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ÖRVÉNYES SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Az Örvényesi Sporthorgász Egyesület a demokratikus-, önkormányzati elven alapuló
működést biztosító alapszabályát, - a szövegben dőlt betűvel jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalja, működőképességének javítása érdekében.
AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA
1. §
1./ Egyesület neve:
2./ Székhelye:
3./ Működési területe:
4./ Vízterülete:
5./ Pecsétje:

Örvényes Sporthorgász Egyesület
Örvényes Szent Imre u. 47
Örvényes
Balaton
Körívben az egyesület neve,
középen egyágú szakállas horog rajzával.
2. §
önkormányzati elven működő, szakmai,
civilszervezet, amely a MOHOSZ
önkéntes tagszervezeteként fejti ki tevékenységét.

Az egyesület:

Az Egyesület jogi személy.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Célja: a/ a horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése;
b/ tagjai horgászérdekeinek képviselete,
lehetőség biztosítása;

részükre kedvező

horgászati

c/ a sporthorgászattal is hozzájárulni a szabadidő kulturált eltöltéséhez;
d/ az egyesület tagjainak a vonatkozó jogszabályokban foglaltak és
horgászetika szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretetére és
védelmére való nevelése;
e/ az egyesület törvényes keretek közötti működésének biztosítása;
f/

az ifjúság nevelése a vízi élet, horgászat, környezetvédelem szeretetére.
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-33. §
Az egyesület a meghatározott célkitűzései érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a/ Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket,
ennek keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más
rendelkezéseket.
b/ Ellátja a tagjait a horgászathoz szükséges - saját hatáskörben kiadható, valamint
bizományosi rendszerben általa forgalmazott - horgász okmányokkal, horgász
jegyekkel, engedélyekkel.
c) Biztosítja vízterületén a halállomány védelmét, a horgászatra vonatkozó
jogszabályok, előírások és az Országos Horgászrend szabályainak megtartását.
d/ Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat visszaszorításában, valamint
a vizek tisztasága és a természet védelmében.
e/ Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő
szakismeret gyarapításában.
f/ Anyagi lehetőségeinek keretei között csónakkikötőket létesít és tart fenn.
4. §
Az egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli és igénybe veheti a honvédségi
alakulatok, intézetek, vállalati és egyéb szervek erkölcsi, anyagi segítségét, az alapszabályban
meghatározottak szerint.
5. §
1./ Az Egyesület a Bakony Balaton Horgász Szövetség keretében önállóan fejti ki
tevékenységét.
2./ Az egyesület és a Magyar Országos Horgász Szövetség kapcsolatára az alapszabály a
mérvadó.
6. §
Az egyesület tagjai
1./ A tagsági viszony formái:
- Rendes tag,
- Ifjúsági tag,
- Pártoló (patronáló) tag,
- Tiszteletbeli tag

2./ Rendes tag:
Az egyesület rendes tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely:
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-

nyilatkozik a belépési szándékról,
elfogadja az egyesület célját (céljait),
az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja,
az egyesület taggá választ.

Az egyesületnek az előzőeken túlmenően az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának
tilalma, illetve egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, a
horgászatot nem keresetképpen űzi, továbbá igazolja, hogy a horgászati alapismeretekből
bizottság előtt eredményes vizsgát tett.
A jogi személy tagsági viszonyát, az egyesület tevékenységében való részvételének részletes
szabályait az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője együttműködési
megállapodásában kell rögzíteni.
A taggá választásról az alapszabály későbbiekben szabályozott rendelkezése szerint
határozhat az elnökség.
3./ Ifjúsági tag:
Ifjúsági tagnak lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat, a szülő írásbeli
beleegyezésével.
A 18 életévet betöltött fiatal - az ezzel járó anyagi kötelezettségek vállalása esetén kérheti a teljes jogú taggá való felvételét.
4./ A 18. életévüket betöltött, valamely felsőoktatási intézmény nappali tagozatán
tanulmányokat folytató, vagy tényleges sorkatonai szolgálatot teljesítő személyeknek, kis
keresetű, létminimum alatt élő és kisnyugdíjasoknak az egyesület közgyűlése
tagdíjkedvezményt adhat.
5./ Pártoló és tiszteletbeli tag:
Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan természetes személy lehet, aki kimagasló szakmai
tudásával segíti az egyesület munkáját. A tiszteletbeli tag erkölcsi támogatást nyújt az
egyesület részére.
Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely:
-

az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat
tevékenységet
- az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért
tiszteletbeli taggá választ,
- a tiszteletbeli tagságot elfogadja.
A tiszteletbeli taggá választásról, az alapszabály későbbiekben szabályozott rendelkezése
szerint határozhat az elnökség.
Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely:
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az egyesület pártoló tagja kíván lenni,
az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja,
az egyesület pártoló taggá választ.

