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PREAMBULUM: 

 
A Csepel Horgász Egyesületet, a tagjainak az egyesülésből eredő előnyök érvényesítésére, érdekeik-

nek védelmére, egymás kölcsönös megsegítésére, önkéntes elhatározásból hozták létre. A CSHE a 

Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség (továbbiakban Szövetség) és a Magyar Országos Horgász 

Szövetség alapító tagja. Az Egyesület pártoktól és pártérdekektől független, nem közhasznú civil 

szervezet, egyben jogi személy, amely nem folytat és nem támogat sem közvetlen, sem közvetett 

módon politikai tevékenységet, pártot, szervezetet.  
 

1.§   Az Egyesület elnevezése, jogállása, képviselete. 

 
1) Az Egyesület neve: Csepel Horgász Egyesület   

2) Rövidített neve:  CSHE. 

3) Székhelye:  1213 Budapest, Hollandi u. 240.  

4) Az Egyesület jogállása: 

Az Egyesület független, önkormányzati elven működő demokratikus szervezet. Tevékenysé-

gét az érvényes jogszabályok, valamint ezen elfogadott „Alapszabály” rendelkezései szerint 

végzi.  

5) Horgászati Vízterülete: A ráckevei (soroksári) dunaág 0-57 fkm. közötti vízterület, és annak 

mellékvizei. (Kivétel a Kunsági Öntöző Csatorna) 

6) Az Egyesület képviselete: A CSHE-t az állami, hatósági, önkormányzati és civilszervezetek 

előtt az Egyesület Elnöke (továbbiakban: Elnök) képviseli.  

7) Pecsétje: Kör alakú, körben az Egyesület neve felirattal, felül az alapítás éve 1935, középen 

horog, alul a bélyegző sorszáma. 

8) Logója:  

 
 

2) Bankszámla száma: OTP 11721026-20330189-00000000  
CIB 10700608-69028449-51100005 

3) Honlapja: www.cshe.hu  
          

                               

2.§ Az Egyesület céljai és feladatai. 
 

 

1) Az Egyesület céljai: 
 

a) az Egyesületi tagság horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező hor-

gászlehetőségek megteremtésének elősegítése, honlapjával az Egyesület nyitottságának 

biztosítása, 

b) a horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és fejlesztése, 

c) a horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és be-

tartatására szolgáló ismeretek megismertetése,  
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d) a természet védelme, kiemelten az élővíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart 

tisztaságának megóvása, tevékenyen fellép a károkozókkal szemben, 

e) a fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet védelmére való nevelésük segítése, a 

gyermek és ifjúság nevelése a környezet védelmére, a horgász és a versenysport utánpót-

lás biztosítása,  

f) anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltéte-

leket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását, 

g) elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, 

egyéb rendelkezéseket, az Országos, és a Dunaági horgászrend szabályait megismerjék, 

betartsák és betartassák, 

h) a saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és hor-

gászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a termé-

szet tisztaságának védelmét, 

i) az Egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevé-

kenység végzésére jogosult. 
 

2) Az Egyesület feladatai: 
 

a) képviselőin keresztül segíti a Szövetség munkáját a halgazdálkodási és halvédelmi felada-

tainak ellátásában, 

b) anyagi lehetőségekhez képest fenntartja és üzemelteti: 

 a 1213. Budapest, Hollandi u. 240. szám alatti, (hrsz: 9740/1) 

 a 2344. Dömsöd, Alsódunapart 29. szám alatti, (hrsz: 2828/1) 

      egyesületi tulajdonú horgásztanyákat, 

c) együttműködik a Szövetséggel és a Dunaági horgász egyesületekkel, 

d) ellátja az egyesületi tagságot a rendszeres egyesületi életéhez szükséges információkkal, 

elősegíti a demokratizmus megvalósulását,  

e) az Egyesület a Szövetség tagjaként fejti ki tevékenységét. A közös együttműködésre és a 

horgászati szabályzatokra a Szövetség rendelkezései és az Alapszabályzata az irányadó, 

f) nemzetközi horgász baráti kapcsolatok kiépítése, a kölcsönös horgászturizmus fejlesztése, 

