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A MÓRA FERENC 

HORGÁSZ EGYESÜLET 

 

 

 

 

A L A P S Z A B Á L Y A  

 

 

 

 

 

 

 

I. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET MEGNEVEZÉSE, SZÉKHELYE, VÍZTERÜLETE 

1. §. 

 

 

1.  Az egyesület neve: Móra Ferenc Horgász Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 

 

2.  Az Egyesület székhelye: 6721 Szeged, Bocskai utca 2. 

 

3.  Az Egyesület pecsétjén a lenyomaton körben: „Móra Ferenc Horgász Egyesület Szeged”, 

középen hármashorog. 

 

4.  Az Egyesület telephelyei: 

Salakos-csatorna – Szeged II. kerület 01487/1 és 01495/1 hrsz., melyen a halgazdálkodási 

jogot tulajdonosként gyakorolja az Egyesület. 

Horgásztanya – Szeged II. kerület 01281/2 hrsz. 

 

5.  Az Egyesület működési területe: Magyarország közigazgatási területe, azon belül is 

elsősorban Csongrád megye közigazgatási területe, kiváltképpen a Salakos-csatorna és 

közvetlen környezetének területe. 

 

6.  Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma: PK:60185/1989 

 

7.  Az Egyesület a tagjai által önkéntesen létrehozott társadalmi szervezet. Az Egyesület 

pártoktól független civil szervezetként működik, politikai tevékenységet nem folytathat, 

pártoktól támogatást nem kaphat és nem fogadhat el, országgyűlési és önkormányzati 

képviselő jelöltet nem állíthat és nem támogathat. 
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8.  Az Egyesület jogi személy. 

9.  Az Egyesület tagja a Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetségének (a 

továbbiakban: Szövetség), tevékenységében a Szövetség Alapszabályában foglaltakat 

érvényesíti. 

 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, FELDATA 

2. §. 

 

 

1.  Az Egyesület tagjai horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint számukra 

horgászlehetőség biztosítása. 

 

2.  A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, a környezetvédelem és a környezettudatos 

gondolkodás megismertetése és elfogadtatása. 

 

3.  A gyermek és ifjúsági korú fiatalok körében a horgászat, mint sport és szabadidős 

tevékenység megismertetése és megszerettetése. 

 

4.  A vizek és vízpartok, valamint a halak és természeti környezetük aktív védelme. 

 

5.  A horgászattal összefüggő mindennemű rekreációs és szabadidős tevékenység támogatása. 

 

6.  A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak 

tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. 

 

 

3. §. 

 

1) Az Egyesület a 2. §-ban meghatározott 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 az 

országos horgászrend szabályait megismerjék; 

 

c) ellátja a tagokat a horgászathoz szükséges okmányokkal; 

 

d) együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok 

tevékenységét; 

 

e)  saját vízterületén biztosítja a halállomány védelmét, anyagi lehetőségeihez képest 

rendszeresen haltelepítést végez saját vízterületén, gondoskodik a vízminőség és a 

természeti környezet védelméről; 
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f) a tagság kívánságára halfogó- és egyéb versenyeket, előadásokat, a horgászattal 

összefüggő rendezvényeket, vetélkedőket rendez; 

 

g) támogatja a horgászetika és a természetvédelmi szemlélet terjesztését; 

 

h) kölcsönösségi alapon kapcsolatokat alakít ki és tart fenn más horgász és 

halgazdálkodásban érdekelt szervezetekkel, állami, önkormányzati és más civil 

szervezetekkel, beleértve a határainkon túli magyarságot is, elősegítve ezzel a Kárpát-

medencei horgászszervezetek együttműködését; 

 

i) ápolja a horgászattal és halgazdálkodással kapcsolatos hagyományokat; 

 

j) elősegíti a nők, a gyermekek, a mozgás- és látáskorlátozottak és egyéb fogyatékkal 

élők mind szélesebb körének bevonását a horgászmozgalomba, támogatja 

esélyegyenlőségük biztosítását, érdekeik védelmét. 

