
KÁDÁRTAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

EGYSÉGES SZERKEZETBEN  

a 2022. február 20-án tartott közgyűlésen 

6/2022.(02.20.) számú, 7/2022.(02.20.) számú, 8/2022.(02.20.) számú, 9/2022.(02.20.) számú, 

10/2022.(02.20.) számú, 11/2022.(02.20.) számú és 12/2022.(02.20.) számú 

határozatokkal elfogadott módosításokkal. 

Az Alapszabály felülvizsgálatára és módosítására a következő jogszabályok rendelkezéseinek 

való megfelelőség megteremtése érdekében került sor: 

 a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), 

 az egyesülési jogról a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), 

 a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011.évi CLXXXI.tv. (Cnytv.), 

 a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.tv. (Hhtv.) és végrehajtási 

rendelete. 

Az Egyesület bejegyezve a Veszprémi Törvényszéken Pk.60.239/1991/19. számú 

végzéssel. 

Jelen alapszabály az egyesület közgyűlésén 2022. február 20. napján hozott 

határozataival egységes szerkezetbe foglalt szövege. 
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I. 

Az egyesület adatai 

1. Az egyesület neve: Kádártai Sporthorgász Egyesület 

3. Levelezési címe: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 12/F 

4. Működési területe (telephelye): 

Veszprém-Kádárta Dolomit Bánya-tó (Veszprém külterület 0192 hrsz.) 

Víztérkód: 19-016-1-4 

5. Az egyesület nyilvántartási száma és a nyilvántartó bíróság megnevezése: 

Veszprémi Törvényszék, 19-02-0000730 

II. 

Az egyesület célja, tevékenysége 

 

1. Az egyesület céljai: 

 a horgász tevékenység, így különösen az egyéni horgászat feltételeinek megteremtése 

és biztosítása, 

 horgászversenyek szervezése, 

 gyermek és ifjúsági sporthorgászat utánpótlásának biztosítása, 

 a környezet és természet védelmére, a természetszeretetre és a természetben való 

helyes viselkedési kultúrára történő nevelés 

 kezdő és gyakorló horgászok képzése 

A felsoroltak keretében: 

 a tagság érdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászlehetőség biztosítása, 

 a horgászsport fejlesztése és népszerűsítése, 

 a horgászok figyelmének felhívása a hatályos jogszabályok betartására, a társadalmi 

együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, valamint a természet 

és a környezet szeretetére és védelmére, 

 a szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének biztosítása, 

 a horgászegyesület tagjainak és vendég horgászoknak napijegyes horgászat 

biztosítása, 

 a horgászegyesület tagjainak, családtagjainak, meghívott vendégeknek és egyéb 

igénylők részére sport és kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása, 

 az egészséges életmód elősegítése és a horgászturizmus fejlesztése. 

 

6. Adószám: 19263133-1-19 

2. Székhelye: 8411 Veszprém, külterület 0192 hrsz. 
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2. Az egyesület tevékenysége a célkitűzések érdekében 

a.) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal 

összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászattal 

összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. 

b.) Biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és a helyi 

horgászrend szabályait betartsák. 

c.) Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, 

valamint a vizek tisztasága és a természet védelmében. 

d.) Sportversenyeket szervez és bonyolít. 

e.) Korszerű halgazdálkodást folytat, valamint biztosítja a halállomány védelmét. 

f.) Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 

végzésére jogosult. A céljai megvalósításához szükséges gazdasági feltételek 

megteremtése érdekében gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytat: napijegyes és 

rekreációs horgásztatást, horgászverseny szervezést és lebonyolítást, horgászoktatást, a 

saját ingatlanán szabadtéri rendezvény szervezését és lebonyolítását. 

III. 

Az egyesület működésére vonatkozó általános szabályok 

Az egyesület semmilyen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. Országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati 

választáson nem indít pártokkal közös képviselő jelöltet. 

IV. 

A vagyoni hozzájárulás 

Az egyesület tagjai vagyoni hozzájárulásként éves tagdíjat, éves ifjúsági, és éves gyermek 

tagdíjat, tagfenntartói tagdíjat, a belépő személyek az éves tagdíjon felül egyszeri belépési 

tagdíjat, un. halasítás díjat, valamint a teljes jogú tagság évében el nem végzett kötelező 

közösségi munka pénzbeli megváltásának megfelelő összeget fizetnek. 

Az egyesület tagjai sorába felvételt nyert tagnak, az erről szóló döntés tudomásulvételét követő 

30 (harminc) napon belül teljesítenie kell az egyesület felé, az egyszeri belépési tagdíj (halasítás 

díja), valamint az éves tagdíj - felnőtt, ifjúsági vagy gyermek - tagdíj befizetési kötelezettségét. 

Az alapszabály szerint közösségi munkavégzés teljesítésére kötelezett tag természetben köteles 

évente 10 (tíz) óra közösségi munkát végezni, illetve annak - a nem, vagy részben teljesítése 

esetében - a közgyűlés által meghatározott óránkénti megváltási értékét vagyoni 

hozzájárulásként köteles megfizetni. 

Az egyesület tag az éves (felnőtt, ifjúsági, gyermek) tagdíját és a tagfenntartói tagdíjat, valamint 

ha előző évben nem teljesítette vagy csak részben teljesítette közösségi munkavégzési 

kötelezettségét, a nem teljesített résznek a megváltási értékét, legkésőbb a tárgyév június hó 30. 

napjáig köteles egy összegben, az egyesület részére megfizetni. 
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V. 

A tagság 

Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma illetve az 

egyesületi tagságot kizáró horgászati fegyelmi büntetés hatálya alatt és - a gyermekkorú tagok 

kivételével - állami horgászvizsgát tett. 

