hivatkozással. A keresetet attól az időponttól számított harminc napon belül 

lehet indítani, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a 

határozatról tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított 

egyéves, jogvesztő határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult 

perindításra az, aki a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult, 

kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés miatt szavazott a 

határozat mellett. 

h) Vezetőségi üléseken tanácskozási joggal részt venni. 

 

6. § 

(1) A tagok kötelezettségei: 

 

a) A horgászatra vonatkozó jogszabályok, országos és helyi horgászrendek 

betartása és betartatása. 

b) Az alapszabály, valamint az Egyesület szervei határozatainak betartása és 

betartatása. 

c) Az Egyesület vagyonának, a víz- és a halállomány, továbbá a természeti 

környezet védelme. 

d) A közgyűlés által meghatározott tagdíj és egyéb díjak megfizetése. 

e) Az Egyesület eredményes működésének előmozdításában, a célkitűzések 

megvalósításában való tevékeny közreműködés. 

 

 

III. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 

7. § 

(1) A közgyűlés 

 

(2) A vezetőség 

 

(3) A felügyelő bizottság 

 

(4) A fegyelmi bizottság 

 

(5) A jelölő bizottság 

 

(6) Eseti bizottságok 

 

(7) A (2)-(6) bekezdésekben felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű, magyar 

állampolgárságú, egyesületi tag választható. 
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A KÖZGYŰLÉS 

 

8. § 

 

(1) Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely a tagok összességéből áll, s az 

Egyesületi élet minden kérdésében dönthet. 

 

(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik különösen: 

 

a) Az egyesület alapszabályának, fegyelmi szabályzatának és horgászrendjének 

elfogadása és módosítása. 

b) Az Egyesület tisztségviselőinek, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő 

bizottság elnökeinek és tagjainak megválasztása, illetve visszahívása, továbbá a 

megyei küldöttközgyűlésbe a küldöttek megválasztása nyílt szavazással. 

c) A vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi bizottság éves beszámolójának 

megtárgyalása és elfogadása. 

d) Az Egyesület éves költségvetésének, zárszámadásának és vagyonmérlegének 

megállapítása. 

e) Az éves tagdíj, területi engedélyek ára, belépési díjak és egyéb fizetési 

kötelezettségek mértékének megállapítása. 

f) A testületek, a tisztségviselők választásának előkészítésére 5 tagú, elnökből és 4 

tagból álló jelölőbizottság választása a tisztújító közgyűlést megelőző évi 

közgyűlésen 5 évre.  

g) Az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének és megszűnésének, 

valamint egyesületekre szétválásának elhatározása. 

h) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatát. 

i) Másodfokon dönt a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság 

tagjainak fegyelmi ügyében, kivéve a kizárást kimondó döntés ügyében. 

j) Dönt a tag kizárásáról. 

k) Elismerések, kitüntetések, címek alapítása és adományozása. 

 

9. § 

 

(1) A közgyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni, míg 5 évente tisztújító 

közgyűlést kell tartani. 

 

(2) Össze kell hívni akkor is, ha azt: 

a) a bíróság elrendeli, 

b) a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével írásban kéri, 

c) a felügyelő bizottság kezdeményezi, 

d) a vezetőség szükségesnek tartja. 

 

 

A VEZETŐSÉG 

 

10. § 

 

(1) Az egyesület ügyvezető szerve a vezetőség, amely a közgyűlésnek tartozik 

felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel. Két közgyűlés között irányítja az 

egyesület munkáját. 
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(2) A vezetőség 11 főből áll, tagjai: 

a) az elnök 

b) az alelnök 

c) a titkár 

d) a gazdasági felelős és 

e) további 7 tag 

A vezetőség tagjai az Egyesületben más tisztséget nem tölthetnek be. A 

vezetőség tagjainak feladatkörét a vezetőség határozza meg.  

A vezetőségi tagság megszűnik:   

a) a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) halálával; 

f) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

g) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

h) tagsági viszonyának megszűnésével. 

 

 A vezetőség tagját a közgyűlés határozattal visszahívja, ha a vezetőségi tag az 

alapszabályban rögzített feladatát nem látja el és hatáskörébe tartozó intézkedéseket 

elmulasztja, tisztségéből adódó jogait nem gyakorolja, és kötelességeit nem teljesíti, 

illetve feladatának ellátására alkalmatlanná válik. 