 

II. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET TAGJAI, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

4. §. 

 

 

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

 

2.  Az Egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából 

kedvezményezett, vagy a tagsági jogok tekintetében korlátozott tagjai is lehetnek. 

 

3.  Felnőtt tag lehet az a nagykorú és horgászvizsgával rendelkező személy, aki nem áll 

horgászattal összefüggésben elkövetett bűncselekmény, vagy szabálysértés miatti eljárás, 

illetve elmarasztaló ítélet, vagy határozat, továbbá horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

 

4.  Ifjúsági tag lehet az a 12. életévét betöltött és horgászvizsgával rendelkező, de a 18. 

életévét be nem töltött személy, aki megfelel a 3. bekezdésben írtaknak és rendelkezik 

szülői, gondviselői hozzájáruló nyilatkozattal. 

 

5.  Az Egyesület tagja lehet az, aki írásos nyilatkozatban közli belépési szándékát és fizeti 

éves tagsági díját. 

 

 

6.  A tagdíj szövetségi tagdíjból és egyesületi tagdíjból áll. A szövetségi tagdíj mértékét a 

Szövetség, míg az egyesületi tagdíj mértékét a Közgyűlés határozza meg. A tagdíjat az 

Egyesület pénztárába kell befizetni a tárgyév folyamán. 

 

 

6. §. 
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1.  A belépési szándékot az Egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell 

kinyilvánítani. 

 

2.  A tagsági kérelem elutasításáról a Vezetőség dönt, s erről írásos határozatban tájékoztatja 

a felvételt kérőt. Az elutasító határozattal szemben a felvételt kérő a Közgyűléshez 

nyújthat be fellebbezést, melyet az Egyesület Vezetőségéhez kell benyújtani. 

 

 

7. §. 

 

1.  A tagokat – a jogszabályban foglalt korlátozások kivételével – egyenlő jogok illetik meg 

és egyforma kötelezettségek terhelik. 

 

2.  A tagoknak jogukban áll: 

 

a) a Közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételi, indítványtételi és szavazati jogot 

gyakorolni; 

 

b) a jogszabályokban megállapított feltételek megléte esetén az Egyesület bármely 

tisztségére megválasztást nyerni, tisztségét betölteni; 

 

c) az Egyesülettől állami horgászjegyet igényelni; 

 

d) az állami horgászjegy birtokában az Egyesület tulajdonában lévő Salakos nevű 

horgászvízre és az Egyesület által forgalmazott egyéb vízterületre szóló területi 

engedélyt váltani és az azon feltüntetett vízterületen horgászni; 

 

e) a rendelkezésre álló keretek között az Egyesület horgászeszközeit igénybe venni; 

 

f) a MOHOSZ, a Szövetség és az egyesület által szervezett tanfolyamokon, előadásokon, 

horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni; 

 

g) az Egyesületi munkában vagy a Vezetőség tevékenységében tapasztalt jogszabály- 

vagy Alapszabálysértés gyanúja esetén a Felügyelő Bizottsághoz fordulni; 

 

h) az Egyesület irataiba betekinteni; 

 

i) az Egyesület bármely szervének jogsértő határozatát – a tudomásra jutástól számított 

30 napon belül – a bíróság előtt megtámadni. 

 

3.  A tagok kötelesek: 

 

a) az Alapszabály, a Közgyűlés és az Egyesület választott szerveinek határozatait 

megtartani; 

 

b) védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá 

 

c) a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az Egyesület pénztárába befizetni; 
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d) részt venni a Közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az Egyesület munkájában, 

valamint segíteni az Egyesületet feladatai teljesítésében; 

 

e) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az egyes 

vízterületekre vonatkozó helyi horgászrendet megtartani; 

 

f) a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel 

kapcsolatos tapasztalataikat az Egyesület Vezetőségével haladéktalanul közölni; 

 

g) a horgászattal összefüggésbe hozható egyéb jogszabályokat (pl. környezetvédelem, az 

élővilág védelme stb.) maradéktalanul betartani. 