Erre tekintettel tagja lehet az a természetes személy, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és 

a célok megvalósítása érdekében tevékenységében aktívan részt kíván venni, továbbá az 

alapszabályban foglalt rendelkezéseket, a közgyűlés által hozott határozati rendelkezéseket 

elfogadja. 

Az egyesület tagjai: 

a.) Horgászati jogú tagok 

Éves tagdíjat fizetnek, mely alapján az egyesület horgásztaván, annak nyitvatartási idejében – 

versenyeken és rendezvényeken kívül – horgászhatnak a közgyűlés által meghatározott halfajú 

és mennyiségű zsákmány megtartásának lehetőségével. 

Teljes jogú felnőtt tagok, továbbá anyagi kötelezettségek szempontjából kedvezményezett 

helyzetben lévő, ugyanakkor korlátozott tagsági jogokkal rendelkező ifjúsági- és gyermekkorú 

tagjai vannak az egyesületnek. Utóbbiak tagsági jogviszonyának létesítéséhez a szülő vagy 

gondviselő (gyám) írásbeli hozzájárulása szükséges, a tagfelvételi kérelmen. 

Ezen belül életkor alapján: 

 Felnőtt tag: horgászvizsgával rendelkező 18. életévet betöltött személy, aki a 

közgyűlés által meghatározott mértékű éves tagdíjat fizet. Az egyesületbe történő 

belépéskor egyszeri belépési tagdíjat (halasítás díját) köteles fizetni. 

 Ifjúsági tag: a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. 

életévét betöltő, illetve nappali tagozatos középfokú vagy felsőoktatási intézményben 

tanulmányokat folytató személy esetén 22 év alatti, valamint az adott naptári évben 

22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával 

rendelkező személy. Belépéskor, és az ifjúsági tagság évei alatt, a közgyűlés által 

meghatározott mértékű éves ifjúsági tagdíjat kell fizetnie. Amennyiben felnőtt tagként 

is az egyesülethez kíván tartozni, akkor az egyszeri belépési tagdíjat (halasítás díját) a 

18. életév, illetve nappali tagozatos tanulmányokat folytató személy esetén legkésőbb 

a 22. életév betöltését követő évben, az éves felnőtt tagdíj befizetésével együtt kell 

megfizetnie. 

 Gyermek tag: hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem 

töltött, állami horgászvizsgával nem rendelkező személy. 

b.) Tagfenntartó díjat fizető tagok 

Azon horgászok, akik előző évben teljes jogú tagok voltak és - ha erre kötelezve voltak - 

teljesítették a közösségi munkavégzési kötelezettségüket, azonban az adott évben - bármilyen 

okból - nem kívánnak éves tagdíjat fizetni és az azzal járó jogosultságokat élvezni, a 

kötelezettségeket teljesíteni, de nem akarják elveszíteni az egyesületi tagságukat. 
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A tagfenntartás évében, a közgyűlés által meghatározott mértékű un. tagfenntartói tagdíjat 

kötelesek a tárgyév június hó 30. napjáig fizetni. 

Részt vehetnek az egyesület minden tevékenységében. teljes joggal rendelkeznek a 

közgyűlésen, azonban az egyesület horgásztaván tagként nem horgászhatnak. Nem terheli őket 

a kötelező közösségi munkavégzési kötelezettség az adott tagfenntartói évben. 

A tagfenntartói tagság folyamatosan legfeljebb három éven át tartható fenn, a negyedik évben 

éves tagdíj fizetésével teljes jogú taggá kell válni, ellenkező esetben kizárással megszűnik a 

tagsági jogviszony. 

Azon horgászok, akik az adott évet megelőző évben betöltötték a 65. életévüket, és legalább 

15 éve folyamatosan tagjai az egyesületnek, korlátlan egymást követő évben fizethetnek 

tagfenntartói díjat. A kedvezményre jogosult, és azt igénybe vevő horgászok ugyanazokkal a 

jogokkal rendelkeznek, mint a normál tagfenntartó státuszú tagok. A 15 év folyamatos tagságot 

korábbi dokumentumokkal a horgásznak kell igazolnia. 

VI. 

A tagsági jogviszony keletkezése 

Az egyesületi tagság, belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. 

A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani, 

amelyet fiatalkorú (18. év alatti) kérelmező esetében a szülő vagy gondviselőnek (gyám) a 

kérelmezővel együtt alá kell írnia. 

A belépési nyilatkozatot - melyben a kérelmező nyilatkozik az egyesület alapszabályt magára 

nézve kötelezően elfogadja és nem áll horgászattal összefüggő szabálysértés vagy bűntető 

eljárás hatálya, illetve horgászattól eltiltás hatálya alatt, - az elnökséghez kell benyújtani. A 

belépni szándékozó személy tagfelvételi kérelmén legalább egy, az egyesület tagjaként 

nyilvántartott személy javaslatának is szerepelnie kell. 

Az elnökség a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül 

írásba foglaltan, igazolt módon kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi 

kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs. 

Az egyesületbe felvételt nyert tagnak, az erről szóló döntés tudomásulvételét követő 

30 (harminc) napon belül az egyesület felé teljesítenie kell – életkor alapján meghatározott 

tagsági viszonyra tekintettel – a közgyűlés által meghatározott mértékű ún. egyszeri belépési 

tagdíj (halasítás) összegének, valamint az éves tagdíj befizetésének kötelezettségét. Ezek 

bármelyikének elmaradása a tagfelvétel meghiúsulását vonja maga után. 

Az elnökség az érintett írásbeli kérelmére fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezhet 

az egyszeri halasítás fizetendő összegének teljesítésére 
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VII. 

A tagsági jogviszony megszűnése 

A tagsági jogviszony megszűnik: 

 a tag kilépésével, 

 a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

 a tag halálával, 

 a tag kizárásával. 

