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A Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes alapszabálya
változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
A Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes tagjai az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a halgazdálkodás
és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet
rendelkezései alapján a Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes alapszabályát az alábbiak
szerint foglalták változásaival egységes szerkezetbe.
A horgászegyesület célja:
a)
b)
c)
d)
e)

tagjai horgászérdekeinek képviselete,
tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása,
a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése,
a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, és
a horgászok természet szeretetére és védelmére való nevelése.

I. fejezet
Általános rendelkezések
A horgászegyesület elnevezése, székhelye, jellege és jogi helyzete
1.§. (1)
1. A horgászegyesület: Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes
2. A horgászegyesület székhelye: 5744 Kevermes, Jókai út 1. szám
3. A horgászegyesület által használt és kezelt vízterület neve és víztérkódja:
Kevermes HE,
04-077-1-4
4. A horgászegyesület levelezési címe: 5744 Kevermes, Jókai út 1. szám
5. A horgászegyesület bélyegző lenyomatai:
Kör alakban „Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes” felirat, a kör közepén horog.
Téglalap alakú bélyegzőn: NAGYKÖZSÉGI HORGÁSZEGYESÜLET
5744 Kevermes, Jókai u. 1.
Adószám: 19052957-1-04
Banksz. sz.: 53500016-10001796
Tak. Szöv. Kevermes
(2) A horgászegyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott önkormányzattal és nyilvántartott
tagsággal rendelkező egyesület, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és
céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
(3) A horgászegyesület önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba
vétellel nyeri.
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(4) A horgászegyesület elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat, ilyen
jellegű tevékenységet csak a céljai megvalósítása érdekében, szükség szerint, kiegészítő
jelleggel végezhet.
(5) A Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes tagja a Magyar Országos Horgász
Szövetségnek.
(6) A horgászegyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, nem állít sem
országgyűlési, sem önkormányzati képviselőválasztáson jelöltet, pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A horgászegyesület fontosabb jogai és kötelezettségei
2.§. A horgászegyesület joga, hogy:
a) a halgazdálkodással, a horgászattal és az egyesületi élettel kapcsolatos bármely
kérdésben az érdek-képviseleti szervezethez (szövetséghez) kéréssel vagy panasszal
forduljon, illetve javaslatot tegyen,
b) a horgászati érdek-képviseleti szervezet tevékenységében – annak alapszabálya szerint
– részt vegyen,
c) tagjaira a jogszabályokkal és a Közgyűlés által elfogadott szabályzatokkal,
határozatokkal összhangban kötelezettségeket állapítson meg.
3.§. A horgászegyesület kötelezettsége célkitűzéseinek elérése érdekében, hogy:
a) tagjai részére a horgászati lehetőséget és a rendszeres egyesületi élethez szükséges
feltételeket biztosítsa,
b) tagjait a sporthorgászati tevékenységük környezet és természetvédelem szabályaival
összhangban való gyakorlására ösztönözze,
c) előmozdítsa, hogy tagjai a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
jogszabályokban, a horgászegyesület alapszabályában, valamint más szabályzataiban
és horgászrendjében foglaltakat megtartsák, és tevékenységükkel segítsék a
horgászegyesület előtt álló feladatok megvalósítását,
d) tagjai szakismereteinek gyarapítását biztosítsa,
e) segítse a jogszabály által ellenőrzési joggal felruházott szervek ellenőrzéseinek
végrehajtását,
f) halfogó versenyeket és tagsága kívánsága esetén egyéb sportversenyeket szervez,
g) elősegítse a horgászsport társadalmi elismerését és a horgászati kultúra ápolását,
h) előmozdítsa tagjai egyesületi életre nevelését.

II. fejezet
A tagsági jogviszony keletkezése, és megszűnése, a tagok jogai és
kötelezettsége
A tagsági jogviszony és keletkezése:
4.§. (1) A Kevermes Nagyközségi Horgászegyesületnek teljes jogú és ifjúsági korú tagjai,
valamint pártoló tagjai lehetnek.
(2) A horgászegyesület teljes jogú és ifjúsági korú tagjainak összlétszámát az egyesület
Közgyűlése a kezelésében lévő horgászvizek nagyságának és haleltartó képességének
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figyelembe vételével,
meghatározhatja.