 

 

8. § 

 

1.  A tagság megszűnik: 

 

a) elhalálozás; 

 

b) kilépés; 

 

c) felmondás; 

 

d) kizárás; 

 

e) az egyesület megszűnése következtében. 

 

2.  A kilépési szándékot írásban kell bejelenteni az Egyesület Vezetőségének. A tagsági 

viszony a bejelentés vezetőséghez történő beérkezésének napján szűnik meg. 

 

3.  Azt a tagot, aki tagdíjjal, vagy egyéb díjakkal hátralékban van és tartozását – a 

felmondásra való figyelmeztetéssel – az írásbeli felszólításban megjelölt határidő alatt sem 

egyenlíti ki, a Vezetőség a tagok sorából a megjelölt határidőt követő 30 nap elteltével 

törli. A törlés nem érinti az Egyesületnek a hátralékra vonatkozó követelését. A 

felmondásról a tagot – az átvételt igazoló módon – értesíteni kell. 

 

4.  Kizárás csak a Közgyűlés által meghozott fegyelmi határozattal szabható ki.  Kizárni azt a 

tagot lehet, aki az Alapszabályban megállapított és vállalt kötelezettségeket nem teljesíti, 

vagy súlyosan megszegi, vagy veszélyezteti az egyesület céljainak megvalósulását. A 

tagnak jogszabályt, az Egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy 

ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi 

szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárás lefolytatását rendelheti el. Az 

ügy kivizsgálásával és javaslat tétellel a Közgyűlés a Vezetőséget bízza meg, a kizárással 

kapcsolatos döntést a Közgyűlés hozza meg. A taggal írásban közölni kell az eljárás 

megindítását, annak okát, bizonyítékait, amelyekre a tag jogosult írásban vagy szóban 

észrevételt tenni, védekezését előterjeszteni a döntéshozó szerv előtt is. A kizárást 

kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással ellátni, majd az átvételt igazoló 
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módon kézbesíteni kell a tagnak. Kizárás esetén a tagsági viszony az erről szóló 

közgyűlési határozat jogerőre emelkedése napján szűnik meg, bíróság előtti megtámadás 

esetén pedig a bíróság határozatának jogerőre emelkedése napján.  

 

5.  Kizárás során a már kifizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők.  

 

6.  Elhalálozás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik. 

 

 

III. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

9. §. 

 

 

1.  Az Egyesület Közgyűlés által választott szerveinek – Vezetőség, Felügyelő Bizottság, 

Jelölőbizottság és a megyei Küldöttgyűlésbe választott küldöttek – megbízatása 5 évre 

szól. 

 

2.  A testületi szervek tagjait egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata van. 

 

3.  A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak több mint fele jelen 

van. Ha a Közgyűlést, vagy a Vezetőségi ülést annak határozatképtelensége miatt el kell 

halasztani, az ugyanazon a napon egy későbbi időpontra összehívott Közgyűlés, vagy 

Vezetőségi ülés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet 

nélkül határozatképes. Az eredeti Közgyűlési, vagy Vezetőségi ülési meghívóban a 

megismételt Közgyűlés, vagy Vezetőségi ülés időpontját és a megismételt Közgyűlés, 

vagy Vezetőségi ülés határozatképességére vonatkozó előírást is közölni kell. A 

megismételt Közgyűlésen, vagy Vezetőségi ülésen a határozathozatalhoz – ha a tagok 

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

szavazata szükséges. 

 

4.  A Közgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani. Ettől indokolt esetben – pl. a 

várható létszám meghaladja a rendelkezésre álló székhely kapacitását – el lehet térni. 

 

5.  A határozatképtelenség miatt elhalasztott Közgyűlést, Küldöttgyűlést, vagy Vezetőségi 

ülést a meghirdetett időpontot követően legalább 15 perccel később kell megtartani. 

 

6.  A testületi szervek határozataikat nyílt szavazással hozzák meg, ideértve a tisztségviselők, 

a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, a Jelölő Bizottság tagjainak és a megyei 

Küldöttgyűlésbe megválasztásra kerülő küldötteknek a megválasztását is. 