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 

bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti, azonban a kilépése az egyesülettel szemben 

fennálló fizetési kötelezettségeinek teljesítését és annak mértékét nem érinti. E kötelezettség 

alól az évközben kilépő tagot az egyesület elnöksége alapos okból, egyéni elbírálás alapján 

egészben vagy részben mentesítheti. 

Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárja azt a tagot: 

a.) Aki az éves tagdíjjal vagy tagfenntartói díjjal, az egyszeri belépési un. halasítás díjjal, az 

előző naptári évben fennmaradt közösségi munkaóra megváltásának díjával, illetve egyéb 

díjakkal hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban megjelölt póthatáridő 

kitűzésével és a jogkövetkezményekre, mint a kizárásra történő figyelmeztetéssel megjelölt 

határidő alatt sem egyenlíti ki. 

b.) Aki a jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartást tanúsít, azzal szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni, 

melyet a Fegyelmi Bizottság folytat le, melyre vonatkozóan a jelen alapszabályban valamint 

az egyesület Etikai és Fegyelmi Kódexében meghatározott eljárása keretében, majd 

meghozza döntését, amely ellen jogorvoslati lehetőséget ugyancsak az alapszabály és az 

Etikai Fegyelmi Kódex biztosít. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja 

le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, 

hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 

határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 

lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó 

határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a 

kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 

tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 

számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. 

A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 

napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés 

tárgyában a soron következő ülésén nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, 

igazolható módon is közli az érintett taggal. 

A kizárás nem érinti az egyesületnek hátralékos díjra, ill. egyéb díjakra vonatkozó követelését. 
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Hátralékos tagdíj, vagy egyéb, az egyesület felé fenn álló követelés bírósági úton is 

érvényesíthetőek. 

Amennyiben az egyesületi tag tagsági viszonya megszűnt, de a tónál stéggel és/vagy 

felépítménnyel rendelkezett, személyesen (vagy örököse) a tagsági jogviszony megszűnését 

követő 30 (harminc) napon belül, írásban és igazoltan köteles az egyesület elnöksége felé 

bejelenteni, hogy a stéget és/vagy a felépítményt el kívánja bontani, melyre 30 (harminc) nap 

áll rendelkezésére, beleértve a természeti környezet teljes helyreállítását is. Lehetőség van ezek 

továbbadására az általa ugyanezen bejelentésében megnevezett egyesületi tag részére. E 

bejelentés fenti határidőben való elmaradása esetében, a horgászhellyel (stéggel) és/vagy a 

felépítménnyel az egyesület, tulajdonosként jogosult rendelkezni. 

VIII. 

A tagok jogai 

A tagoknak jogukban áll: 

a.) A közgyűlésen tanácskozási, észrevételezési, indítványozási és szavazati valamint választó 

jogot gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az 

egyesület bármely tisztségére választhatóak. 

b.) Az állami horgászjegy birtokában, az éves tagdíjfizetési kötelezettség teljesítésével egy 

időben, valamint az előző éves közösségi munkavégzési kötelezettség teljesítés igazolása 

vagy megváltása mellett, területi horgászengedélyt igényelni és az abban feltüntetett 

vízterületen, a tó nyitvatartási idejében horgászni, az éves horgászidényben az általa 

kifogott halból, a közgyűlés által meghatározott fajú és mennyiségű zsákmányt megtartani. 

c.) Amennyiben bármi okból az éves tagdíj befizetését az adott évben nem kívánja eszközölni, 

de a tagsági jogviszonyát fenn kívánja tartani, ennek érdekében jogosult az adott évre 

csupán tagfenntartói tagdíjat fizetni – amennyiben az előző évre igazoltan teljesítette 

közösségi munkavégzési kötelezettségét vagy azt megváltotta – azzal, hogy a tagfenntartás 

évében nem jogosult területi engedélyre. A közösségi munka végzésére sem kötelezett, 

azonban ha horgászhellyel (stéggel) részben vagy egészben rendelkezik annak, és annak 

vagy az ott található felépítménynek balesetmentes valamint esztétikai 

állapotfenntartásáról köteles gondoskodni. Amennyiben a tagfenntartó a következő évben 

– vagy a tagfenntartói éve közben – az éves tagdíjat be kívánja fizetni, a teljes összegű éves 

tagdíjat meg kell fizetnie. Utóbbi esetben a már befizetett tagdíj kompenzációra van 

lehetőség, de a közösségi munkavégzési kötelezettsége ez esetben is a teljes évre 

vonatkozik. 

d.) Az egyesület tevékenységében, az általa szervezett tanfolyamokon, előadásokon, 

filmvetítéseken, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni. 

e.) Az egyesület irataiba betekintetni. 

f.) Az ifjúsági tagok e státuszuk ideje alatt választó joggal, csak a koruknak megfelelő 

tisztségre történő választásuk (ifjúsági szekció és abban tisztség vállalása) esetében 

rendelkeznek, egyebekben a közgyűlésen tanácskozási, indítványozási jog őket is 
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megilleti, jogosultak a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, 

javaslatokat és észrevételeket tenni. Gyermekkorú tagok választójoggal nem rendelkeznek, 

de a közgyűlésen hallgatóságként részt vehetnek. 

IX. 

A tagok kötelezettségei 

Az egyesületi tagok a kötelezettségeiket személyesen gyakorolhatják. 