A pártoló taggá választásról, az alapszabály későbbiekben szabályozott rendelkezése
szerint határozhat az elnökség.
6./ Az egyesület tagja nem magyar állampolgár is lehet.
7./ Kettős tagság megengedett.
7. §
1./ A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat
kitöltésével, a felvételt kérő aláírásával kell kinyilvánítani. Ifjúsági tagok felvételénél
szülői beleegyezés szükséges.
2./ A felvételről az egyesület elnöksége dönt.
Az elnökség döntését a felvételről, vagy elutasításról a jelentkezővel postai úton írásban,
vagy e-mail formában közölni kell.
A felvételt elutasító vezetőségi határozat ellen a felvételt kérő – a határozatnak a részére,
igazolt módon történő közlésétől számított 15 napon belül - fellebbezést nyújthat be az
egyesület közgyűléséhez. A közgyűlés a jogorvoslati kérelmet a soron következő ülésén
bírálja el.
Új belépő tag - a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével – az elnökség által meghatározott
ún. egyszeri belépési díjat köteles fizetni, majd a következő évtől a közgyűlés által
meghatározott éves tagdíj fizetésére kötelezett.
A két közgyűlés közötti tagfelvételi döntésekről az elnökség köteles a közgyűlésen
beszámolni.
Pártoló és tiszteletbeli tag választás:
a/ Pártoló és tiszteletbeli tagsági viszony az elnökség írásos felkérése alapján
létesíthető.
b/ A pártoló és tiszteletbeli tagok számáról a közgyűlés dönt.
c/ E tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testületi ülésére
meghívhatók.
d/ Az egyesület az elnökségi, pártoló és tiszteletbeli tagjait kedvezményes
horgászengedéllyel láthatja el.
e/ A pártoló és tiszteletbeli tagság az elnökség és a tag részéről egyszerű írásos
bejelentéssel megszüntethető.
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-68. §
1./ A tagokat a jogszabályokban és az alapszabályba foglalt jogosultságok - a jogi
személyekre, pártoló és tiszteletbeli, valamint az ifjúsági tagokra vonatkozó korlátozások
kivételével – egyenlő arányban illetik meg és a kötelezettségek egyenlő arányban terhelik.
2./ A rendes tagok jogai:
a/ a közgyűléseken részt vehet, személyes tanácskozási, - indítványozási - és
szavazati jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában,
valamint segíti azt feladatai teljesítésében,
b/ ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely tisztségére
választható,
c/ a közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet,
d/ kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét,
f/

választhat és választható az egyesület szerveibe,

g/

Az egyesület útján a szövetségtől horgászjegyet igényelhet.

h/

A horgászjegy birtokában területi engedélyt válthat és az abban feltüntetett
vízterületen horgászhat.

3./ A rendes tagok kötelesek:
a/ Az Egyesület alapszabályát, a közgyűlés és az elnökség
illetve az azokban foglaltaknak eleget tenni.

határozatait betartani,

b/ Védeni az egyesület tulajdonát, a megállapított befizetési kötelezettségeket:
Egyesületi tagdíj, Kikötői tagdíj, Társadalmi munka megváltása / tárgy évet
megelőző évben a tag által el nem végzett társadalmi munka megváltásának díja/ az
egyesület pénztárába, legkésőbb a tárgy év február utolsó napjáig külön felszólítás
nélkül befizetni.
c/ Az Egyesület közgyűlésén részt venni és tevékenyen közreműködni az Egyesület
munkájában.
d/ A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az Országos Horgászrendet, illetve az
egyes vízterületeken érvényes korlátozó intézkedéseket betartani és betartását
elősegíteni.
e/ A fogási eredménynaplót az előírtak szerint vezetni, az aláírt határidőre az Egyesület
vezetőségének megküldeni.
f/ A vizek és partjainak, a horgászhelyek tisztaságára ügyelni. Az esetleges
vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület vezetőségének jelezni.
g/ Nem veszélyeztethetik az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület
tevékenységét.
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-74./ Az ifjúsági tagok jogállása:
Az ifjúsági tagokat a taggyűlésen tanácskozási jog illeti meg, szavazati jog nem,
illetőleg az egyesületi tisztségekre nem választhatók.
5./ A tiszteletbeli és pártoló tagok jogállása:
A tiszteletbeli és a pártoló tagok az egyesület szerveibe nem választhatók, az egyesületi
szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt, kötelesek betartani
az egyesület alapszabályát, végrehajtani a közgyűlés és az elnökség határozatait.
A pártoló tagok jogai:
A természetes személy pártoló tagok személyesen, jogi személy pártoló tagok pedig
képviselőjük útján:
- tanácskozási joggal vehetnek részt az egyesület közgyűlésén, ahol javaslatokat,
észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban;
- részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen
való kedvezményes részvétel/.
A pártoló tagok kötelezettségei:
-

kötelesek az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és az elnökség
határozatait,
kötelesek a vállalt támogatást nyújtani.