 

7.  A tisztségviselőkre a Jelölő Bizottság és a Közgyűlésen jelenlevő bármely tag is tehet 

megindokolt javaslatot. Jelölt az lesz, aki a jelölést vállalja és akit a Közgyűlés tagjainak 

legalább egyharmada nyílt szavazással jelöltté nyilvánít. 

 

8.  A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy az Egyesület terhére 

másfajta előnyben részesít, 
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani, 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Egyesületnek nem tagja, vagy 

alapítója, 

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

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

9.  A testületi szervek döntéséhez általában egyszerű szótöbbség szükséges. 

Szavazategyenlőség esetén a kérdést ismételten szavazásra kell bocsátani és újabb 

szavazategyenlőség esetén elvetettnek kell tekinteni. 

 

10. A Közgyűlésen a határozathozatalhoz 

a) a Közgyűlés jelenlévő tagjainak háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára van 

szükség az Alapszabály elfogadásához és módosításához; 

b) a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatára 

van szükség az Egyesület megszűnésének, szétválásának elhatározásához, valamint az 

Egyesület céljainak módosításához; 

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

tisztségviselők, a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság, a Jelölőbizottság tagjainak és a 

megyei Küldöttgyűlésbe megválasztásra kerülő küldöttek megválasztásához, továbbá a 

9. § 3. bekezdésének utolsó mondatában foglalt esetben. 

11. A Közgyűlést és a Vezetőségi ülést az Egyesület elnöke vezeti le. Akadályoztatása esetén 

az alelnök, az alelnök akadályoztatása esetén a titkár elnököl. Az elnök, az alelnök és a 

titkár akadályoztatása esetén a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 

megválasztott más személy is levezetheti a Közgyűlést. 

 

12. A Közgyűlési meghívót a helyi sajtó, vagy az internet útján, vagy az Egyesület székhelyén 

kifüggesztett plakáton, vagy a tagoknak küldött meghívóval kell közölni a tagokkal, 

feltüntetve benne a Közgyűlés helyszínét, időpontját, a napirendi pontokat, a napirendi 

pontok előadóit, valamint határozatképtelenség esetén a megismételt Közgyűlés 

helyszínét, időpontját és annak határozatképességére vonatkozó előírást. 

 

13. A Közgyűlésre meg kell hívni a Szövetség képviselőjét, valamint azon szervek vezetőit, 

amelyekkel együttműködési megállapodása van az Egyesületnek, továbbá akiket a 

Vezetőség szükségesnek tart. 

 

14. A testületi ülésekről jegyzőkönyvet kell vezetni. A Közgyűlésen jegyzőkönyvvezetőt és 

két hitelesítőt, valamint két szavazatszámlálót kell választani. A Közgyűlési 

jegyzőkönyvet az elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők írják alá. A 

Vezetőségi ülés jegyzőkönyvét a titkár készíti el és írja alá. 
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15. A Közgyűlésen hozott határozatokat a Közgyűlésről készített jegyzőkönyvben kell 

rögzíteni. A jegyzőkönyvbe ez Egyesület székhelyén a tagok számára betekintést kell 

biztosítani. 

 

16. A Vezetőség, a Felügyelő és Jelölő Bizottság vezetői és tagjai, továbbá az Egyesület 

alkalmazottai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 

 

17. Az egyesület adatkezelése során a következő adatokat tartja nyilván: 

 

a) Az egyesület alapszabályát. 

 

b) Az egyesület bírósági bejegyzési számát. 

 

c) Az egyesület taglétszámát. 

 

d) Az egyesület vezető tisztségviselőinek nevét, lakcímét, telefonszámát. 

 

e) Az egyesület megyei küldötteinek nevét, lakcímét, telefonszámát. 

 

 

10. §. 

 

 

1.  Az Egyesület szervei: 

 

a) a Közgyűlés; 

 

b) a Vezetőség; 

 

c) a Felügyelő Bizottság; 

 

d) a Jelölő Bizottság és 

 

e) az eseti bizottságok. 