 

Vezető tisztségviselővé csak nagykorú, büntetlen előéletű egyesületi tag választható, 

aki a törvényben rögzített feltételeket teljesíti és nem esik kizáró ok alá. 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A 

vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell.   

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az 

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

(3) A vezetőség hatáskörébe tartozik különösen: 

a) A közgyűlés összehívása, a tárgysorozat előkészítése. 

b) Az Egyesület törvényes és alapszabályszerű működésének biztosítása. 

c) Gazdálkodás a költségvetés keretében, a költségvetés rovatai közötti 

átcsoportosítási jog gyakorlása. 
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d) Elsőfokon dönt a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak 

fegyelmi ügyeiben. Másodfokon dönt a tisztséget nem viselő tagok fegyelmi 

ügyeiben. 

e) Eseti bizottságok létrehozása, feladataik meghatározása, beszámoltatásuk. 

f) A közgyűlési határozatok végrehajtása. 

g) Döntés társadalmi aktívák és tisztségviselők jutalmazásáról. 

h) Munkáltatói jogkör gyakorlása az Egyesület alkalmazottai felett. 

i) Versenyek, egyéb rendezvények tartása, lebonyolítása, megszervezése. 

(j) A halállomány védelmében halgazdálkodási vagy egyéb okból részleges vagy 

teljes halfogási tilalmat rendelhet el, illetve a horgászat lehetőségét 

ideiglenesen a horgászrendben írt időpontokon túl is megengedheti. 

(k) Másodfokon dönt a tagfelvétel kérdésben. 

(l) Dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az alapszabály nem 

utal más szerv hatáskörébe. 

(m) Munkájáról évente beszámol a közgyűlésnek. 

 

(4) A vezetőség szükség szerint, de legalább negyedévente egyszer ülést tart. 

 

Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt 

 

a) a vezetőség tagjainak legalább egyharmada, az ülés okának és céljának 

megjelölésével írásban kéri 

b) az Egyesület elnöke szükségesnek tartja 

c) a felügyelő bizottság kezdeményezi 

d) a bíróság elrendeli. 

 

(5) A vezetőség ülésére a felügyelő és a fegyelmi bizottság elnökét tanácskozási joggal 

meg kell hívni. 

 

(6) A vezetőség tagjainak neve: 

Elnök: Tóth Péter  

Alelnök: Halasi Tibor 

Titkár: Patainé Bónus Edit 

Gazdasági felelős: Tasi Katalin 

Tagok: Horváth István, Bugyi Imre, Bihari Istvánné, Kalamusz Csaba, Kovács 

Krisztián, Oláh Zsuzsanna, Pintér László 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

11. §  

 

(1) A felügyelő bizottság a közgyűlésnek tartozik felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. A bizottság elnökből és 2 tagból áll, akik az egyesületben más 

tisztséget nem tölthetnek be. 

 

(2) A felügyelő bizottság ellenőrzi: 

a) az Egyesület jogszabály és alapszabály szerinti működését 

b) a testületi szervek határozatainak végrehajtását 

c) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó szabályok 

betartását 
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d) az éves költségvetési beszámolót, mérleget és a vagyon mérleget. 

 

(3) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és 

megállapításairól. 

 

(4) Hiányosságok észlelése setén felhívja az Egyesület elnökének figyelmét annak 

kijavítására, súlyosabb esetben vagy eredménytelen felhívás esetén a vezetőség, 

illetve a közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

 

(5)  A felügyelő bizottság testületként jár el, üléseit az elnök írásban az ülés időpontját 

megelőzően 5 nappal hívja össze és vezeti. A bizottság határozatképes, ha az ülésen 

mind a három tag jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A bizottság 

tagját e- minőségben az egyesület tagjai nem utasíthatják.  

 

(6) A Felügyelő bizottság tagjainak neve: 

Elnök: Kis János 

Tag: Fekete András 

Tag: Szabó Lajos 

 

(7) Felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő 

bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll 

fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője. 

 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

12. § 

 

(1) A fegyelmi bizottság elnökből, és 4 tagból áll, akik az egyesületben más tisztséget 

nem tölthetnek be. 

 

(2) A közgyűlésnek évente köteles írásban beszámolni tevékenységéről és 

megállapításairól. 

 

(3) A bizottság feladata – az egyesület közgyűlésének vagy elnökének döntését 

követően – a kizárási eljárás során az ügyek kivizsgálása és javaslattétel a 

közgyűlésnek, a többi fegyelmi ügyben a fegyelmi eljárások lefolytatása és a 

fegyelmi határozatok meghozatala, a fegyelmi szabályzat előírásai szerint. 