a

jelenlévő

tagok

2/3-ának

mellette

leadott

szavazatával

(3) A horgászegyesület teljes jogú tagja lehet minden olyan 18. életévét betöltött természetes
személy, aki a horgászat gyakorlásához szükséges, a jogszabályokban és a horgászegyesület
Alapszabályában előírt feltételeknek megfelel, nem áll horgászati fegyelmi büntetés hatálya
alatt, belépési szándékát az egyesület belépési nyilatkozatát kitöltve kinyilvánítja és írásban
nyilatkozik arról, hogy az egyesület céljainak szem előtt tartásával, az egyesület
alapszabályában és egyéb szabályzataiban meghatározott, a tagokat terhelő kötelezettségeket
betartja és a Közgyűlés által meghatározott egyszeri belépési díjat megfizeti.
(4) A tag felvételéről az egyesület vezetősége dönt. A vezetőség döntését indokolást is
tartalmazó határozatba foglalja, melyet a kérelmezővel közölni kell.
A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő és képviselője fellebbezést nyújthat be az
egyesület közgyűléséhez.
A közgyűlés határozatával szemben további jogorvoslatnak helye nincs.
(5) A tagsági jogviszony kezdőnapja az egyszeri belépési díj megfizetésének napja.
(6) A horgászegyesületnek az anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett
helyzetben lévő, ugyanakkor korlátozott tagsági jogokkal rendelkező ifjúsági korú tagja 18.
életévét be nem töltött természetes személy lehet.
(7) A horgászegyesület pártoló tagja olyan természetes és jogi személy lehet, aki/amely
adományaival az egyesület tevékenységét segíti, de életében tagként közreműködni nem
kíván.
(8) Az ifjúsági korú tagok és pártoló tagok a horgászegyesület ügyintéző és képviseleti
szerveibe nem választhatók, az egyesület döntéshozatalában csak tanácskozási és indítvány
tételi joggal vehetnek részt, kötelesek betartani a horgásztársaság alapszabályát és
végrehajtani a közgyűlés és az ügyintéző szervek határozatait.
A tagsági jogviszony megszűnése:
5.§. (1) A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával.
(2) A tag kizárására a Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes Fegyelmi Szabályzatában
meghatározott fegyelmi vétségek elkövetése esetén, az ott meghatározott eljárási
szabályok szerinti fegyelmi eljárás lefolytatását követően a fegyelmi bizottság vagy a
közgyűlés határozata alapján kerülhet sor.
A fegyelmi bizottság határozatával szemben a kézbesítéstől számított 15 napon belül
fellebbezésnek van helye a horgászegyesület Közgyűléséhez. Fellebbezést a kizárt tag –
jogi képviselője útján is – és a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult terjeszthet elő.
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(3) A tag tagsági jogviszonyát az elnökség harminc napos határidőben, írásban felmondhatja,
ha:
a) a tagot szándékos – a horgászegyesület ellenőrzése jogosult munkavállalói és
tagjai sérelmére e tevékenységükkel összefüggésben elkövetett, vagy a
horgászegyesület tulajdonában lévő dolgok, beleértve az egyesület kezelésében
lévő területeken élő növények és vízben élő állatok megrongálása,
megsemmisítése, elpusztítása vagy eltulajdonítása – bűncselekmény elkövetése
miatt a bíróság jogerősen elítélte,
b) a tag tagdíj vagy a horgászegyesület egyéb szabályzatában, határozataiban
meghatározott más hozzájárulási vagy fizetési kötelezettségének – legkésőbb
tárgyév június hó 30. napjáig – írásbeli felszólítás ellenére, a felszólítás
kézhezvételétől számított 15 napon belül nem tesz eleget.
A tag tagsági jogviszonyának b) pontban meghatározott okból történő felmondása az
egyesület taggal szemben fennálló követelését nem szünteti meg.
(4) Az Elnökség tagsági jogviszony felmondásáról hozott határozatával szemben, a határozat
közlésétől számított 15 napon belül a horgászegyesület közgyűléséhez címzett fellebbezésnek
van helye.
(5) A Közgyűlés tagot érintő határozatával szemben annak közlésétől számított harminc napos
jogvesztő határidőn belül – jogsértésre hivatkozva – a bírósághoz benyújtott keresetnek van
helye.
(6) A tag tagsági jogviszonyát a horgászegyesület elnökéhez írásban benyújtott nyilatkozattal,
indokolás nélkül szüntetheti meg, a kilépés időpontjának meghatározásával. A tagsági
jogviszony a nyilatkozatnak az elnök által történő átvétele napján szűnik meg. A
nyilatkozatban meghatározott időpontig a tag köteles fennálló kötelezettségeit teljesíteni és
azok teljesítését igazolni.
(7) A tag kilépése, kizárása és elhalálozása esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, a
már befizetett tagdíjak és egyéb hozzájárulási kötelezettségek vissza nem követelhetőek. Az
Elnökség – soron következő ülésén – határozhat a taggal szembeni elszámolási és fizetési
kötelezettség teljesítéséről és annak mértékéről, valamint a tag által már befizetett összegek
méltányosságból való időarányos részének visszatérítéséről.
A tagok jogai
6.§. (1) A horgászegyesület tagja jogosult:
a) a Közgyűlésen tanácskozási, javaslattételi és – az ifjúsági és pártoló tagok
kivételével – szavazati joggal részt venni,
b) a Közgyűlés napirendjére javaslatot tenni,
c) arra, hogy – ifjúsági korú és pártoló tag kivételével – tisztségviselő választáson
választó és – kizáró ok hiányában – választható legyen,
d) választott tisztségéről lemondani,
e) az egyesület rendezvényein és tevékenységében részt venni,
f) a horgászegyesület kezelésében lévő vízterületeken a jogszabályokat, az
Alapszabályt és a horgászrendben foglalt szabályokat megtartva horgászni,
g) a horgászegyesület irataiba betekinteni,
h) az alapszabályban meghatározottak szerint az egyesület eszközeit, felszereléseit és
ingatlanjait használni,
i) indokolás nélkül a tagsági jogviszonyát megszüntetni (kilépni),
5