g) lehetőségéhez mérten anyagiakkal támogatja a munkabizottságok és az eseti bizottságok 
működését,  

h) gondoskodik a gyermek és a versenysport utánpótlás neveléséről, 

i) támogatja és szervezi a társadalmi halőrök munkáját, tájékoztatást ad a Szövetség részére 

az ellenőrzések tapasztalatairól,  

j) a horgászok közösségének növelése érdekében, folyamatosan lehetőséget biztosít a vizs-

gázni szándékozók képzésére és vizsgáztatására, 

k) az Egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tag-

jai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat. 

 

3.§   Az Egyesület tagjai. 

 
 

1) Az Egyesületnek lehetnek rendes (felnőtt és ifi), pártoló és tiszteletbeli tagjai. 

2) A tagsági viszony az Egyesületbe való belépéssel keletkezik.  
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3) Az Egyesületnek csak az lehet a teljes jogú tagja, aki a 18. életévét betöltötte, nem áll 

hatályos eltiltás, büntetés végrehajtás, illetőleg tagságot kizáró fegyelmi büntetés alatt; az 

egyesületi tag a horgászatot jövedelemszerzési céllal nem űzheti. 

4) Az Egyesület felnőtt tagjai 3.800,- forint, ifjúsági tagjai 1.500,- forint éves tagsági díjat fizet-

nek, amelynek az Egyesület pénztárába történő befizetési határideje a tárgyév november 30-a; 

a tagsági jogviszony, függetlenül a befizetés időpontjától, január 1-től december 31-ig tart.  A 

tagsági díj mértékének megváltoztatásáról a Küldöttgyűlés dönt. 

5) Ifjúsági tagként a 12. életévüket betöltött, de 18. életévüket meg nem haladott fiatalokat lehet 

felvenni; a 14. évüket még be nem töltött személyek csak a szülő, vagy a gyám beleegyezé-

sével válthatnak Gyermek Horgász Engedélyt, vagy sikeres vizsga esetén Ifjúsági Horgász 

engedélyt. 

6) Tiszteletbeli tagnak választhatók a Küldöttgyűlés által azok a magánszemélyek, akik az 

Egyesületnek különleges, kiemelkedő szolgálatot tettek. 

7) Pártoló tag az lehet, aki a rendes tagsággal járó kötelezettséget nem vállalja, csak önkéntes 

vagyoni hozzájárulással segíti az Egyesületet céljainak és feladatainak megvalósulását. Az 

Egyesület pártoló tagjává választásáról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt.  

8) Az Egyesületnek tartósan Magyarországon élő, nem magyar állampolgárságú tagja is lehet. 

9) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 

 

4.§  A tagok jogai és kötelességei. 
 

 
1) A teljes jogú egyesületi tagokat (a jogi személyekre, az ifjúsági és pártoló tagokra vonatkozó 

korlátozások kivételével) egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. 

2) Az egyesületi tagokra vonatkozó jogszabályokat, az Egyesület Alapszabályát, illetve az 

Egyesület választott szervei által hozott határozatokat sértő, vagy az Egyesület céljával ös--

szeegyezhetetlen tagi magatartás esetén fegyelmi eljárás indítható; Az eljárás szabályait az 

Egyesület Fegyelmi Szabályzata tartalmazza. 

3) A teljes jogú tag jogosult:  

a) az Egyesülettől horgászengedélyt, állami és területi jegyet váltani, részt venni az 

Egyesület tevékenységében és rendezvényein, választhat és választható az Egyesület 

szerveibe, amennyiben kizáró feltétel nem áll fenn, 

b) a tárgyévi érvényes horgászjegye birtokában területi engedélyt válthat és az abban 

feltüntetett vízterületen horgászhat. Érvénytelenné válik annak a tagnak a területi 

engedélye, akit a hatóság jogerős határozata, vagy az Egyesület Fegyelmi Bizottsága 

határozatával az Egyesület vízterületéről kitiltott, vagy az Egyesületből kizártak. Az 

érvénytelenség a határozat jogerőre emelkedése napján áll be és a határozatban megjelölt 

időtartamig szól, 

c) a rendelkezésre álló kereteken belül, a sorrendiség betartásával, a díj fizetése mellett az 

Egyesület által fenntartott horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe veheti, 

d) az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, 

horgászversenyeken és más rendezvényeken részt vehet, 
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e) az ifjúsági, a pártoló és a tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztsé-

gekre nem választhatók, a Küldöttgyűlésen azonban - meghívásuk esetén - részt vehetnek 

és Őket tanácskozási, indítványtételi jog illeti meg,  

f) a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők. 