 

2.  Az 1. bekezdés b), c), d) és e) pontjában felsorolt szervek tagjává csak büntetlen előéletű, 

nagykorú, magyar állampolgárságú, egyesületi tagot lehet választani. 

 

 

A KÖZGYŰLÉS 

11. §. 

 

1.  Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll és az 

egyesületi élet minden kérdésében dönthet. 
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2.  A Közgyűlés: 

 

a) Elfogadja, módosítja az Egyesület Alapszabályát. 

 

b) Kimondja az Egyesület megszűnését, vagy más egyesülettel történő egyesülését 

 

c) Meghatározza a megválasztandó testületek (Vezetőség, Felügyelő Bizottság, Jelölő 

Bizottság) taglétszámát. Megválasztja az Egyesület tisztségviselőit, a Vezetőség többi 

tagját, valamint a Felügyelő Bizottság és a Jelölő Bizottság elnökeit és tagjait. 

 

d) Megállapítja az Egyesület költségvetését. 

 

e) Elfogadja az éves költségvetést, zárszámadást és a vagyonmérleget, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott 

beszámolót. 

 

f) Felhatalmazza a Vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti 

átcsoportosításra. 

 

g) Megállapítja a tagok évi tagdíját, a belépési és egyéb díjakat. 

 

h) Dönt a tag kizárásáról. 

 

i) Megtárgyalja a Vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további 

stratégiáját, jóváhagyja munkaprogramját. 

 

j) Megsemmisíti a Vezetőség jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző határozatait. 

 

k) Beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot munkájáról. 

 

l) Első fokon eljár a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság tagjainak, másodfokon az 

Egyesület tagjainak fegyelmi ügyeiben, illetve dönt a felvételt elutasító Vezetőségi 

határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben. 

 

m) Meghatározza az Egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, 

mértékét. 

 

n) Megválasztja képviselőit a Szövetség megyei Küldöttgyűlésébe. 

 

o) Dönt elismerések, kitüntetések, címek alapításáról és adományozásáról. 

 

 

12. §. 

 

1.  A Közgyűlést legalább évente egyszer kell összehívni, míg 5 évente tisztújító Közgyűlést 

kell tartani. Rendkívüli ülést kell tartani: 

 

a) ha az a bíróság elrendeli; 
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b) ha azt az Egyesület teljes jogú tagjainak legalább egyharmada az ülés okának és 

céljának megjelölésével kéri; 

 

c) ha azt a Felügyelő Bizottság, illetőleg 

 

d) a Vezetőség az Egyesület Alapszabályában foglaltak miatt szükségesnek tartja; 

 

2.  A Közgyűlést az Egyesület Vezetősége hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az 

ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni a Szövetség illetékes 

Intéző Bizottságának. Az Egyesület tagságát a Vezetőség a sajtó és az internet útján, 

illetve a fogadóórában a helyileg szokásos módon értesíti. 

 

3.  A Közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A 

Közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó emlékeztetőt kell készíteni két 

példányban. Az emlékeztető vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig két 

felnőtt tagot kell megválasztani. Az emlékezető egy példányát tájékoztató jelleggel a 

Vezetőség 30 napon belül megküldi az Intéző Bizottságnak. 

 

 

A VEZETŐSÉG 

14. §. 

 

 

1.  A Vezetőség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, gondoskodik a 

Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. Biztosítja az egyesületi munka 

folyamatosságát. A Vezetőség tevékenységét társadalmi munkában végzi. 

 

2.  A Vezetőség tevékenységét anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzi. 

 

3.  Az Egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül Vezetőségnek 3 

tagja van. A Vezetőség létszáma szükség szerint bővülhet, illetve szűkülhet. Erről a 

Közgyűlés dönt. 