A tiszteletbeli tagok jogai:
-

-

tanácskozási joggal személyesen vesznek részt az egyesület közgyűlésén, ahol
tanácskozási, javaslattételéi joggal élhetnek, észrevételeket tehetnek a
működéssel kapcsolatban,
részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben
/pl. rendezvényen való kedvezményes részvétel/.
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A tiszteletbeli tagok kötelezettségei:
-

A tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabályt betartani, végrehajtani a
közgyűlés és az elnökség határozatait,
9. §

1./

A tagság megszűnik:
a/ elhalálozás, jogutód nélküli megszűnés;
b/ lemondás;
e/ törlés;
d/ kizárás;
e) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása
következtében

2./

elhalálozás, jogutód nélküli megszűnés:
A természetes személy tag halálával, illetőleg a jogi személy tag jogutód nélküli
megszűnésével megszűnik az egyesületi tagság és a tagnyilvántartásból az egyesület
tagjai közül törölni kell.

3./

lemondás:
A tagságról történő lemondó nyilatkozatot írásban kell megküldeni az Egyesület
Elnökének. A tagsági jogviszony a lemondásról szóló nyilatkozat egyesület általi
átvételének napján szűnik meg.
A tagságról történő lemondás a tagot terhelő vagyoni kötelezettség teljesítése alól nem
mentesít. E kötelezettség alól az Egyesület vezetősége - alapos okok esetén - egyéni
elbírálás alapján részben, vagy egészben mentesítést adhat.

4./

törlés:
Azt a tagot, aki a tárgy évre esedékes egyesületi tagdíjat, társadalmi munka
megváltását /tárgy évet megelőző évben a tag által el nem végzett társadalmi
munka megváltásának díja/ a tárgy év február utolsó napjáig nem teljesíti az
elnökség határidő tűzésével igazolható módon, írásban felhívja a díjhátralék
megfizetésére.
Amennyiben a díjhátralék megfizetésére nyitva álló - a felszólításban megjelölt határidő is eredménytelenül telik el, úgy a vezetőség határozatot hoz a törlés
elrendeléséről és azt a taggal írásban közli.
A tagdíj nem fizetése okán a tagnyilvántartásból törölt korábbi egyesületi tag
tagsága az egyesületben megszűnik.
A törlés nem érinti az Egyesületnek a hátralékos tagdíjra, illetőleg egyéb díjakra
vonatkozó követelését.
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5./

kizárás:
A tagság megszűnik, ha a tagot a közgyűlés az egyesületből kizárja
A tagot az egyesületből ki lehet zárni, ha
a jogszabály-, illetőleg alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés határozatát
sértő
az egyesület érdekeit sértő magatartást tanúsít.
A tagot az egyesületből kizárni csak az alábbiakban részletezett eljárás lefolytatást
követően lehet:
Az érintett tagot az egyesület elnöke írásban, igazolható módon értesíti a kizárási
eljárás megindításáról. Szükség esetén, különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a
közgyűlés több ülést is tarthat, majd dönthet a kizáró határozat elfogadásáról. A
közgyűlés biztosítja az érintett tag számára a védekezés lehetőségét, amelynek során
személyesen meghallgatja az érintettet, aki nyilatkozatot tehet a közgyűlésen. A
bizonyítási eszközeivel élhet, melynek keretében (pl. tanú meghallgatását javasolhatja,
okiratot mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt hatalmazhat meg.
A tag kizárásáról szóló írásbeli határozatot, annak elfogadását követő öt napon belül az
elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján vagy az átvételt egyéb
igazolható módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak. A kizáró határozatot a
közgyűlés indokolni köteles, az indoklásnak tartalmaznia kell a döntés alapjául szolgáló
tényeket, illetőleg azok bizonyítékait. A határozat indoklásának tartalmaznia kell az
érintett tag írásbeli kioktatását is a jogorvoslati lehetőségekről.