 

(4) A fegyelmi bizottság határozata ellen az egyesület vezetőségéhez 15 napon belül 

lehet fellebbezéssel élni. 

 

(5) A fegyelmi bizottság eljárása során fegyelmi szabályzatként a Szegvári Horgász, 

Víz- és Környezetvédelmi Egyesület Fegyelmi Szabályzatát alkalmazza. 

 

 

JELÖLŐ BIZOTTSÁG 

 

13. § 
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(1) A jelölő bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít a 

hatáskörébe tartozó tisztségviselőkre és a vezetőség, a felügyelő és a fegyelmi 

bizottság tagjaira. A jelölő bizottság a közgyűlés előtt 10 nappal fogad el utoljára 

jelölést. 

 

(2) A tisztújító közgyűlésen a jelölő bizottság elnöke vagy a bizottság döntése alapján 

valamelyik tagja ismerteti a jelöltek névsorát. 

 

 

ESETI BIZOTTSÁGOK 

 

14. §  

 

(1) A vezetőség konkrét célra, feladat elvégzésére eseti bizottságot hozhat létre. 

 

(2) A bizottság elnökét és tagjait a vezetőség választja meg, meghatározza feladataikat 

és a feladat elvégzésének, a beszámolásnak a határidejét. 

 

 

IV. FEJEZET 

 

A TESTÜLETI SZERVEK MŰKÖDÉSE  

 

15. § 

 

(1) Az Egyesület közgyűlés által választott szerveinek – vezetőség, felügyelő bizottság, 

fegyelmi bizottság, jelölő bizottság és a megyei küldöttgyűlésbe választott küldöttek 

megbízatása 5 évi időtartamra szól. A szavazatszámláló bizottság tagjait az elnök 

javaslatára a közgyűlés választja meg, eseti jelleggel, nyílt szavazással. 

 

(2) A testületi szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata 

van. A szavazati jog csak személyesen gyakorolható. 

 

(3) A közgyűlés a vezetőség, a fegyelmi bizottság és a jelölő bizottság akkor 

határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen 

van. A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen mind a három tag 

jelen van, határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  

Megismételt közgyűlést akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes. A 

határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlést ugyan arra a napra fél órával 

későbbi időpontra össze lehet hívni. A megismételt közgyűlésen kizárólag az eredeti 

meghívóban rögzített napirendek tárgyalhatók meg és a résztvevők számától 

függetlenül határozatképes. A távolmaradás jogkövetkezményeire, valamint a 

megismételt közgyűlés helyére és időpontjára az eredeti meghívóban utalni kell. A 

megismételt közgyűlésen a határozathozatalhoz – ha a szavazati joggal rendelkező 

tagok több mint a fele ekkor sem jelenik meg, - a megjelent tagok kétharmadának 

igenlő szavazata kell. 
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(4)A testületi szervek határozataikat nyílt szavazással hozzák meg, ideértve a vezetőség, 

a felügyelő  és a fegyelmi bizottság, valamint a jelölő bizottság és az eseti bizottságok, 

továbbá a megyei küldöttgyűlésbe a küldöttek megválasztását is. 

 

 

(5) 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. 

 

(6) A testületi szervek döntéseit a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza 

meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

(7) A közgyűlésen a határozat hozatalhoz: 

a) a közgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára 

van szükség az alapszabály elfogadásához és módosításához, 

b) a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozatára van szükség az egyesület megszűnésének, szétválásának 

elhatározásához, valamint az egyesület céljainak módosításához, 

c) a jelenlévő tagok kétharmados szótöbbséggel hozott határozatára van szükség a 

tisztségviselők, a vezetőség, a felügyelő, a fegyelmi és a jelölő bizottság tagjainak 

és a megyei küldöttközgyűlésbe delegált küldöttek megválasztásához és 

felmentéséhez, továbbá a 15. § (3) bekezdés utolsó mondatában foglalt esetben. 

 

(8) A közgyűlést és a vezetőségi ülést az egyesület elnöke vezeti le, akadályoztatása esetén 

az alelnök. A közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztott 

más személy is levezetheti a közgyűlést az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén. 