j) az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat
megsemmisítése iránt a határozat tudomásra jutásától számított harminc napos
jogvesztő határidőn belül az illetékes törvényszék előtt pert indítani.
(2) A horgászegyesület tagja Közgyűlés előtti tagsági jogait jogi képviselője útján is
gyakorolhatja.
A tagok kötelezettségei:
7.§. (1) A horgászegyesület tagja köteles:
a) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Alapszabályt és a Horgászrendet,
valamint a Közgyűlés és az Elnökség határozatait, valamint a horgászegyesület
tisztségviselőinek törvényes hatáskörükben kiadott rendelkezéseit megtartani.
b) a horgászegyesület szervezeti életében, szakmai munkájában, a közös vagyon
védelmében és gyarapításában részt venni,
c) az Alapszabályban előírt, valamint a Közgyűlés és az Elnökség által meghatározott
feladatok megvalósításában, valamint a közös munkákban részt venni,
d) a Közgyűlés által megállapított tagdíjat, vagyoni hozzájárulást és egyéb befizetési
kötelezettséget legkésőbb az esedékesség napján megfizetni, szolgáltatni,
e) tartózkodni attól, hogy az egyesület céljainak megvalósulását bármely módon
veszélyeztesse
f) tartózkodni attól, hogy a társaság tagjai körében, vagy azon kívül magatartásával,
közléseivel és egyéb megnyilvánulásaival a horgászegyesület megítélését,
valamely tagtársa emberi méltóságát, jó hírnevét, becsületét csorbítsa.
(2) A tagsági jogviszonyból eredő jogok gyakorlásával és kötelezettségek teljesítésével
összefüggésben elkövetett, valamint a horgászegyesület vagy annak tagjai tagsági
jogviszonyból fakadó érdekeit egyébként sértő fegyelmi vétségeket, valamint az ezek kapcsán
lefolytatandó fegyelmi eljárás részletes szabályait és a kiszabható fegyelmi büntetéseket a
horgászegyesület Fegyelmi Szabályzata állapítja meg.

III. fejezet
A horgászegyesület szervezete és működése
8.§. A horgászegyesület szervei:
1.
2.
3.
4.

a Közgyűlés,
az Elnökség,
a Felügyelő Bizottság, és
a Fegyelmi Bizottság.
A Közgyűlés:

9.§. (1) A horgászegyesület döntéshozó szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés.
(2) A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon kívül a közgyűlés összehívására jogosult által
meghívottak, és a közgyűlés határozata alapján tanácskozás joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
(3) Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal január hó 31. napjáig
kötelező összehívni.
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4) Rendkívüli közgyűlést kell összehívni az Elnökség határozata, a Felügyelő Bizottság
kezdeményezése, valamint a tagok 1/3-ad részének – az összehívás okának és céljának
megjelölésével benyújtott – kezdeményezése alapján, valamint akkor, ha azt a bíróság
elrendeli.
Haladéktalanul össze kell hívni a Közgyűlést, amennyiben a tag a Fegyelmi Bizottság vagy az
Elnökség határozatával szemben jogorvoslati kérelmet terjeszt elő a Közgyűléshez.
(5) Az ügyvezető szerv a fentieken túl köteles a Közgyűlést 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.
Az ezen okból összehívott közgyűlésen a horgásztársaság tagjai kötelesek az összehívásra
okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszűnéséről dönteni.
(6) A Közgyűlést a horgászegyesület elnöke – akadályoztatása esetén az elnökhelyettes –
postai úton kézbesített meghívóval, írásban hívja össze.
(7) A közgyűlési meghívó tartalmazza:
a) a horgászegyesület nevét és székhelyét,
b) az ülés idejét és helyét,
c) az ülés tervezett napirendjét.
A közgyűlési meghívó kézbesítésétől számított 3 napon belül a tagok a napirend kiegészítését
kérhetik a kiegészítés indokolásával, melyről a közgyűlés összehívója jogosult dönteni.
Ha az arra jogosult a kiegészítésről nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend
elfogadásáról szóló határozata meghozatalát megelőzően dönt a napirend kiegészítése
tárgyában.
(8) A közgyűlésre szóló meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívott, valamint a
szövetség illetékes szerve a közgyűlés megtartásának tervezett napja előtt legalább 15 nappal
megelőzően megkapja.
(9) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a horgászegyesület nyilvántartott tagjainak több
mint a fele jelen van.
(10) Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlésen a tagok nem jelennek meg a
határozatképességhez szükséges számban, megismételt ülést kell tartani.
A megismételt ülést az eredetivel azonos napirendi pontokkal a határozatképtelen ülést
követően úgy kell összehívni, hogy annak helyét és idejét a határozatképtelen ülésre szóló
meghívónak tartalmaznia kell.
A két ülés között legalább egy órának kell eltelnie.
A határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlés a megjelent tagok számára
tekintet nélkül határozatképes. A távolmaradás e következményeire való figyelmeztetést a
meghívónak tartalmaznia kell.
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(11) A Közgyűlés határozatait a tagok az Alapszabályban meghatározott kivételektől
eltekintve egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. Szavazategyenlőség esetén a
szavazás érvénytelen és ismételt szavazást kell tartani.
(12) A jelenlévő tagok 1/3 részének kérésére a közgyűlési határozatot titkos szavazáson kell
meghozni.
(13) A horgászegyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok ¾-es
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(14) A horgászegyesület céljának módosításáról és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok ¾-es szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
(15) A más egyesülettel történő egyesülés kimondásáról szóló közgyűlési döntés
meghozatalához a jelenlévő tagok 2/3-os szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(16) A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A tag a szavazatát személyesen vagy
jogi képviselője útján gyakorolhatja. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni.
10. §. A Közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt (a határozat
meghozatalakor nem szavazhat) az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a horgászegyesület
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 horgászegyesületnek nem
tagja,
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll, vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11.§. (1) A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály a Fegyelmi Szabályzat és a Horgászrend megállapítása, módosítása,
b) a horgászegyesület Elnöksége, Fegyelmi Bizottsága és Felügyelő Bizottsága
létszámának meghatározása, elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása és
költségvetésbe foglalt díjazásuk megállapítása, (visszahívás esetén haladéktalanul
gondoskodni kell az új szerv vagy annak tagja megválasztásáról),
c) a horgászegyesület éves költségvetésének, zárszámadásának és vagyonmérlegének
– ezen belül a horgásztársaság vagyoni helyzetéről szóló jelentésnek – az
elfogadása,
d) a horgászegyesület Elnöksége, Felügyelő Bizottsága és Fegyelmi Bizottsága éves
beszámolójának megtárgyalása és elfogadása, az Elnökség munkája további
irányának meghatározása és munkaprogramjának jóváhagyása,
e) az olyan szerződés megkötésének a jóváhagyása, amelyet a horgászegyesület saját
tagjával, képviselőjével vagy Felügyelő Bizottsága tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt,
f) a horgászegyesület jelenlegi és korábbi tagjai elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés,
g) az egyszeri belépési díj és az éves tagdíj megállapítása,
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h) a tagok vagyoni hozzájárulása mértékének, esedékességének, a kötelező társadalmi
munka pénzegyenértékének és megváltása szabályainak, valamint az ezekkel
kapcsolatos kedvezményeknek a megállapítsa,
i) a horgászegyesület jogutód nélküli megszűnésének, más egyesülettel való
egyesülésének, szétválásának kimondása,
j) tag fegyelmi eljárás keretében történt kizárása ellen benyújtott fellebbezés folytán
a tag kizárása, valamint a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi
jogkörök gyakorlása,
k) a tag felvételét elutasító határozatok ellen benyújtott fellebbezések elbírálása,
l) a tagok kiemelkedő munkájának jutalmazása, a tisztségviselők jutalmának vagy
tiszteletdíjának megállapítása,
m) a horgászegyesület tagjainak közösségi munkára kötelezése,
n) felhatalmazza az elnökséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok
közötti átcsoportosításra,
o) dönt ingatlan vásárlásáról és az egyesület tulajdonában lévő ingatlan
értékesítéséről,
p) meghatározhatja a teljes jogú és ifjúsági korú tagok összlétszámát és a tiszteletbeli
tagok számát.
q) megsemmisíti az elnökség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,
r) döntés mindazon ügyekben, melyeket jogszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.
(2) A Közgyűlés egyebekben valamennyi, a horgászegyesületet érintő ügyben dönthet.
12.§. (1) A közgyűlést az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti.
(2) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az egyesület elnöke –
akadályoztatása esetén helyettese – valamint a jegyzőkönyvet vezető titkár és a közgyűlés
által az ülés megkezdésekor megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő aláír.
(3) A Közgyűlési jegyzőkönyv mellékletét képezi a jelen lévő tagok által aláírt jelenléti ív.
(4) A jegyzőkönyvet a Közgyűlés megtartását követő 30 napon belül kell elkészíteni.
Az ügyvezető szerv elnökeinek és tagjainak megválasztása és visszahívása
13. §. (1) Az ügyvezető szerv tagjait a horgászegyesület bármely tagja javaslatára a
Közgyűlés, nyílt szavazáson, egyszerű szótöbbséggel választja meg azon a Közgyűlésen,
melynek meghívóján az ügyintéző és képviseleti szervek tagjainak megválasztása napirendi
pontként szerepel.
(2) A tisztségre megválasztottnak kell tekinteni azt a jelöltet, akit a jelenlévő tagok több mint
felének a szavazatát megkapta.
(3) A megválasztott tisztségviselő visszahívását – a visszahívás okának megjelölésével – a
tagok legalább egynegyede írásban kezdeményezheti a Közgyűlésnél.
A Közgyűlés a kezdeményezés benyújtását követő 60 napon belül rendkívüli ülésen – az
Elnökség javaslata és az érintett tisztségviselő meghallgatása után – dönt a kezdeményezésről.
(4) A hozott határozatot mind a kezdeményezők, mind a visszahívással érintett tisztségviselő,
illetve a Közgyűlés bármely tagja – a tudomásra jutástól számított 30 napon belül –
törvénysértésre hivatkozva a bíróság előtt megtámadhatja.
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A megtámadásnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság annak
végrehajtását indokolt esetben felfüggesztheti.
(5) A visszahívott tisztségviselő helyett a soron következő Közgyűlésen új tisztségviselőt
választ a Közgyűlés.
(6) Az Elnökség, a Fegyelmi Bizottság és a Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha
azok ülésén tagjai több mint fele jelen van.
Határozataikat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazáson hozzák, szavazategyenlőség esetén a
szavazás érvénytelen és a kérdésben újra kell szavazni.
Az Elnökség:
14.§ (1) Az Elnökség a horgászegyesület két Közgyűlése közötti időszak általános hatáskörű
ügyvezető szerve, a Közgyűlések között viszi a horgászegyesület ügyeit és biztosítja
működését.
Az Elnökség a Közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
(2) Tagjainak száma 7 fő, tagjait a Közgyűlés a horgászegyesület teljes jogú tagjai közül,
egyszerű többséggel, nyílt szavazáson 5 évre választja. Végzett tevékenységéről évente egy
alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.
(3) Az Elnökség tagjai:
a) elnök,
b) elnökhelyettes,
c) titkár,
d) pénztáros,
e) horgászmester,
f) a Közgyűlés által megválasztott 2 fő teljes jogú tag.
g) a pénztáros akkor tagja az elnökségnek, ha a tagok közül a Közgyűlés választja
h) ha a pénztárosi megbízást külsős tag látja el díjazás ellenében, akkor tanácskozási
joggal jelen lehet az Elnökség és a Közgyűlés ülésein
i) ha a pénztárosi megbízást külsős tag látja el, akkor a Közgyűlés által megválasztott
tagok száma 2-ről 3-ra nő
(4) Az Elnökség tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(5) Nem lehet az Elnökség tagja az:
a) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem
mentesült,
b) akit a vezető tisztségviselő foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltottak,
c) akit a horgászattal összefüggő foglalkozás gyakorlásától jogerősen eltiltottak,
d) az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig az, akit a vezető
tisztségviselői tevékenységtől eltiltottak.
Az Elnökség tagjainak felelőssége
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15. §. Az Elnökség tagjai az ügyvezetési tevékenységük során a horgászegyesületnek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a
horgászegyesülettel szemben.
Az Elnökség tagjának megbízatása megszűnése
16. §. (1) Megszűnik az Elnökség tagjának megbízatása
a)
b)
c)
d)
e)

határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
visszahívással,
lemondással,
a tag halálával,
cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő
korlátozásával,
f) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével.
(2) Az Elnökség tagjait a Közgyűlés bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. Kötelező a
visszahívás, ha velük szemben tisztségviseléstől eltiltás fegyelmi büntetést szabtak ki.
A tagsági viszony megszűnése esetén a megbízatás visszahívás nélkül is megszűnik.
(3) Az Elnökség tagja megbízatásáról a horgászegyesülethez címzett, az Elnökség másik
tagjához vagy a Közgyűléshez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
(4) Az Elnökség tagjának vagy tagjainak lemondása esetén – ha a horgászegyesület működése
ezt megkívánja – a lemondás az új tag vagy tagok megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
(5) A horgászegyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog az elnököt, az elnökhelyettest a
titkárt és a pénztárost illeti meg oly módon, hogy a rendelkezési jogot legalább a jogosultak
közül együttesen két személy gyakorolhatja., megilleti.
(6) Az egyesület képviseletére az elnök, az elnökhelyettes és a titkár jogosultak oly módon,
hogy az egyesületre kötelezettséget rovó jogviszonyt legalább ketten, közösen létesíthetnek.
(7) Az Elnökség tagjai a hatáskörükbe tartozó ügyekben utasításokat adhatnak.