 
4) A tagok kötelesek: 

a) az Alapszabályt, a Küldöttgyűlés és az Egyesület választott szerveinek határozatát 

betartani, tagi kötelezettségüket teljesíteni, 

b) védeni az Egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az 

Egyesület számlájára befizetni, 

c) közreműködni az Egyesület munkájában, segíteni az egyesületi feladatok megvalósítását, 

d) a horgászatra vonatkozó szabályokat, az Országos Horgászrendet, az Etikai Kódexben 

leírtakat, az egyes vízterületeken érvényes helyi horgászrendet betartani és másokkal 

betartatni, 

e) a fogási eredménynaplót a szabályoknak megfelelően vezetni, év végén összesíteni, azt a 

megállapított határidőig leadni,  

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

kapcsolatos tapasztalatokat az Egyesület Elnökségével haladéktalanul közölni, 

g) az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét nem veszélyeztetni, 

h) a pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt,  

i) a tiszteletbeli tagnak tagdíjat nem kell fizetnie,  

j) a pártoló és a tiszteletbeli tagnak nem irható elő az egyesületi határozatok betartása. 

 

5.§  A tagsági viszony megszűnése. 

 
 

1)  A tagsági viszony megszűnik:  

- a tag halálával, 

- a tag kilépésével, 

- az éves tagdíj határidőig történő be nem fizetése esetén, 

- a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával, 

- a tag kizárásával, 

- ha a Bíróság, vagy az Ügyészség az egyesület megszűnését megállapítja. 

2)  A tag tagsági viszonyát az Egyesület Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 

indoklás nélkül megszüntetheti. (kilépés) 

3)  Az egyesületi jogviszony felmondható, ha az egyesületi tag az Egyesülettel szemben fennálló 

díj tartozását az Elnökség felszólításának kézhezvételét követően harminc napon belül nem 

egyenlíti ki. A felszólításban a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának jogkövetkez-

ményeire - nevezetes a megadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági viszonyának 

felmondására - figyelmeztetni kell. A felmondásról az Egyesület Küldöttgyűlése dönt. A 

felmondás nem érinti az Egyesületnek a korábbi, egyéb díjakra vonatkozó követelését. 
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4) Jogszabályt, vagy az alapszabályt, vagy egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljá-

val összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén fegyelmi eljárás indítható. Az Egyesület Fe-

gyelmi Szabályzatában foglaltak szerint lefolytatott eljárás - amely tartalmazza az eljárás ga-

ranciális szabályait - keretében meghozott, jogerős határozata indítványozhatja a tag kizárá-

sát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az in-

dokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a 

jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. A kizá-

rásról szóló indítvány elbírálására 30 napon belül rendkívüli Küldöttgyűlés kell össze hívni. 

A Küldöttgyűlés határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.  

5) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetési kötelezettség megszűnik, de a már befizetett 

tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetőek. 

 

6.§  Az Egyesület szervei. 
 

1.) Az Egyesület szervei: 

a) Küldöttgyűlés, (Tisztújító Küldöttgyűlés) 

b) Választmány, (Elnökség+7 fő választott tag) 

c) Elnökség, (Elnök+4 fő választott elnökségi tag) 

d) az állandó Bizottságok: 

- Felügyelő bizottság, 

- Fegyelmi bizottság, 

- Jelölő bizottság, 

e) munkabizottságok, 

f) eseti, egyes feladatra létrehozott bizottság.  

 

2) Az 1) pont a)-tól d)-ig bekezdéseiben felsorolt szervezetek tagjai csak azok lehetnek, akik az 

Egyesület teljes jogú tagjai és büntetlen előéletű magyar állampolgárok. 