 

(9) A közgyűlés ülései nyilvánosak. A közgyűlés ülését a székhelyén, vagy az elnökség 

döntésében meghatározott más helyen tartja. A közgyűlést az elnök hívja össze 

írásban. A közgyűlési meghívót a helyi sajtó útján, az egyesület székhelyén 

kifüggesztett plakátokon kell közölni, a tagoknak írásban kell kiküldeni. A 

meghívónak a közgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a tagokhoz 

megérkeznie. 

A meghívónak tartalmaznia kell 

- az egyesület nevét és székhelyét; 

- az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 

- az ülés napirendjét. 

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra 

jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 

közgyűlésre meg kell hívni a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségét is, 

valamint azon szervek vezetőit, akikkel együttműködési megállapodása van az 

egyesületnek, és akiket a vezetőség szükségesnek tart. 
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 (10) A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. A közgyűlésen 

jegyzőkönyvvezetőt és két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját, a napirendet, továbbá az elhangzott 

kérdéseket és indítványokat, valamint a meghozott határozatokat. A döntések 

meghozatalát követően az elnök a határozatot szóban kihirdeti. A jegyzőkönyvet az 

elnök, a jegyzőkönyvvezető és két hitelesítő tag írják alá. A vezetőségi ülés 

jegyzőkönyvét a titkár készíti el és írja alá. 

 

 

V. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 

 

16. § 

 

(1) A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel és 

beszámolási kötelezettséggel. 

  

(2) A tisztségviselők megbízatása 5 évi időtartamra szól. A tisztségviselőket a 

közgyűlés választja meg nyílt szavazással, a szavazásra jogosultak kétharmados 

szavazatával. A tisztségviselő mandátuma megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) halálával 

c) lemondással, 

d) visszahívással, 

e) egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével, 

f) az egyesület megszűnésével. 

 

(3) A közgyűlés bármely tagja is jogosult jelöltet állítani, indokolt javaslat alapján. Ez 

esetben a jelöltséghez a jelölés elfogadása és a közgyűlés jelenlévő tagjai 

egyharmadának támogatása kell. Szavazáskor először a jelölő bizottság jelöltjére 

kell szavazni, majd annak eredménytelensége esetén a közgyűlésen jelöltté 

nyilvánított személyre. Megismételt szavazás esetén az első szavazáson legtöbb 

szavazatot elért két jelölt közül az tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot 

kapott. A vezetőség elnökét és tagjait, a felügyelő bizottság elnökét és tagjait, a 

jelölő bizottság elnökét és tagjait, a  fegyelmi bizottság elnökét és tagjait, a jelölő 

bizottság javaslatára a közgyűlés választja meg nyílt szavazással, kétharmados 

többséggel. 

 

 

AZ ELNÖK 

 

17. § 

 

(1) Az Egyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök. Képviseleti joga általános 

és önálló. 

 

(2) Gyakorolja az alapszabály alapján ráruházott jogköröket, így különösen: 

a) Felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért. 

b) Összehívja a vezetőségi ülést, s azt, valamint a közgyűlést levezeti. 
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c) Ellenőrzi a közgyűlés és a vezetőség határozatainak végrehajtását. 

d) Összehangolja és irányítja a vezetőség munkáját. 

e) Utalványozási jogkört gyakorol. 

f) Dönt a felnőtt és ifjúsági tagok felvételéről. 

g) Dönt a fegyelmi eljárás elrendeléséről vagy fegyelmi eljárás mellőzésével 

figyelmeztetést, illetve írásbeli megrovást alkalmaz. 

 

(3) A vezetőségi üléseket az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök írásban az ülés 

időpontját megelőzően 5 nappal hívja össze és vezeti. Az ülés akkor határozatképes, 

ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele jelen van. Az vezetőség 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az vezetőségi ülésről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyre a közgyűlés jegyzőkönyvére vonatkozó 

rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell azzal, hogy a jegyzőkönyvet a titkár 

készíti el és írja alá. 

 

 

AZ ALELNÖK 

 

18. § 

 

Az elnököt munkájában az alelnök segíti, helyettesíti. Képviseleti joga általános és 

önálló. 

 

 

A TITKÁR 

 

19. § 

 

(1) Előkészíti a vezetőség beszámolóját a közgyűlésre és azt megtárgyalás végett a 

vezetőség elé terjeszti. Elkészíti a vezetőség elé kerülő egyéb előterjesztéseket, 

beszámolókat, javaslatokat. 

 

(2) A testületi határozatok végrehajtásáról és annak ellenőrzéséről gondoskodik. 

 

(3) Utalványozási jogkört gyakorol. 