.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indoklással kell ellátni; az
indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs.
6./ a tagsági jogviszony egyesület általi felmondása:

Amennyiben az egyesület tagja nem felel meg az alapszabályban lerögzített, - így
különösen a 6. §-ban meghatározott – tagsági feltételeknek, úgy az Egyesület a tagsági
jogviszonyt 30 napos határidővel, írásban felmondhatja.
A tagsági jogviszony felmondásáról az egyesület közgyűlése dönt.
7../ A hátralékos tagdíj, vagy egyéb díjkövetelés bírói úton is érvényesíthető.
8./

A tagsági jogviszony megszűnése esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik. A
már befizetett tagdíj visszafizetéséről egyénenként kell dönteni, a tagok azt vissza nem
követelhetik.

9./

Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag – a különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak
érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos
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- 10
jogvesztő határidőben pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a
bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. A per az egyesület székhelye szerint illetékes törvényszék hatáskörébe
tartozik.

10. §
Az egyesület szervei:
a/ a Közgyűlés;
b/ az Elnökség
c/ a Felügyelő Bizottság;
d/ a Fegyelmi Bizottság.

Az egyesület vezető, ügyvezető és képviseleti szerveinek választhatósági személyi feltételei
az alábbiak:
- Egyesületi tagság,
- Ptk. szerinti választhatóság,
- összeférhetetlenség nem áll fenn.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Összeférhetetlenség):
-

-

-

-

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
jogkövetkezmények alól nem mentesül.
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.

Az egyes szervek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
hozzátartozója a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Hozzátartozó: a Ptk. hatályos szabályozása szerint.
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11. §
Közgyűlés
1./

Az Egyesület döntéshozó szerve, a tagok összessége - a Közgyűlés -, amely az
egyesületi élet minden kérdésében hivatott dönteni.

2./

A Közgyűlés
a/ Elfogadja, módosítja az Egyesület alapszabályát;
b/ Az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c/ A vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása,
d/ Az éves költségvetés elfogadása;
e/ Az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni
helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
f/ A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő
az egyesülettel munkaviszonyban áll,
g/ Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával
köt;
h/ A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről való döntés;
i/ A felügyelőbizottság és a fegyelmi bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
visszahívásuk és díjazása megállapítása;
j/ A választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k/ A végelszámoló kijelölése;
l/ A Szövetség Megyei Küldöttközgyűlésére (500 fő tag után 1 fő) 5 év időtartalomra
tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal küldöttet választ.
m/ Határoz az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről.
n/ Csónakkikötő létesítése esetén meghatározza igénybevételének rendjét és a térítési
díját.

3./

A közgyűlés kitűzött időpontjáról, a tervezett napirendről az Egyesület tagságát időben
kell értesíteni. A meghívónak a közgyűlés kezdő napját 15 (tizenöt) nappal megelőzően
kell a tagokhoz megérkeznie, biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően az
egyesület tagjai a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek, és a javaslattételre
legalább 5 (öt) napot kell biztosítani.
A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a
napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá
elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától
számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.
Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített
napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend
kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő
1

- 12
kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és
a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak.
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 tekintetében a megjelentek számára
tekintet nélkül határozatképes lesz.
A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
A meghívottak értesítését az Egyesület elnöke és titkára hajtja végre. A közgyűlést
írásban kell összehívni postai úton-, vagy a tag által erre a célra megadott e-mail címre
megküldött levélben, a napirend közlésével, igazolható módon. Írásbeli igazolható
módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
A Közgyűlést rendes ülésre évenként legalább egyszer össze kell hívni.
A Közgyűlési meghívónak tartalmaznia kell:
4./

a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 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 témakörben álláspontjukat kialakíthassák;
figyelemfelhívás a határozatképtelenség esetére.
Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétel céljából,
ha:
a/ Az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b/ Az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni;
c/ Az egyesület céljának elérése veszélybe kerül;
Ezen okok alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
Össze kell hívni akkor is /Rendkívüli közgyűlés/, ha
d/ Az Egyesület tagjainak legalább egytizede kéri, az ülés céljának és okának
megjelölésével írásban kéri;
e/ Felügyelő Bizottság kezdeményezi;
f/ Az elnökség szükségesnek tartja.
g/ A Bíróság elrendeli.