Az Elnökség alapvető feladatai
17.§. (1) Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
a) a horgászegyesület napi ügyeinek vitele, az Elnökség hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala,
b) a beszámolók elkészítése és azok közgyűlés elé terjesztése,
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése,
d) a horgászegyesület vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatala és végrehajtása,
e) a horgászegyesület jogszabály és alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése,
f) a közgyűlés előkészítése, összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítése,
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g) a közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása,
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a horgászegyesülettel kapcsolatos
kérdésekre,
i) gondoskodik az egyesület tevékenységére vonatkozó jogszabályok, szabályzatok,
valamint a horgászegyesület Közgyűlése által hozott határozatok végrehajtásáról,
j) döntésre előkészíti a Közgyűlés elé terjesztendő mindazon ügyeket, amelyekben a
döntés a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik,
k) két Közgyűlés közötti időben irányítja a horgászegyesület tevékenységét,
l) gazdálkodik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a költségvetés
egyes rovatai között átcsoportosíthat,
m) határoz tagok felvétele és tagsági jogviszony felmondása tárgyában,
n) meghatározza, hogy tagjai milyen szakfeladatot látnak el és megválasztja tagjai
közül képviselőit a Szövetség megyei küldött közgyűlésébe,
o) a költségvetés figyelembe vételével határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése,
elengedése és más díjkedvezmények nyújtása kérdésében,
p) első fokon eljár a Fegyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon
eljár az egyesület választott tisztségét be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben.
q) Megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvények időpontját,
a verseny feltételeit, díjait, kijelöli rendezőit és bíráit,
r) kijelöli az egyesület versenycsapatát és annak vezetőjét a más egyesületek által
rendezett halfogó versenyekre és egyéb rendezvényekre,
s) egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást
érdemlő körülményekre tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő
közösségi munka alóli felmentés tárgyában,
t) munkáltatói jogokat gyakorol a társaság alkalmazottai felett, megállapítja
munkabérüket, a munkáltatói jogkörben hozott döntés végrehajtása az elnök
feladata,
u) meghatározza saját munkatervét,
v) dönt és intézkedik minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály, az Alapszabály, a
Fegyelmi Szabályzat vagy a Közgyűlés nem utal más szerv hatáskörébe.
Az elnökség a q) és r) pontokban meghatározott hatáskörét az elnökre, elnökhelyettesre,
illetve titkárra átruházhatja.
(2) Az Elnökség rendes üléseit szükség szerint, de legalább évente négy alkalommal tartja.
(3) Az Elnökség határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tagja jelen van.
(4) Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha:
a) az elnökség tagjainak 1/3-a az összehívás okának és céljának megjelölésével
azt kéri,
b) az egyesület elnöke indítványozza,
c) a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja.
(5) Az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze és
vezeti, az ülést megelőző 3 nappal, szóban vagy telefonon, vagy írásban postai kézbesítés
útján.
A meghívás tartalmazza az ülés helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat.
(6) Az Elnökség üléseire – tagjain kívül – a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság
elnökeit is meg kell hívni.
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A Fegyelmi Bizottság és a Felügyelő Bizottság elnökei az Elnökség ülésén tanácskozási
joggal vannak jelen.
(7) Az Elnökség üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket is tartalmazó jegyzőkönyvet,
vagy emlékeztetőt kell készíteni.
(8) Az Elnökség a hatáskörébe tartozó ügyekben hozott döntéséről az érdekeltet a határozat
meghozatalától számított 8 napon belül írásban, igazolható módon (ajánlott levélben, faxon,
elektronikus úton) köteles értesíteni.
Az elnök hatásköre és feladatai
18.§. (1) A horgászegyesület vezetője és törvényes képviselője az elnök. Aláírási joga önálló.
(2) Az elnök:
a) képviseli a horgászegyesületet, az elnökhelyettest és a titkárt meghatalmazhatja az
egyesület képviseletére
b) felelős az egyesület törvényes és alapszabályszerű működéséért,
c) koordinálja az Elnökség tagjainak munkáját és gondoskodik arról, hogy
intézkedéseik a Közgyűlés és az Elnökség határozataival összhangban legyenek,
d) a Közgyűlés által adott felhatalmazás keretei között szerződéseket köthet és
meghatalmazásokat adhat a horgászegyesület nevében,
e) az Elnökség nevében összehívja a Közgyűlést,
f) gyakorolja a részére biztosított utalványozási jogot,
g) elnököl a Közgyűléseken és az Elnökség ülésein,
h) gondoskodik arról, hogy az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi
Bizottság a Közgyűlésen beszámoljon munkájáról,
i) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség által hozott határozatok végrehajtásáról,
j) gyakorolja a részére biztosított fegyelmi jogkört,
k) végrehajtja az Elnökség munkáltatói jogkörben hozott döntéseit,
l) szervezi az együttműködést más szervekkel és szervezetekkel,
m) a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
n) a kiadások számláit ellenőrzi,
o) eljár az Elnökség átruházott hatáskörében,
p) intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés vagy más
szerv, illetőleg tisztségviselő hatáskörébe.
A horgászegyesület elnökhelyettese
19.§. (1) Az elnökhelyettes akadályoztatása esetén teljes jogkörrel helyettesíti az elnököt.
(2) Egyebekben az egyesület titkárával együtt segíti az elnök munkáját.