 

(4) A vezetőségi ülések jegyzőkönyvét elkészíti és aláírja. 

 

(5) Gondoskodik a vezetőség jogszabályszerű és az alapszabálynak megfelelő 

működéséről. 

 

(6) Előkészíti – a vezetőség által felkért vezetőségi tagokkal együtt – a tagsági 

jogviszony felmondására vonatkozó előterjesztéseket. 

 

(7) Irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit. 

 

(8) Szervezi az Egyesület rendezvényeit. 

 

(9) A közgyűlésen előterjeszti a vezetőség beszámolóját. 
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(10) Adminisztrációs feladatok, statisztikai adatszolgáltatás ellátása. 

 

 

A GAZDASÁGI FELELŐS 

 

20. § 

 

(1) Intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol a vezetőségnek és a 

közgyűlésnek az Egyesület vagyoni helyzetéről. Képviseleti joga általános és önálló. 

 

(2) Elkészíti az éves költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg tervezetét és azt a 

vezetőség, majd annak egyetértése esetén a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. 

 

 

VI. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

 

21. § 

 

(1) Az Egyesület vagyona tagdíjakból, a saját vízre váltott területi engedélyek árából, az 

egyéb befizetésekből, támogatásokból, illetve ingó és ingatlan vagyonból áll. Az 

egyesület vagyonához tartozik a MOHOSZ-tól haszonbérbe vett, valamint a Kórógy 

tó vízterület halgazdálkodási joga is. 

 

(2) Az Egyesület tartozásaiért csak saját vagyonával felel. 

 

(3) Az egyesület vállalkozási tevékenységet – másodlagosan mögöttes tevékenységként – 

folytathat a céljainak megvalósítása, elősegítése érdekében. 

 

(4) Az Egyesület vagyonáért, valamint a vagyoneszközöknek az elfogadott 

költségvetésben meghatározott célra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és 

a felügyelő bizottság elnöke a felelős. 

 

(5)A tagok tagdíjfizetési kötelezettsége évi 2.500,-Ft, amely tárgyév november hó 30. 

napjáig fizetendő. A tagdíj mértéke a költségvetés elfogadásakor a gazdasági helyzet és 

az egyesület céljainak figyelembe vételével módosítható. 

 

 

VII. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

 

22. § 

 

Az Egyesület működése felett az ügyészség a rá irányadó szabályok szerint törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. A törvényességi ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, 

amelyekben egyébként bírósági vagy közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 
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VIII. FEJEZET 

 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

 

23. § 

 

(1)  Jogutódlással történő megszűnés 

Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét. 

 

(2) Az egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 

a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt; 

b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett; 

c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy 

d) az arra jogosult szerv megszünteti 

feltéve mindegyik esetben, hogy az egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló 

megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság  a nyilvántartásból törli. 

 

Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyon csak horgász célokra fordítható. 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. 

A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 

rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A 

vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 

 

(2) A jogutód nélküli megszűnés okai: 

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. 

 

 

IX. FEJEZET 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

24. § 

 

Ezt az alapszabályt a Szegvári Horgász Egyesület a 2001. 01. 21. napján tartott közgyűlése 

elfogadta, majd 2011. 02. 13. napján tartott közgyűlésen módosította. 

 

Jelen módosított alapszabályt az Egyesület Szegváron, 2016. január hó 31. napján a …….. 

számú határozatával elfogadta. 

 

Jelen módosított alapszabályt az Egyesület Szegváron, 2016. április hó 02. napján a 1.. 

számú határozatával elfogadta. 
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Szegvár, 2016. április hó 02. nap  

 

 

        Tóth Péter  

         elnök 

Tanúk: 

 
1./ ………………………………..(aláírás)  2./ ………………………………..(aláírás) 

………………………………………(név)       ……………………………….…..(név) 

…………………………….……..(lakcím)       ………………………………..(lakcím) 

…………………………..………(szig.sz.)       ………………...………......…(szig.sz.) 

 

 

 

Az alapszabály Egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az Alapszabály 

módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

 

Szegvár, 2016. április hó 02. nap      

 

 

 

       Tóth Péter  

         elnök 

Tanúk: 

 

1./ ………………………………..(aláírás)  2./ ………….……………………..(aláírás) 

………………………………………(név)       ……………………………….…..(név) 

……………………….…………..(lakcím)       ………………………………..(lakcím) 

……………………….…………(szig.sz.)       ...………………………......…(szig.sz.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