5./

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra
jogosult tagok számát. A közgyűlés elnöki tisztét az Egyesület elnöke, akadályoztatása
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esetén titkára látja el. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja továbbá a jegyzőkönyvvezető és két
jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló
bizottságot.
6./

A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell vezetni. Erre egy fő jegyzőkönyvvezetőt, és két fő
hitelesítőt kell választani.
A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát, időpontját
és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét)

7./

A közgyűlés határozatképessége:
Az Egyesület tagjai egyenlő jogokat élveznek, a közgyűlésen minden tagnak egy
szavazata van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:

-

akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja,
vagy alapítója;
aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll;
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
A közgyűlés akkor határozatképes, ha ülésén a tagjainak legalább fele + 1 fő részt vesz.
A közgyűlés döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve ahol az
alapszabály minősített többséget ír elő.
A közgyűlés titkosan, írásbeli szavazással dönt az elnökség tagjainak megválasztásáról
és a tag egyesületből történő kizárásáról.
Az egyesület vezető szerveit, illetőleg tisztségviselőit 5 (öt) éves időtartamra választja a
közgyűlés.
Az elnökség tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új elnökségi tagot megnevezik, a
két kérdésről egyszerre kell határozni.
Minősített többségű szavazatarány szükséges:
a/ az Egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok 3/4 szótöbbséggel
hozott határozata szükséges;
b/ az Egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 3/4 szótöbbséggel hozott határozata
szükséges;
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A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is
közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg.

8./ Megismételt közgyűlés:
-

-

akkor lehet tartani, ha a közgyűlés nem határozatképes,
kizárólag az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok tárgyalhatóak meg,
a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha a távolmaradás
jogkövetkezményeit és a megismételt közgyűlés időpontját és helyét a meghívó
tartalmazza,
az eredeti közgyűlési meghívóban az eredeti közgyűlés napjára lehet
összehívni,
tag kizárásáról, egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, szétválásáról
csak akkor határozhat, ha azon a tagok több mint fele részt vesz.

A megismételt közgyűlést a határozatképtelen ülés eredeti időpontját követő fél órával,
változatlan napirenddel újra összehívja az elnök. Ebben az esetben a megjelentek
létszámától függetlenül határozatképes a közgyűlés.

12. §
Elnökség
l./

Az elnökség az Egyesület - közgyűlésen demokratikusan választott - önálló ügyvezető
szerve, amely gondoskodik az Egyesület közgyűlések közötti tervszerű, folyamatos és
törvényszerű működéséről.

2./

Az elnökség elnöke az Egyesület elnöke.

3./

Létszáma 5 fő (elnök, titkár, gazdasági felelős és további 2 (kettő) elnökség tag).
Az elnök (alelnök), titkár és gazdasági fele1őst a közgyűlés név és funkció szerint, az
elnökség többi tagját név szerint választja.
Az ügyvezető szerv tagjait a közgyűlés döntése szerinti 5 éves határozott időszakra
választja.
Az elnökség tagja lehet, aki megfelel a 10. §-ban részletezett személyi feltételeknek.

4./

Az elnökség hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a
közgyűlés vagy az elnök hatáskörébe.
Az elnökség feladata:
a/ Előkészíti és összeállítja a közgyűlés tárgysorozatát és kitűzi időpontját.
b/ Gazdálkodik a közgyűlés által jóváhagyott költségvetési kerettel, az átruházott
jogkörben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat.
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c/ Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában.
d/ Elosztja és meghatározza az elnökség tagjai között a reszortfeladatokat.
e/ A költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának mérséklésére,
elengedése és más díjkedvezmény nyújtásáról.
f/ Fegyelmi ügyekben a tisztséget nem viselő tagokkal szemben másodfokon, az
Egyesület fegyelmi bizottság tagjaival szemben első fokon jár el.
g/ Dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról, egyeztet a különböző
egyesületekhez tartozó tagok vitás ügyeiben.
h/ Meghatározza a halfogási és horgászversenyek és más rendezvények időpontját, a
verseny feltételeit, megállapítja díjait és kijelöli a verseny szervezőit, rendezőit és
bíráit.
i/ Kijelöli az Egyesület versenycsapatát és vezetőjét.
j/ Megállapítja a tagok, pártoló tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségeit.
k/ Meghatározza saját feladatát és elkészíti munkatervét.
l/ Az elnökség a /4/ bekezdés h/ pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, illetve
az elnökhelyettesre átruházhatja.

13. §
1./

Az elnökség évenként négy alkalommal rendes ülésre össze kell hívni írásban, vagy
egyéb igazolható módon.

Össze kell hívni akkor is, ha:
a/ Az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának és okának
megjelölésével, írásban kéri.
b/ Ha az Egyesület elnöke szükségesnek tartja.
c/ A Felügyelő Bizottság kezdeményezi.
2./

Az elnökségi ülést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze és
látja el az elnöki feladatokat.

3./

Az elnökség ülésre az elnökség tagokat, a Felügyelő és Fegyelmi Bizottság elnökét kell
meghívni.