A horgászegyesület titkára
20.§. Az egyesület titkára:
a) előkészíti a Közgyűlés és az Elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
b) gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség ülésein a jegyzőkönyv
vezetéséről és elkészítéséről,
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c)
d)
e)
f)

bármilyen általa tapasztalt visszaélés lehetőségéről értesíti az elnököt,
ellenőrzi a számlák hitelességét,
vezeti a tagnyilvántartást,
vezeti a horgászegyesület és ügyintéző szervei ügyvitelét, elkészíti és
végrehajtja levelezési és egyéb írásbeli teendőit, adatszolgáltatási
kötelezettségeit,
g) szervezi az egyesület rendezvényeit,
h) segíti az egyesület elnökét és elnökhelyettesét feladatai ellátásában végzi az
elnök által írásban átruházott feladatokat.
A horgászegyesület pénztárosa
21.§. (1) A pénztáros
a) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az
elnöknek és az Elnökségnek az egyesület vagyoni helyzetéről,
b) kezeli a horgászegyesület pénzállományát,
c) nyilvántartja és kezeli a számlákat
d) vezeti a pénztárkönyvet,
e) a pénz- és vagyonkezelésről okmányolt számadásokat vezet,
f) elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és azokat
az Elnökség és a Közgyűlés elé terjeszti.
g) elkészíti a pénzkezelési szabályzatot
h) felelős a pénzügyekkel összefüggő jogszabályok megtartásáért
i) ellátja a kifizetésekkel kapcsolatos teendőket
j) gondoskodik az éves tagdíj, egyszeri belépési díj és egyéb fizetni valók
beszedéséről
k) felszólítja írásban a fizetésre azokat, akik határidőben nem fizettek és
erről értesíti írásban az Elnökséget
(2) Az egyesület pénztárost a tagok közül választhat, vagy a pénztárosi teendők ellátásával
nem egyesületi tagot is megbízhat.
(3) A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
A horgászmester
22.§. A horgászmester feladata:
a) gondoskodik az éves haltelepítésről,
b) összehívja a horgászegyesület tagjait a társadalmi munkák
elvégzésére,
c) jelentést készít és küld a szövetség és a felügyeleti szervek felé az
éves fogási eredményekről, haltelepítésekről,
d) felügyeli a természet- és halvédelmet,
e) ellenőrzi és segíti a halőrök munkáját,
f) felügyel a horgászversenyek tisztaságára,
g) segíti vagy helyettesíti a titkárt a versenyek lebonyolításában.
A Felügyelő Bizottság:
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23. §. (1) A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a horgászegyesület Közgyűlése 5 évre
választja, kizárólag a Közgyűlésnek felelős. 1 fő elnökből és 4 fő tagból áll, elnöke a bizottság
munkájáról évente egy alkalommal beszámol a Közgyűlésnek.
(2) A Felügyelő Bizottság feladata annak ellenőrzése, hogy a horgászegyesület működése
megfelel-e a jogszabályoknak és az egyesület alapszabályának, valamint egyéb
szabályzataiban foglalt rendelkezéseknek.
(3) Tevékenysége során a horgászegyesületnél ellenőrzi:
a) a Közgyűlés, az Elnökség és a Fegyelmi Bizottság határozatainak törvényességét
és végrehajtását, s általában a horgászegyesület alapszabályszerű működését,
b) a horgászegyesület terveinek végrehajtását,
c) a költségvetés végrehajtását, a pénz- és vagyonkezelést, valamint általában a
gazdálkodást,
d) véleményt nyilvánít az éves zárszámadásról.
(4) A Felügyelő Bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni, bármely iratba betekinteni és a horgászegyesület
tevékenységével összefüggésben bármely személyt meghallgatni.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét a horgászegyesület minden tagja köteles elősegíteni.
24.§. (1) A Felügyelő Bizottság hiányosság megállapítása esetén – annak jellegétől függően –
az alábbi intézkedéseket teszi:
a) csekély súlyú hiányosság esetén felhívja a vizsgált szerv, illetőleg tisztségviselő
figyelmét és egyben rámutat a helyes eljárásra,
b) jogszabályt, alapszabályt illetőleg a horgászegyesület érdekeit sértő magatartás
észlelése esetén írásban tájékoztatja a horgászegyesület elnökét.
(2) Ha a Felügyelő Bizottság tájékoztatása nem vezet eredményre, a Közgyűlés összehívására
tesz előterjesztést. Ilyenkor a Közgyűlést haladéktalanul össze kell hívni.
(3) A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 3 nappal,
szóban vagy telefonon, vagy írásban postai kézbesítés útján. A meghívó tartalmazza az ülés
helyét, idejét, és a megtárgyalandó napirendi pontokat.
(4) A bizottság évente legalább egy alkalommal tart ülést.
(5) A bizottság üléséről a napirendi pontokat és jelenlévőket tartalmazó jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyet a bizottság két tagja ír alá. A bizottság a hatáskörébe tartozó ügyekben
hozott döntéséről az érdekeltet a határozat meghozatalától számított 8 napon belül írásban,
igazolható módon (ajánlott levélben, elektronikus úton) köteles értesíteni.
(6) Ha a szabályszerűen összehívott ülésen a tagok nem jelennek meg a határozatképességhez
szükséges számban, minden tag részére újból a (3) bekezdésben foglaltak szerint szükséges a
változatlan napirendi pontokat tartalmazó meghívót igazolható módon kézbesíteni.
(7) A bizottság elnöke tanácskozási joggal az Elnökség ülésein jelen lehet.
A Fegyelmi Bizottság:
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25.§. (1) A Fegyelmi Bizottság tagjainak száma 5 fő. Elnökét és négy tagját a Közgyűlés 5
évre választja.
A Fegyelmi Bizottság kizárólag a Közgyűlésnek felelős.
(2) A Fegyelmi Bizottság feladata a fegyelmi eljárások lefolytatása, a hatáskörébe utalt
fegyelmi határozatok meghozatala. Hatáskörére és eljárására a Fegyelmi Szabályzatban
foglaltak az irányadók.
(3) A Fegyelmi Bizottság elnöke évente beszámol a Közgyűlésnek a Fegyelmi Bizottság
tevékenységéről, valamint a horgásztársaság fegyelmi helyzetéről. Erről az Elnökséget
időszakonként tájékoztatja.
(4) A Fegyelmi Bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő
tagjainak, valamint az Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak fegyelmi ügyében.
(5) A bizottság elnöke az Elnökség ülésein tanácskozási jogkörrel jelen lehet.