A tagok kötelesek: 

a.) A jogszabályokat, az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek 

határozatát megtartani magatartásával nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 

megvalósítását és az egyesület tevékenységét, köteles az egyesület jó hírnevét védeni, 

ápolni és megőrizni. 

b.) Védeni az egyesület vagyonát, tulajdonát. A közgyűlés által megállapított mértékű éves 

felnőtt, ifjúsági vagy gyermek tagdíjat; adott esetben (ugyancsak a közgyűlés által 

megállapított mértékű) tagfenntartói tagdíjat; új tag belépésekor, valamint a korábban 

ifjúsági tag a 18. életév, illetve nappali tagozatos tanulmányokat folytató ifjúsági tag esetén 

legkésőbb a 22. életév betöltését követő évben az éves tagdíj mellett a belépési tagdíjat 

(egyszeri halasítás díját) és egyéb díjakat az egyesületi pénztárba legkésőbb az adott 

tárgyév június hó 30. napjáig köteles befizetni. 

c.) Segíteni az egyesületet céljai, feladatai teljesítésében, melynek keretében 65 éves korig 

naptári évenként felnőtt egyesületi tagnak 10 (tíz) óra, ifjúsági tagnak pedig 5 (öt) óra 

közösségi munkát szükséges az elnökség által meghatározott időpontban és módon 

igazoltan elvégezni. 66-tól 70 éves korig az egyesületi tagnak naptári évenként 5 (öt) óra 

könnyített közösségi munkát szükséges igazoltan elvégezni az elnökség által 

meghatározott időpontban és módon. Abban az évben, amelyben a megadott kort eléri az 

egyesületi tag, még kötelezett a meghatározott közösségi munkára. 

A nem teljesített munkaórát a közgyűlés által meghatározott óránkénti megváltási áron ki 

kell fizetni, mely könnyített munkavégzés esetén a mindenkori összeg 50%-a. 

d.) A megváltási összeget, a következő naptári éves tagdíj vagy tagfenntartói díj 

megfizetésével egy időben, de annak előfeltételeként és az arra adott határidőben kell 

teljesíteni. 

e.) Az éves tagdíjfizetési és a közösségi munkavégzési (megváltási) kötelezettség teljesítése 

az adott naptári évre vonatkoztatva értendő, függetlenül az esetleges év-közbeni 

tagfelvételtől, vagy a meghatározott éltkor határok betöltésének év-közbeni időpontjától. 

f.) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, ill. az egyes 

vízterületeken érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni. 

g.) A tó vizének és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel 

kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni. 

h.) A lakcímét és telefonos elérhetőségét, azok megváltozását követő 15 napon belül az 

elnökséghez bejelenteni. 
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X. 

Az egyesület szervei és azok hatásköre 

Az egyesület szervei, képviselő testületei: 

 A közgyűlés. 

 Az elnökség. 

 A felügyelő bizottság. 

 A fegyelmi bizottság. 

A közgyűlésre, az elnökségre és a felügyelő és a fegyelmi bizottságra vonatkozó közös és egyéb 

szabályok: 

a.) Az egyesület szerveit, ügyintéző és képviselő testületeit azok tagjait közvetlenül a 

közgyűlés választja. A választás 5 évre szól.  

b.) Az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjaivá csak büntetlen előéletű, 

teljes cselekvőképességgel rendelkező magyar állampolgárt lehet választani, amely 

körülménnyel kapcsolatban a jelölt a jelölési eljárás során, de legkésőbb a szavazás 

megkezdése előtt köteles, indoklás nélkül nyilatkozni. 

c.) A közgyűlés és az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 

alapján: 

 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

d.) Nem lehet a felügyelő és/vagy a fegyelmi bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki: 

 az egyesület elnöke, vagy elnökségi tagja, 

 az egyesülettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másként nem rendelkezik, 

 az egyesület cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának, 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást, 

 az első három pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

X/I. 

A Közgyűlés 

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve. A közgyűlésen valamennyi szavazásra 

jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

1. A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

a.) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát, amelyhez a jelenlévő tagok 

háromnegyedes szótöbbsége kell. 
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b.) Elfogadja, szükség esetében módosítja az egyesület tulajdonában lévő tóra vonatkozó 

Horgászrendet, továbbá az Etikai és Fegyelmi Kódexet. 

c.) Az egyesület céljainak módosítása, vagy az egyesület megszűnésének, egyesülésének és 

szétválásának elhatározása, amelyek bármelyikéről szóló közgyűlési döntéshez, a szavazati 

joggal rendelkező (vagyis az összes) tag háromnegyedes szótöbbséggel  

d.) Meghatározza a megválasztandó testületek (elnökség, felügyelő bizottság, fegyelmi 

bizottság) létszámát. Megválasztja, vagy adott esetben visszahívhatja az egyesület vezető 

tisztségviselőit – elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét, az elnökség többi tagját, 

valamint a felügyelő bizottság elnökét, tagjait és póttagját –, megválasztja a fegyelmi 

bizottság elnökét, tagjait és póttagjait,vagy visszahívja azokat. 

e.) Elfogadja az egyesület éves költségvetését, megállapítja az éves tagdíj, az éves ifjúsági és 

az éves gyermek tagdíj, a tagfenntartói tagdíj, egyszeri belépési tagdíj (halasítás) összegét, 

az el nem végzett közösségi munka megváltási óradíjának mértékét, elrendelheti esetleges 

további éves tagdíj, ifjúsági tagdíj, gyermek tagdíj és/vagy tagfenntartói tagdíj mértékének, 

mint egyesületi hozzájárulás jogcímének és összegének befizetését. 

f.) A zárszámadás és vagyonmérleg, az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek 

az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása. 

g.) Felhatalmazza az elnökséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti 

átcsoportosításra. 

h.) Megállapítja a napijegyek típusát és árát, az egyesület horgásztaván horgászó napijegyes 

horgász által a megtartható hal faját meghatározza a teljes jogú felnőtt tag, az ifjúsági tag 

és a gyermekkorú tagok részére a reájuk vonatkozó éves tagdíj befizetése esetében a 

zsákmányként megtartható halfajt és azok mennyiségét, meghatározza a horgásztó éves és 

napi nyitvatartását. 

i.) Megtárgyalja az elnökség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát. 

j.) Megsemmisíti az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait. 

k.) Másodfokon eljár az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak 

fegyelmi ügyében. 

l.) Beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot azok munkájáról. 

m.) Költségvetésben állapítja meg a vezető tisztségviselők tiszteletdíját, javadalmazását vagy 

honoráriumát. A vezető tisztségviselők feletti munkáltatói jogokat gyakorolja, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll. 

n.) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka óraszámát és 

díját. 

o.) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt. 

p.) A jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági 

tagok elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés. 

q.) Végelszámoló kijelölése, valamint döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy 

alapszabály a hatáskörébe utal. 
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2. A közgyűlést évente legalább egy alkalommal rendes ülésre össze kell hívni. 

Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt: 

 az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével írásban kéri, 

 a felügyelő bizottság szükségesnek tartja, 

 az elnökség szükségesnek tartja, 

 a felügyeleti szerv írásban indítványozza vagy előírja. 

Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni, ha 

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszűnéséről 

dönteni. 

3. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. 

A közgyűlés időpontjáról, helyszínéről és javasolt napirendjéről az egyesület elnöke a tagságot, 

szóban, továbbá az egyesület internetes honlapján és az egyesület székhelyén – telephelyén, a 

közgyűlés tervezett időpontját megelőzően legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt 

nyilvánosságra hozott és közzétett meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére, 

amennyiben a várható létszám kulturált elhelyezése miatt ez nem lehetséges – akkor annak 

megfelelő helyszínre hívja össze. 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és 

a javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan részlete-

zettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 

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

közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül 

határozatképes lesz, ha azt az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal 

követő időpontra hívják össze. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől írásban, a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés 

indokolásával. 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 kérdésben csak akkor hozható 

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

megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 
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4. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő 

szavazásra jogosult tag részt vesz. Megszavazottnak, illetve megválasztottnak tekinthető 

az a határozati javaslat, illetőleg az a személy, amely vagy aki a leadott szavazatok 50%-át 

és még további egy szavazatot kapott. A közgyűlés határozatait – az alapszabály vagy 

törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 

A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlésen jelenlévő 

tagság a tényleges jelenlétét a nevét és lakcímét tartalmazó jelenléti ív aláírásával igazolja. 

5. A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. 

A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet. 

A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással megválasztja a két jegyzőkönyv hitelesítő személyt, valamint a 3 fős (elnök és 

2 tag) szavazatszámláló bizottságot, illetve szükség esetén az ugyancsak 3 fős választási 

bizottságot. 

6. 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 az egyesületnek nem tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

7. Az egyesület szétválásáról, egyesüléséről vagy megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez 

a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 

szükséges. 

8. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, illetve a 

közvetlenül érintett, de jelen nem lévő tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon 

belül írásban, igazolható módon is közli, a határozatnak az egyesület honlapján történő 

közzétételével egyidejűleg. 

9. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 

jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 

döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők, vagyis 

a szavazatok számarányát. A közgyűlést követő 30 napon belül az egyesületet nyilvántartó 

bíróságnak meg kell küldeni a közgyűlési meghívót, a hitelesített jegyzőkönyvet, a jelenléti 

ívet a megvitatott és elfogadott beszámolókat és a közgyűlési határozatok kivonatát. 
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X/II. 

A tisztségviselők választása 

1. Az egyesület vezető tisztségviselői az elnökség és a felügyelő bizottság tagjai. 

a.) Az egyesület vezető tisztségviselője az a nagykorú egyesületi tag lehet, aki: 

 cselekvőképes, 

 a közügyek gyakorlásától és a vezető tisztségviselői foglalkozás gyakorlásától nincs 

eltiltva, és erről a megválasztásakor, a tisztség elfogadásával együtt írásban, 

büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik. 

b.) A tisztújításkor megválasztott tisztségviselők mandátuma a beszámolót elfogadó 

közgyűléstől az öt év múlva esedékes beszámolót elfogadó közgyűlésig.) tart. 

c.) Az időközben megüresedett tisztviselői helyre megválasztott tisztségviselők mandátuma a 

teljes tisztújítás előzőkben meghatározott időpontjáig tart. 

2. A tisztségviselők választásának előkészítésével kapcsolatos szabályok: 

a.) Az elnökség az esedékes tisztújítás előkészítésére 3 tagú jelölőbizottságot (a továbbiakban: 

jelölőbizottság) hozhat létre. 

b.) A jelölőbizottság a tagok által a tisztségviselők személyére tett írásbeli javaslatokat a 

közgyűlés időpontját 15 nappal megelőzően összegzi. 

c.) A tisztségviselői hely(ek)re jelölt személynek a jelölőbizottság megkeresésére írásos 

nyilatkozatot kell tennie a jogszabályi feltételeknek való megfelelésről és a jelölés 

elfogadásáról. 

d.) A jelölőbizottság a nyilatkozatok alapján felállítja az előzetesen jelöltek listáját. 

e.) A közgyűlésen bármely, szavazati joggal rendelkező személy általi helyszíni jelölésre is 

van lehetőség, amennyiben a jelölt megjelent és szóban nyilatkozik a jogszabályi 

feltételeknek való megfelelésről és a jelölés elfogadásáról. 

f.) A jelölőlistára az előzetesen jelöltek és a közgyűlésen helyszíni jelöltek egyaránt nyílt 

szavazással, egyszerű szótöbbséggel kerülnek fel. 

g.) A közgyűlés által választott választási bizottság a tisztségviselői választást a választandó 

tisztségek sorrendjében (elnökség, felügyelő bizottság majd fegyelmi bizottság) és az egyes 

tisztségekhez megfelelő jelölési lista,a legtöbb jelölést kapott sorrendiség alapján 

lebonyolítja. 

X/III. 