4./

Az elnökség határozatképessége:
Az elnökség akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint fele jelen van.
Határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza.
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5./

Az elnökség ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni az elnökség tagok bevonásával,
melyről a titkár gondoskodik. A jegyzőkönyvet az elnökség tagok írják alá, az elnökség
határozatokat közzé kell tenni a határozatok tárában.

6./

Az elnökség döntéseiről határozatot hoz, az elnökség döntéseiről éves beszámolót
készít.

7./

Megismételt elnökségi ülés:
Amennyiben az elnökségi ülés határozatképtelen, úgy a megismételt ülés a 11.§ 8.)
pontban meghatározott rendelkezések szerint határozatképes.

14. §
1./

A határozathozatal rendje:

a.)

az egyesület valamennyi szerve üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni,

b.)

a jegyzőkönyvet az elnökségi ülés esetén az elnökség tagjai, közgyűlés esetén a
levezető elnök és az egyesület két erre kijelölt tagja írja alá,

c.)

az elnökség és a közgyűlés döntéseit határozatba foglalja,

d.)

a határozatokat a határozatok tárában kell nyilván tartani,

e.)

a közgyűlés az egyesületből való kizárásra irányuló eljárás szabályait tartalmazó belső
szabályzatot határozatban fogadja el.

2./

Az egyesület képviselete:
Az egyesületet az elnök önállóan képviseli.

3./

Az egyesületi tagdíj:
A tagdíjat meg kell fizetni - a közgyűlés döntése szerint -

a fizetési számlára utalással vagy

-

készpénzben átadni az egyesület megbízottjának.
Az egyesület tisztségviselői

1./

Az Egyesület tisztségviselői:
- elnök,
- titkár,
- gazdasági felelős,
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- elnökség tagok, 2 (két) fő
- Felügyelő bizottság elnöke, tagjai
- Fegyelmi bizottság elnöke, tagjai
2./

Az Egyesület elnökét akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

3./

A tisztségviselők az őket megválasztott testületnek tartoznak felelősséggel.
Tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
Tevékenységükért juttatásban, kedvezményben részesülhetnek, mely mértékéről a
közgyűlés jogosult dönteni.

4./

A tisztségviselők megbízatása, határozott 5 (öt) éves időtartamra szól.

5./

A tisztségviselők mandátuma megszűnik:

-

6./

Határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
Megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével;
Visszahívással;
Lemondással;
A vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
A vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges
körben történő korlátozásával;
A vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
Az (1) bekezdésben felsorolt tisztségek közül az egyesületi tagok csak egyet tölthetnek
be.

7./ Az Egyesület tisztségviselőire - a választást megelőző közgyűlésen megválasztott - jelölő
bizottság tesz javaslatot. A jelölő bizottság elnök és két tagból áll.
8./ Egyes tisztségekre az Egyesület minden szavazati jogú tagja megválasztható, ha vele
szemben nincs kizáró ok.
Tisztségviselők személyére az Egyesület bármely tagja tehet javaslatot.
9./ Tisztségre javasolt személy akkor válik jelölté, ha a szavazásra jogosultak (testületi ülésen
jelenlévők) legalább felének szavazatát megkapta.

16. §
Az egyesület képviselete
1./

Az egyesület törvényes képviselője az elnök. Az egyesületet az elnök a 14. § 2./ pontja
értelmében önállóan képviseli.

2./

Az Egyesület többi tisztségviselői csak írásbeli felhatalmazással láthatnak el
képviseletet.

3./

A képviseletre jogosító írásbeli meghatalmazást az Egyesület elnöke adhat.
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4./

Az elnökséget bármikor, de legalább félévente egyszer össze kell hívnia. /Az összehívás
módja: az elnökséget írásban, igazolható módon vagy rövid úton telefonon vagy
elektronikus levélben kell összehívnia, ha olyan kérdésben szükséges döntést hozni,
amely az elnökség hatáskörébe tartozik./

17. §
Az egyesület elnöke

Az egyesület jelenlegi elnöke:
Név: Kelemen László (anyja neve: Fodor Zsuzsanna)
Lakcím: 1158 Budapest, Petrence utca 70.
Az egyesület jelenlegi elnökségi tagjai:
Név: Tamás Sándor
Lakcím: 8242 Örvényes, Öreghegyi utca 408.
Név: Hock János
Lakcím: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 14/b. Fszt. 1.
Név: Keller János
Lakcím: 8242 Örvényes, Malom u. 1.
Név: dr. Elszászer Gábor
Lakcím: 1213 Budapest, Borz út 7.
1./