 

4.  A vezetőség: 

 

a) kitűzi a Közgyűlés időpontját és összehívja azt. Összeállítja és előkészíti a Közgyűlés 

napirendjét; 

 

b) Gazdálkodik a Közgyűlés által megállapított költségvetési keretben; 

 

c) Dönt ingatlan vételéről, illetve az Egyesület tulajdonában lévő ingatlan 

elidegenítéséről a Közgyűlés előzetes jóváhagyásával; 

 

d) dönt az Egyesület kezelésében lévő vízterületeken betartandó horgászrendről; 

 

e) javaslatot tesz a Közgyűlés részére az egyesületi tagdíj és a területi jegy árak 

mértékéről; 
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f) szoros kapcsolatot tart az Egyesület tagjaival, a megyei küldöttekkel, képviseli előttük 

a Vezetőség tevékenységét, szükség esetén tájékoztat, mozgósít; 

 

g) megállapítja az Egyesület alkalmazottainak munkabérét (tiszteletdíját); 

 

h) dönt a tagsági jogviszony felmondással történő megszüntetéséről, másodfokon dönt a 

tagfelvétel kérdésében; 

 

i) meghatározza, hogy a Vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el; 

 

j) a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklésében, elengedése 

kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról; 

 

k) első fokon eljár a tagok fegyelmi ügyeiben; 

 

l) megállapítja a halfogó- és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek 

időpontját, a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit; 

 

m) kijelöli az Egyesület versenycsapatát, vagy képviselőit és azok vezetőjét, a Szövetség 

Intéző Bizottsága vagy más egyesületek által rendezett halfogó-versenyekre, illetőleg 

más rendezvényekre; 

 

n) első fokon dönt minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály nem 

utal más szerv hatáskörébe; 

 

o) meghatározza saját munkatervét; 

 

p) eseti bizottságokat hoz létre; 

 

q) írásban meghatározza a megbízása és irányítása alatt működő tanyagondnok és 

pénztáros feladatait; 

 

r) munkájáról évente beszámol a Közgyűlésnek. 

 

5.  A Vezetőség szükség szerint, de évente legalább 4 alkalommal rendes ülést tart. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt: 

 

a) a Vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével 

kéri; 

 

b) az Egyesület elnöke, illetőleg 

 

c) a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja; 

 

d) a bíróság elrendeli. 
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6.  A Vezetőség ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és 

látja el az elnöki feladatokat. Az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén a Vezetőség 

legalább két tagja hívhatja össze a Vezetőségi ülést. 

 

7.  A Vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül – tanácskozási joggal – meg 

kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét is. 

 

8.  A Vezetőségi ülésről írásos emlékeztetőt kell készíteni. 

 

9.  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

10. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

11. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

 

12. 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. 

 

13. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

 

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 

15. §. 

 

1.  Az Egyesület tisztségviselői: 

 

a) az Egyesület elnöke, 

 

b) az Egyesület alelnöke, 

 

c) az Egyesület titkára, 

 

d) az Egyesület gazdasági felelőse, 

 

e) a Felügyelő Bizottság elnöke. 

 

2.  Tisztségviselővé csak nagykorú, büntetlen előéletű egyesületi tag választható. 

 

3.  A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel és beszámolási 

kötelezettséggel. A tisztségviselőt az őt megválasztó testület visszahívhatja, ha munkáját 

nem megfelelően végzi. 

 

4.  A tisztségviselő mandátuma megszűnik: 



 14 

a) a mandátum lejártával, 

 

b) a tisztségviselő halálával, 

 

c) a tisztségviselő lemondásával, 

 

d) a tisztségviselő visszahívásával, 

 

e) a tisztségviselő az egyesületi tagsági viszonyának megszűnésével, 

 

f) az Egyesület megszűnésével. 

5.  A tisztségviselőket, a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság tagjait, a Jelölő Bizottság elnökét 

és tagjait, továbbá a megyei küldötteket a jelölőbizottság javaslata alapján a Közgyűlés 

választja meg nyílt szavazással, kétharmados többséggel. A Közgyűlés bármely tagja is 

jogosult jelöltet állítani, indokolt javaslat alapján. Ez esetben a jelöltséghez a jelölés 

elfogadása és a Közgyűlés jelenlevő tagjai egyharmadának támogatása kell. Szavazáskor 

először a Jelölő Bizottság jelöltjére kell szavazni, majd annak eredménytelensége esetén 

közgyűlésen jelöltté nyilvánított személyre. 