Az Elnökség 

Az elnökség az egyesület 7 elnökségi tagból álló ügyvezető szerve, amely dönt mindazon 

kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos 

hatáskörébe. 
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Az elnökség összetétele: 

 1 fő elnök 

 1 fő alelnök 

 1 fő titkár 

 4 fő elnökségi tag. 

Elnök: 

Hernádi János (születési helye, ideje: Miskolc, 1962.03.23., 

anyja neve: Almási Erzsébet, lakcíme: 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 12/F) 

Alelnök: 

Sándor László (születési helye, ideje: Veszprém, 1969.08.10., 

anyja neve: Streit Terézia, lakcíme: 8200 Veszprém, Boglárka u. 8/A) 

Titkár: 

Kasza Tibor (születési helye, ideje: Sümeg, 1976.05.07., 

anyja neve: Szabó Ibolya Mária, lakcíme: 8411 Veszprém, Séd u. 2.) 

Elnökségi tagok: 

Fekete Jenő (születési helye, ideje: Kapolcs, 1955.08.23., 

anyja neve: Kozma Mária, lakcíme: 8411 Veszprém, Malomkert út 45.) 

Mészáros József (születési helye, ideje: Szombathely, 1983.05.15., 

anyja neve: Poór Márta, lakcíme: 8412 Veszprém, Középhát utca 14.) 

Gyermeli József (születési helye, ideje: Veszprém, 1958.01.31., 

anyja neve: Hegyi Margit, lakcíme: 8412 Veszprém, Felső-újsor 22.) 

Marosfi Tamás (születési helye, ideje: Veszprém, 1988.02.04., 

anyja neve: Laczó Márta, lakcíme: 8412 Veszprém, Halastói u. 13.) 

Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra az egyesület azon 

nagykorú tagjai közül, akik cselekvőképességükben nem korlátozottak. 

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 mentesül, 

 akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, 

 aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll, 
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 akit a közügyek gyakorlásától vagy a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, 

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

ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem 

lehet. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

 a megbízás időtartamának lejártával, 

 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 bekövet-

keztével. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, nyilatkozattal bármikor 

lemondhat. 

Az Elnökség feladata és hatásköre: 

a.) Az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 

meghozatala. 

b.) Az elnökségi beszámoló előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése. 

c.) Az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése. 

d.) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a 

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása. 

e.) A közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése. 

f.) Az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása. 

g.) Részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre. 

h.) A tagság nyilvántartása, horgászhelyek kijelölése, horgászhely - stégek építmények 

balesetmentességének és esztétikai állapotának ellenőrzése, a fenntartók - tulajdonosok 

nyilvántartása, bekövetkezett változások regisztrálása. 

i.) A közgyűlési és az elnökségi határozatok nyilvántartása, az egyesület szervezeti 

okiratainak és egyéb könyveinek vezetése. 

j.) Az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése. 

k.) Az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak 

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele. 

l.) A portaszolgálat feletti ellenőrzési és utasítási jog gyakorlása. 

m.) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által 

megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat. 

n.) Határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában. 

o.) Határoz azon napijegyes horgászoknak a tóról történő – határozott vagy határozatlan 
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időtartamú – kitiltása tárgyában, akik megsértették az egyesület jó hírnevét, vagyoni 

eszközeit rongálják, nem a horgászhoz méltó magatartást tanúsítanak továbbá megsértették 

az egyesület horgászrendjében foglalt előírásokat, különösen amelyek csak az egyesület 

horgásztavára hatályosak és így horgászati szabálysértési eljárás alapját nem képezik. 

p.) Meghatározza saját munkatervét és abban, hogy az elnökség egyes tagjai milyen 

szakfeladatot látnak el. 

q.) A költségvetés keretében határoz az egyes tagok tagdíjának, egyéb fizetési 

kötelezettségének a mérséklése, elengedése, fizetési kedvezménye kérdésében és más 

díjkedvezmény nyújtásáról. 

r.) Első fokon eljár az egyesület választott tisztséget betöltő tagjainak nem a tisztség 

ellátásával kapcsolatos fegyelmi ügyében, másodfokon jár el a fegyelmi bizottság által 

hozott elsőfokú határozatok elleni fellebbezés során. 

s.) Megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az 

időpontját, a horgászatot érintő korlátozásokat. 

t.) Egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra valamint egyéb méltányolást érdemlő 

okokra való tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli 

felmentés ügyében. 

u.) A költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak fizetetését, dönt a 

munkaszerződések, valamint az egyesület céljait, tevékenységét elősegítő vállalkozási, 

szolgáltatási, vagy megbízási, illetve szponzor, reklám, támogatói, stb. Szerződések 

megkötéséről, dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi 

tagok személyi kijelölésének rendjéről. 

v.) Munkabizottságokat/szakbizottságokat/hozhat létre, meghatározza tagjainak számát, kije-

löli vezetőit, meghatározza feladatköröket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról. 

w.) Az egyesület tulajdonában és kezelésében lévő horgásztó hal állományának pótlása, 

védelme érdekében döntéseket hoz, akár egyes halfajok fajlagos tilalmi idejére vonatkozó 

további korlátozások, illetve további méret korlátozások tekintetében, valamint a kifogott 

hal mennyiség pótlását szolgáló telepítések tekintetében. Esetenként a fajlagos tilalmi idő 

alól felmentést kér, az illetékes halászati hatóságtól. 

x.) Döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

Az elnökség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt: 

 a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljainak megjelölésével kéri, 

 az egyesület elnöke szükségesnek tartja, 

 a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 

Az elnökség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnök hívja össze, és látja el 

a levezető elnöki feladatokat. Az elnökségi ülést legalább 5 nappal az ülés időpontja előtt 

kiküldött meghívóval, elsődlegesen az egyesület székhelyére- vagy telephelyére hívja össze 

írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: 

pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön. 
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A meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 

részletezettséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák. 