Az egyesület elnöke:
a/ Ellátja az Egyesület törvényes képviseletét, illetve a vezetőség egyes tagjait
megbízza az Egyesület esetenkénti képviseletével.
b/ Összehívja a közgyűlést és az elnökség üléseit és azokon elnököl.
c/ Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület
szerveinek törvényes és alapszabály szerinti tevékenysége felett.
d/ A költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol.
e/ Tervezi és szervezi a szakmai továbbképzési rendezvényeket.
f/ Szervezi a tagfelvételt kérők felkészítését
g/ Javaslatot tesz a 2 (két) fő elnökségi tag reszort-feladataira és összehangolja a
reszortfelelősök munkáját.
h/ A kiadások számláit ellenőrzi.
i/

Megbízólevelet ad ki.

j/

Intézkedéseit a közgyűlés vagy az elnökség döntésének megfelelően kell megtennie,
döntés hiányában pedig az egyesület érdekeivel összhangban.

k/ Kezeli a házipénztárt.
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l/

Kezeli az egyesület iratait.

m/ Vezeti az egyesület tagnyilvántartását.
2./

Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén a titkár helyettesíti.

18. §
Az egyesület titkára
Az egyesület jelenlegi titkára:
Név: Hock János
Lakcím: 8230 Balatonfüred, Noszlopy Gáspár utca 14/b. Fszt. 1.
a/ Segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában.
b/ Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő írásos előterjesztéseket.
c/ Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség ülések jegyzőkönyvének vezetéséről és
archiválásáról.
d/ Irányítja, összehangolja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit, levelezést, iktatást és
kiadványozást.
e/ Tervezi és szervezi az Egyesület rendezvényeit, értesíti a résztvevőket.
f/ Esetenként az elnököt helyettesíti, akadályoztatásuk esetén azok feladatát teljes jogkörrel
látja el.
g/ Vezeti és archiválja a határozatok tárát.

19. §
Az egyesület gazdasági ügyvezetése

a. az egyesület a könyvvezetését, valamint pénztárosi feladatait megbízott, könyvelővel
(megbízott gazdasági vezető ) végezteti.
b. A gazdasági vezető munkáját önállóan a hatályos könyvvezetési szabályoknak
megfelelően végzi
c. A gazdasági vezető az eldöntendő kérdésekben folyamatosan egyeztet az elnökséggel.
d. A gazdasági vezető a törvényben előírtakon túlmenően elkészíti az egyesület
zárszámadását és vagyonmérlegét, melyeket az elnökség, majd a közgyűlés elé
terjeszt.

A Gazdasági felelős
Az egyesület jelenlegi Gazdasági felelőse:
Név: Tamás Sándor
Lakcím: 8242 Örvényes, Öreghegyi utca 408.
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a. Az egyesület gazdasági felelőse ellenőrzi, és felügyeli a Gazdasági Vezető
(könyvvezetési) munkáját.
b. ellenőrzi, és jóváhagyja az egyesület költségszámláit.
c. Munkájával segíti az elnökséget a gazdasági jellegű döntések meghozatalában.

20. §
A Felügyelő Bizottság
Az egyesület Felügyelő bizottságának jelenlegi elnöke:
Név: Stocker Gyula
Lakcím: 1151 Budapest, Veresegyház u. 17.
Az egyesület Felügyelő bizottságának jelenlegi tagjai:
Név: Erdős Artúr
Lakcím: 6331 Foktő, Batthyany u. 10.
Név: Koleda Frigyes
Lakcím: 8477 Tüskevár, Rózsa u. 13.

1./ A Felügyelő Bizottság elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg, annak ellenőrző
szerve.
2./ Ellenőrzi az Egyesület működését, költségvetési gazdálkodását, ügy- és pénzkezelését.
Megvizsgálja az Egyesület zárszámadását, vagyonmérlegét és költségvetését, valamint
ezek alapjául szolgáló okmányokat. Megállapításait írásban rögzíti és beszámol a
közgyűlésnek.
3./ Köteles ellenőrizni a közgyűlés elé terjesztett valamennyi jelentést. Vizsgálatának
eredményét a Bizottság elnöke ismerteti. E nélkül a jelentésekrő1 és mérlegről nem
hozható határozat.
4./ Tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja el. Vizsgálataihoz szükség
esetén szakértőket is igénybe vehet.
5./ Ha a Felügyelő Bizottság az Egyesület szervénél hiányosságot állapít meg, a következő
intézkedéseket teheti meg:
a/ kisebb hiányosságra írásban felhívja az ellenőrzött figyelmét és rámutat a helyes
eljárásra;
b/ súlyosabb hiányosságok esetén megállapításairól tájékoztatja az elnökséget, vagy
az elnököt és intézkedések megtételét kezdeményezi - egészen a rendkívüli
közgyűlés összehívásáig -.
6./ Szükség szerint ülésezik, összehívásáró1 a Bizottság elnöke gondoskodik. Munkaterv
alapján dolgozik.
7./ A Felügyelő Bizottság elnöke az elnökségi üléseken rendszeresen részt vesz.
2
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8./ A 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 a jogi személy vezető tisztségviselője.