6.  Megismételt szavazáskor az első szavazáson legtöbb szavazatot elért két jelölt közül az 

tekinthető megválasztottnak, aki több szavazatot kapott. 

 

AZ ELNÖK 

16. §. 

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

önálló. 

2.  Az Egyesület elnöke gyakorolja az Alapszabály alapján reáruházott jogköröket, így 

különösen: 

a) felelős az Egyesület törvényes és Alapszabályszerű működéséért; 

 

b) képviseli az Egyesületet, illetve a Vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület 

képviseletével; 

 

c) összehívja a Vezetőség üléseit és azokon, valamint a Közgyűléseken elnököl; 

 

d) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását; 

 

e) a költségvetés keretein belül utalványozási jogkört gyakorol; 

f) összehangolja és irányítja a Vezetőség munkáját; 

 

g) dönt fegyelmi eljárás elrendeléséről, vagy fegyelmi eljárás mellőzésével 

figyelmeztetést, vagy írásbeli megrovást alkalmaz; 
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h) a Vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az Egyesület 

alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. 

 

3.  Az Egyesület alelnöke: 

 

a) a munkáltatói jogok kivételével az elnökkel egyetértésben gyakorolja az elnöki 

funkciókat, helyettesíti az elnököt akadályoztatása esetén; 

 

b) irányítja a Vezetőség tagjainak szakmai munkáját. 

 

 

A TITKÁR 

17. §. 

 

1.  Az Egyesület titkára: 

 

a) előkészíti a Közgyűlés és a Vezetőség elő kerülő előterjesztéseket; 

 

b) gondoskodik a Közgyűlés és a Vezetőségi ülések emlékeztetőinek elkészítéséről; 

 

c) irányítja, illetve ellátja az Egyesület szerveinek adminisztrációs teendőit; 

 

d) szervezi az Egyesület rendezvényeit; 

 

e) segíti az Egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban 

átruházott munkafeladatokat; 

 

f) gyűjti és archiválja az Egyesület nem pénzügyi okmányait, határozatait. 

 

g) az elnök és az alelnök akadályoztatása esetén dönt tagfelvételről. 

 

 

A GAZDASÁGI FELELŐS 

18. §. 

1.  Az Egyesület gazdasági felelőse: 

 

a) felelősséggel tartozik az Egyesület gazdasági tevékenységéért. 

 

b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit,  

 

c) rendszeresen beszámol az elnöknek és a Vezetőségnek az Egyesület vagyoni 

helyzetéről; 

 

d) okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről; 
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e) elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a Vezetőség, majd a 

Közgyűlés elé terjeszti; 

 

f) irányítja a pénztáros és a tanyagondnok munkáját; 

 

g) ellenőrzi a pénzfelhasználást. 

 

 

A VEZETŐSÉG TAGJAI 

19. §. 

 

1.  A Vezetőség tagjai: 

a) elvégzik, irányítják, menedzselik az Egyesület vezetőségi ülésén rájuk bízott szakmai 

munkát és beszámolnak a Vezetőségnek annak végrehajtásáról; 

 

b) tevékenyen segítik az Egyesület elnökének, alelnökének, titkárának és gazdasági 

felelősének munkáját; 

 

c) szoros kapcsot tartanak az Egyesület tagjai és a Vezetőség között; 

 

d) speciális, eseti, előre nem ismert feladatokra bizottságokat hoznak létre. 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

20. §. 

 

 

1.  A tagság három tagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendeli el azzal a feladattal, 

hogy a Vezetőséget az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 

 

2.  A Felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját a Közgyűlés választja. A felügyelőbizottsági 

tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

 

3.  A bizottság tagjai egyidejűleg az Egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 

 

4.  A bizottság köteles ellenőrizni az Alapszabály megtartását, az Egyesület költségvetésének, 

a Közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá – a Közgyűlés kivételével – az 

egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, évente pedig két 

alkalommal a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az 

ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni. 