Az elnökség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül - tanácskozási joggal meg kell hívni 

a felügyelő bizottság elnökét, de bármely egyesületi tag is meghívható. Az elnökség határozatát 

– az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt 

szavazással hozza.  

Az elnökség határozatképes, ha ülésén a szavazati jogában nem korlátozott elnökségi tagok 

több mint a fele jelen van. Az Elnökségi üléseken, a szavazásra bocsátott témakörben 

szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

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 az egyesületnek nem tagja, 

 aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll, 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

Az elnökség határozatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 

határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 

határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével illetve a hirdető táblára történő 

kifüggesztésével. egyidejűleg. 

Az üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni, határozatait írásba kell foglalni.  

Az egyesület elnöke 

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el. A képviseleti jog gyakorlásának 

terjedelme: általános. A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló. 

a.) Egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben hozott 

döntések végrehajtása, egyben képviseli az egyesületet, ill. az elnökség egyes tagjait vagy 

az egyesület más tagját 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 alapszabályszerű tevékenysége felett. 

d.) A költségvetés keretei között, alkalmanként legfeljebb bruttó 100.000 Ft értékben egyéni 

utalványozási jogkört gyakorol, melyről a következő ülésen az elnökség felé beszámol, 

leigazolja a vállalakozási és/vagy megbízási szerződések alapján a teljesítések 

megtörténtét. 

e.) Az egyesület elnöke 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörében dönthet tárgyi eszközök 

beszerzéséről, melyről a soron következő értekezletet tájékoztatni köteles az elnökséget. 
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f.) Az elnökség előzetes döntése alapján szerződést köt az egyesület alkalmazottaival és 

gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, - illetve adott feladat elvégzésére a vezetőség 

előzetes döntése alapján meghatározott tartalommal és személyekkel megbízási, 

vállalkozási, szolgáltatási, illetve szponzor, reklám, támogatói, stb. szerződést köt. 

g.) Eljár az elnökség feladat és hatáskörének az s.) és t.) pontjai alapján, az elnökség által 

átruházott jogkörben. 

h.) Intézi az egyesület gazdasági ügyeit, kapcsolatot tart a számlavezető pénzintézettel, elvégzi 

az átutalásokat, a bevétel befizetéseket, rendszeresen beszámol az elnökségnek az 

egyesület vagyoni helyzetéről. 

i.) Vezeti a leltározást és a leltárnyilvántartást. 

j.) Az elavult vagy használhatatlanná vált tárgyi eszközök ingóságok selejtezésére javaslatot 

tesz az elnökség felé, majd annak döntését követően megalakítja a 3 fős Selejtezési 

Bizottságot amelyen elnököl, egyben elvégzi a selejtezés dokumentálását. 

k.) Előkészíti az egyesület évi költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét, melyet az 

elnökség és a közgyűlés elé terjeszt. 

Az egyesület alelnöke 

Az Elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Helyettesítés esetén az alelnök teljes joggal 

képviseli az Egyesületet és gyakorolja az elnök jogait. 

Feladata egyéb esetben megegyezik az elnökség feladataival. 

Az egyesület titkára 

a.) Előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket, a közgyűlési jelenléti 

ívet. 

b.) Gondoskodik a közgyűlés és az elnökség üléseiről a jegyzőkönyvek, emlékeztetők veze-

téséről, készítéséről. 

c.) Ellátja az egyesület szervei, testületei írásbeli teendőit és az irattárolást. 

d.) Segíti az elnököt feladatainak ellátásában, végzi az elnök által átruházott munkafela-

datokat. 

X/IV. 

Felügyelő Bizottság 

Az egyesület jogszerű működését és gazdálkodását a közgyűlés által választott Felügyelő 

Bizottság ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjaira, a bizottsági tagság keletkezésére és 

megszűnésére ugyanazok a szabályok irányadóak, amelyeket az alapszabály az egyesületi 

tisztségviselőkkel kapcsolatban ír elő. 

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 

kizárási ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 

tisztségviselője. 
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Nem választható a Felügyelő Bizottságba: 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

 akit a közügyek gyakorlásától vagy a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, 

 akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől véglegesen eltiltottak. 

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra az 

egyesület azon tagjai közül, akik cselekvőképességükben nem korlátozottak. 

A Felügyelő Bizottságnak a közgyűlés által megállapított elnöke, 2 fő rendes és 1 fő póttagja 

van. 

Elnök: 

Pesti Tamás (születési helye, ideje: Veszprém, 1966. 12. 17., 

anyja neve: Fábián Ilona, lakcíme: 8200 Veszprém, Baláca u. 48.) 

Tagok: 

Futó László (születési helye, ideje: Ravazd, 1958.12.23., 

anyja neve: Brázik Mária, lakcíme: 8192 Hajmáskér, Hársfa u. 26.) 

Szöllőskei Krisztián (születési helye, ideje: Veszprém, 1977.03.13., 

anyja neve: Józsa Klára Elfride, lakcíme: 8200 Veszprém, Búzavirág u. 16.) 

Póttag: 

Vörös Gyula (születési helye, ideje: Veszprém, 1948.10.23., 

anyja neve: Vecsei Karolin, lakcíme: 8411 Veszprém, Feketeér u. 3.) 

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. Ennek során a tisztségviselőktől 

jelentést, az egyesület munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá 

az egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, az éves ellenőrzésről 

készült jelentését a rendes közgyűlésnek köteles benyújtani. A bizottság tagjai egyidejűleg az 

egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 

a.) A felügyelő bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület 

költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá- a közgyűlés 

kivételével- az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, pénz- és 

anyagkezelést, bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az ellenőrzésről a Bizottság 

jegyzőkönyvet (feljegyzést) készíteni köteles. 

b.) A bizottság jogosult az egyesület működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügyet megvizsgálni. 

c.) Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, ill. az 

egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel arról írásban köteles tájékoztatni az 

egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül 

rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

d.) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésein. 
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X/V. 