21. §
Fegyelmi Bizottság
Az egyesület Fegyelmi bizottságának jelenlegi elnöke:
Név: Örvényesi László
Lakcím: 8242 Örvényes, Templom u. 9.
Az egyesület Fegyelmi bizottságának jelenlegi tagjai:
Név: Frank András
Lakcím: 9351 Babót, Mátyás király u. 1.
Név: Leiker Zsolt
Lakcím: 8242 Örvényes, Új utca 4.

1./ A Fegyelmi Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. (Létszáma 3 (három) fő,
elnök és két tag.)
2./ A Bizottság első fokon jár el a tisztséget nem viselő tagokkal, a Felügyelő Bizottság és az
elnökségi tagokkal szemben.
3./ A Bizottság tevékenységére a Szövetség és tagegyesületeknek Fegyelmi útmutató
rendelkezései az irányadók.
4./ A Bizottság időszakonként tájékoztatja az elnökséget a fegyelmi helyzetről és a
felelősségre vonásokról.
5./ Tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel.
22. §
Az Egyesület gazdálkodása
1. A működéshez szükséges anyagi eszközök forrásai:
- a cél szerinti tevékenység folytatásából származó bevétel, (kikötői tagdíj),
- a vagyonjövedelem, az eszközök befektetésének bevétele,
- tagdíj, (Egyesületi tagdíj),
- adomány, támogatás, pályázati bevétel, (kikötőhelyi támogatás),
- vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
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- egyéb bevételek. (új belépők költség hozzájárulása, kikötőhelyi költség hozzájárulás,
társadalmi munka megváltása hozzájárulás stb.)
2. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak elérése érdekében, azokat nem
veszélyeztetve folytathat, a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, hanem
azt a céljai szerinti tevékenységére fordítja.
A cél szerinti tevékenység folytatásához tervezett ráfordítások:
- kikötő fenntartás költségei
- kikötő és környezete karbantartás, fejlesztés
- közgyűlések megrendezésével felmerült költségek a jogszabályban meghatározott
mértékig ( bérleti díjak, a tagi vendéglátás )
- társadalmi munkák, továbbképzések során felmerült ellátások
3. Minden vagyon és jövedelem az Egyesület alapcéljait szolgálja a non-profit működés
alapelvei szerint.
4. Az Egyesület bankszámlája feletti aláírási és utalványozási jogot az elnök gyakorolja. Az
elnök akadályoztatása vagy tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén a
bankszámla feletti aláírási és utalványozási jogot az elnökség két tagja együttesen
gyakorolja.
5. Az Egyesület éves költségvetés szerint gazdálkodik. A bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.
6. Az Egyesület az éves beszámolót a közgyűlés elé terjeszti elfogadásra. A beszámolót a
közgyűlés egyszerű szótöbbséggel fogadja el.
7. Az Egyesület rendes tagjai évente egyesületi tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a
Közgyűlés állapítja meg.
8. Az Egyesület pénzügyi és anyagi tevékenységéért, kötelezettség-vállalásaiért vagyona
mértékéig felel.
23. §
Az egyesület ellenőrzése
1./ Az Egyesület törvényességi ellenőrzést a székhelye szerint illetékes Ügyészség látja el.
2./ Az Egyesület jogszabályi feltételekhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége
felett az ellenőrzést a tevékenységi körének megfelelő állami szerv gyakorolja, a hatósági
ellenőrzés általános szabályai szerint.
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben 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 rendelkezései irányadók,
annak keretei között a közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozhat.
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ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1./ Az Alapszabály módosításait az Egyesület 2015. augusztus 22. napján az Örvényesi
Községházban tartott határozatképes közgyűlésen jelenlevő horgászegyesületi tagok
megtárgyalták és a 3/2015.(02.28.) számú közgyűlési határozatukkal elfogadták.
2./ A jelen Alapszabály az egyesület Veszprémi Törvényszéken nyilvántartott, és hatályos
alapszabályát módosítja.
Ezen alapszabály a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva a 2015. augusztus 22-i
közgyűlésen történő elfogadásának napján lép hatályba.
Az egyesület elnöke a jelen okirat aláírásával igazolja, hogy az mindenben megfelel a
létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Örvényes, 2015. augusztus 22.

Kelemen László
Egyesület elnöke
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