 

5.  A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügyet megvizsgálni. 

 

6.  Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot észlel, vagy jogszabályt, illetve az 

Egyesület érdekeit sértő magatartást tapasztal, arról jegyzőkönyvben (feljegyzésben) 



 17 

tájékoztatja az Egyesület elnökét. Eredménytelenség esetén 30 napon belül rendkívüli 

Közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

 

7.  A bizottság elnöke köteles az elvégzett munkáról évente a Közgyűlésnek beszámolni. 

 

8.  A bizottság elnöke, vagy akadályoztatása esetén bármelyik tagja tanácskozási joggal 

köteles részt venni a Vezetőség ülésein. 

 

9.  A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a 

felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok 

áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az Egyesület Vezetőségének tagja. 

 

10. A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai az Egyesület Vezetőségétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

 

11. A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági 

tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület Vezetőségéhez intézi. 

 

 

A JELÖLŐ BIZOTTSÁG 

21. §. 

 

1.  A Jelölő Bizottság elnökét és két tagját a Közgyűlés választja. 

 

2.  A Jelölő Bizottság a tagokkal történő elbeszélgetés alapján jelölteket állít a hatáskörébe 

tartozó tisztségviselőkre és a Vezetőség, a Felügyelő Bizottság tagjaira és a megyei 

Küldöttgyűlés küldötteire. 

 

3.  A tisztújító Közgyűlésen a Jelölő Bizottság elnöke, vagy a bizottság döntése alapján 

valamelyik tagja ismerteti a jelöltek névsorát és levezeti a választást. 

 

 

IV. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET  VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA 

22. §. 

 

1.  Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkothatják. 

 

2.  Az Egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az Egyesület kezelésében, 

illetve bérleményében lévő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az Egyesület 

alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint támogatásokból és 

egyéb adományokból állnak. 
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3.  Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

kártérítési felelősséggel tartoznak az Egyesületnek vétkesen okozott kárért. 

 

4.  Az Egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben 

meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős és a Felügyelő 

Bizottság elnöke felelősek. 

 

5.  Az Egyesület megszűnése esetén fennmaradó tiszta vagyon csak horgászvonatkozású 

célra fordítható. Egyebekben a Polgári Törvénykönyvben előírtak az irányadók. 

 

 

V. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE 

23. §. 

 

 

1.  Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. 

 

2.  A ellenőrzés nem terjed ki az olyan ügyekre, amelyekben egyébként bírósági, vagy 

közigazgatási hatósági eljárásnak van helye. 

 

 

VI. FEJEZET 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 

24. §. 

 

1.  Az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha a tagok kimondják megszűnését, feltéve, 

hogy az Egyesület vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli. 

 

2.  Az Egyesület  csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. 

 

3.  Az Egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód 

nélkül megszűnik, ha 

a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása 

lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy 

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

 

4.  Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése 

után fennmaradó vagyont a Közgyűlés döntése szerint kell rendelkezni. 

 

5.  A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában 

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

vagyon feletti rendelkezési jog az Egyesület törlésével száll át az új jogosultra. 
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6.  Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 

minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági 

törléstől számított egy éven belül - az Egyesület törlésének időpontjában tagsági 

jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor 

fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna 

adni. 

 

7.  Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 

kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a 

szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető 

tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a 

hitelezői érdekeket nem vette figyelembe.  

 

 

VII. FEJEZET 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

25. §. 

 

1. Ezt az Alapszabályt a Móra Ferenc Horgász Egyesület 2012. január 06-án elfogadta és 

a 2016. március 14-én tartott Rendkívüli Közgyűlésén módosította. 

 

2. Ez az az Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. Ezzel 

egyidejűleg hatályát veszti a 2010. december 19-én elfogadott és azóta módosított 

Alapszabály. 

 

Igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Kelt: 2016. március 14-én 

 

 

 

 

 

 

 

      

    elnök  

        

 