IV. fejezet
A horgászegyesület gazdálkodása, pénzforrásai és vagyona

26.§. (1) A horgászegyesületnek ingó és ingatlan vagyona lehet, amellyel a jogszabályok és a
szabályzatok keretei között önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – a horgásztársaság tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(2) A horgászegyesület a saját vagyonát képező bevételeiből – a tagdíjakból, egyszeri belépési
díjakból, a tagok önként vállalt hozzájárulásaiból és a külső támogatok juttatásaiból –
gazdálkodik.
(3) Az egyesület vagyona oszthatatlan.
(4) A befizetett tagsági díjakat a horgászegyesület halasításra, ügyviteli kiadásokra, valamint a
működéshez szükséges egyéb kiadások, járulékok, adók megfizetésére fordítja.
(5) A horgászegyesület vagyona csak célja szerinti tevékenysége körében használható fel a
Közgyűlés, valamint az Elnökség határozata alapján.
(6) A horgászegyesület vagyonát sem közvetlenül, sem közvetetten a tagok között felosztani
nem lehet, a tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagot az egyesület vagyonából rész nem
illeti meg.
(7) A pénzgazdálkodásra és a vagyonkezelésre a hatályos pénzügyi előírások rendelkezései az
irányadók.
(8) Az egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket vezet,
melyeket az üzleti év végén le kell zárni. Az üzleti év végével az egyesület gazdálkodásáról
mérleg és vagyonkimutatás készül.
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(9) A horgászegyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres. Az így kapott
támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt célra fordítja.
A fentieken túl rendezvényeket szervez és azok bevételeit a rendezvény céljában
meghatározott körben használja fel.
(10) A horgászegyesület az adók 1%-át bankszámlájára befogadja.

V. fejezet
A horgászegyesület megszűnése
27.§. (1) A horgászegyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel
egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
(2) A horgászegyesület jogutód nélkül megszűnik, ha
a) a tagok kimondják a megszűnését, vagy
b) az arra jogosult szerv megszünteti,
c) az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált és új cél meghatározására
nem került sor, vagy
d) tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
(3) Feltéve mindkét esetben, hogy a horgászegyesület vagyoni viszonyainak lezárására
irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a horgásztársaságot a
nyilvántartásból törli.

VI. fejezet
Vegyes rendelkezések
28.§. (1) A horgászegyesület tagjai azonos időszakra csak egy tisztségre választhatók.
(2) A horgászegyesület elnöke és pénztárosa nem állhatnak egymással közeli hozzátartozói
viszonyban.
A közeli hozzátartozó fogalmára a Ptk. mindenkori vonatkozó rendelkezése irányadó.
(3) A Közgyűlés határozatának meghozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozója a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. (ez utóbbi esetben nem minősül előnynek az egyesület cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott juttatás.)
(4) A horgászegyesület működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi ellenőrzést gyakorol.
(5) A Kevermesi Nagyközségi Horgászegyesülettel összefüggő, jelen alapszabály által nem
rendezett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezési irányadók.
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Ezen változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt a Nagyközségi
Horgászegyesület Kevermes 2016. év január hó 29. napján tartott Közgyűlésén elfogadta.
Kelt: Kevermes, 2016. január hó 29. napja
horgászegyesület elnöke
hitelesítő

hitelesítő

Záradék: Az alapszabály változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Az alapszabály módosításának oka az, hogy 2014. március hó 15. napján hatályba lépett a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről szóló 2013. évi
CLXXVII. törvény 11. §. (1) bekezdése értelmében a Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba
vett egyesület a Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg
köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint
módosítani, amelyek nem felelne meg a Ptk. szabályainak.
A Nagyközségi Horgászegyesület Kevermes 2016. év január hó 29. napján tartott
Közgyűlésén 12/2016 (01.29) számú Közgyűlési határozatával fogadta el jelen,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.
horgászegyesület elnöke
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