Fegyelmi Bizottság 

A Fegyelmi Bizottság tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra az egyesület 

azon tagjai közül, akik cselekvőképességükben nem korlátozottak. 

A Fegyelmi Bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Fegyelmi Bizottság 

tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizárási ok áll fenn. 

Nem választható a Fegyelmi Bizottságba: 

 akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, 

amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

 akit a közügyek gyakorlásától vagy a vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak, az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig, 

 akit a vezető tisztségviselői tevékenységtől véglegesen eltiltottak. 

A fegyelmi bizottságnak a közgyűlés által megállapított elnöke, 2 fő rendes és 2 fő póttagja van. 

Elnök: 

Komlós László (születési helye, ideje: Zirc, 1959.08.27., 

anyja neve: Holl Teréz, lakcíme: 8420 Zirc, Köves J. u. 35.) 

Tagok 

Laky Árpád (születési helye, ideje: Keszthely, 1951.07.13., 

anyja neve: Szalkai Margit, lakcíme: 8200 Veszprém, Vilonyai u. 9/A 4/12.) 

Cári György (születési helye, ideje: Nagydorog, 1966.04.19., 

anyja neve: Varga Mária, lakcíme: 8412 Veszprém, Felső-újsor 27.) 

Póttagok: 

Szalai László (születési helye, ideje: Csopak, 1951.05.14., 

anyja neve: Nedó Irma, lakcíme: 8200 Veszprém, Simon I. u. 2/B 3/10.) 

Pataki Gergely (születési helye, ideje: Veszprém, 1985.12.02., 

anyja neve: Kurucz Gyöngyi Piroska, lakcíme: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 14/A) 

a.) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, ill. a felügyelő bizottság tagjai. 

b.) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak 

fegyelmi ügyeiben. 

c.) A bizottság eljárására az egyesület etikai-fegyelmi kódexében (szabályzatában) foglalt 

rendelkezések vonatkoznak. 

d.) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási 

gyakorlatról az elnökséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról. 
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XI. 

Az egyesület gazdálkodása és vagyona 

1. A költségvetés 

a.) Az egyesület a közgyűlés által jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik. 

b.) Az egyesület bevételei: 

 éves felnőtt, ifjúsági és gyermek tagdíj, tagfenntartói tagdíj, egyszeri belépési tagdíj 

(halasítás) közösségi munka megváltási díj, 

 adomány, 

 költségvetési támogatás, az Európai Unió forrásaiból származó támogatást és a 

személyi jövedelemadó kiutalt összegét is ideértve, 

 gazdasági-vállalkozási tevékenységből (napijegyes horgásztatás, versenyszervezés) 

származó bevétel, terület bérleti díj, 

 befektetési tevékenységből származó bevétel, 

 egyéb bevétel. 

c.) Az egyesület jogi személy, vagyonát az évenként megtartandó leltárba nyilvántartott 

ingatlan és ingó vagyon és egyéb vagyoni értékű jogok, készpénz és követelések illetve 

pályázatokon nyert pénzeszközök alkotják. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni 

eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való felhasználásáért, az 

elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő bizottság elnöke felelősek. 

d.) Az egyesület költségei: 

 a cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen működési költségek 

(ráfordítások, fenntartási kiadások), 

 a gazdasági-vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek 

(ráfordítások, kiadások), 

 egyéb költség. 

2. Bankszámla feletti rendelkezés 

a.) Banki ügyletek az elnök, az alelnök, az elnökségi tagok közül bármely két fő aláírása 

szükséges. 

b.) Második helyen bármely fenti tisztségviselő jogosult aláírni, egy személy azonban csak 

egy jogcímen gyakorolhatja aláírási jogosultságát. 
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XII. 

Az egyesület megszűnése 

1. Jogutódlással szűnik meg, ha más egyesülettel egyesül vagy azzá válik szét. Egyesület más 

jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak egyesületekre válhat 

szét. 

2. Jogutódlás nélkül megszűnik: 

 ha a Közgyűlés a szavazati joggal rendelkező (vagyis az összes) tag háromnegyedes 

szótöbbséggel hozott határozatában elhatározza a megszűnést, 

 az erre jogosult szerv (pl. a nyilvántartást végző bíróság) megszűnteti, 

 az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoznak 

meg, 

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

3. Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kielégítése 

után fennmaradt vagyon csak horgászati vonatkozású célra fordítható, az egyesület céljával 

megegyező, ennek hiányában hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek 

adja át a nyilvántartó bíróság. 

XIII. 

Záró rendelkezések 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

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

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

bírósági nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI.tv. (Cnytv.), valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.tv. 

(Hhtv.) és végrehajtási rendeletének rendelkezései az irányadóak. 

A Cnytv. 38.§ (2) bekezdés alapján, a Kádártai Sporthorgász Egyesület képviseletében 

Jakab Tamás elnök igazolom, hogy a Kádártai Sporthorgász Egyesület Alapszabályának 

egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a közgyűlés által 2022. február hó 20-án 

elfogadott alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalomnak. 

Az Alapszabály felülvizsgálatára és módosítására, a Ptk. jogi személyekre, egyesületekre 

vonatkozó szabályaira, valamint az Ectv., a Civil tv. és a Hhtv. és végrehajtási rendelete időközi 

változásaira tekintettel, azoknak való megfelelőség megteremtése érdekében került sor. 

Az egységes szerkezetű alapszabály módosított rendelkezéseit a félkövér dőlt betűkkel szedett 

szövegrész tartalmazza. 
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