3) Az Elnökség, a Választmány, a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság az összeférhetet-

lenség szabályai szerint működnek. 

 

7.§  Küldöttgyűlés. (Tisztújító Küldöttgyűlés.) 
 

1) Az Egyesület döntéshozó szerve a (Tisztújító) Küldöttgyűlés. A Küldöttgyűlést évente egy 

alkalommal össze kell hívni. Ötévente Tisztújító Küldöttközgyűlés kerül összehívásra. 

2) A Küldöttgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon (küldötteken) és az ügyvezetésen kívül a 

Küldöttgyűlés összehívására jogosult által – csak tanácskozási joggal rendelkező - meghívot-

tak vehetnek részt. A részvevők felszólalási, kérdésfeltevési, javaslattételi és észrevételezési 

joggal bírnak. 

3) A küldöttgyűlés tagjai (küldöttei): 

a) a Választmány választott tagjai, 

b) az Elnökség tagjai, 

c) a Felügyelő bizottság tagjai, 
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d) a Fegyelmi bizottság tagjai, 

e) a Jelölő bizottság tagjai, 

f) valamint a teljes jogú tagság, spontán kiválasztott, min. 5 % - a, akiket a tagsági vi-

szony alapján, küldött státuszban kell meghívni és regisztrálni, mint megválasztott 

küldöttet. A küldöttek kiválasztását a választást megelőző évi létszám alapján kell 

megtenni.  

g) A Küldöttgyűlés időpontja előtt, legkésőbb 3 napig, a meg nem hívott egyesületi ta-

goknak lehetőségük van az Egyesület Elnökségénél küldöttként regisztrációt kérel-

mezni. A kérelemről az Elnökség soron kívül, egyszerű szótöbbséggel dönt. 

4) A Küldöttgyűlést az Elnök hívja össze. A meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 

15 nappal korábban, igazolható módon, meg kell küldeni a küldötteknek és a Szövetség El-

nökének. A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazás-

ra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A Küldöttgyűlés 

időpontját és az elnöki éves beszámolót az Egyesület honlapján meg kell jelentetni. 

5) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtarta-

ni, ha az ülésen a részvételre jogosultak ¾-e  jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés 

megtartásához. 

6) A Küldöttgyűlésre történő meghívónak tartalmaznia kell az Egyesület nevét, székhelyét, az 

ülés helyét, időpontját, napirendjét és határozatképtelenség esetén a megismételt ülésre vo-

natkozó információkat. 

7) A Küldöttgyűlést az Egyesület székhelyén kell megtartani, vagy ha székhely erre nem alkal-

mas, akkor a Küldöttgyűlés a székhely szerinti közigazgatási területen erre alkalmas más 

címre is összehívható. 

8) A Küldöttgyűlés a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, 

kivéve, ha a  részvételre jogosultak ¾-e jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés meg-

tárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 

9) A 7) és 8) bekezdésekben foglalt esetek körébe nem eső, nem szabályosan összehívott, vagy 

megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott és ebből az okból érvénytelen határozat az elfogadás 

időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a határozatot a Küldöttgyűlés napjától 

számított 30 napon belül valamennyi küldött egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

10) A küldöttgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a tagok 

és az egyesület szervei a Küldöttgyűlést összehívó szervtől, vagy személytől a napirend ki-

egészítését kérhetik, a kiegészítés indoklásával. A kiegészítés tárgyában a Küldöttgyűlést 

összehívó jogosult dönteni. Amennyiben a napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napiren-

di pontokról a résztvevőket értesíteni kell. Ha a döntés nem történik meg, vagy ha a döntés 

elutasító, a Küldöttgyűlés, a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőző-

en, külön dönt a napirend kiegészítés tárgyában. 

11) A Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az ülésen a meghívottak 50 %-a + 1 fő jelen van. 

Ha a Küldöttgyűlés annak határozatképtelensége miatt nem tartható meg, már az eredeti 

meghívóban rendelkezni lehet, annak legalább 3, legfeljebb 15 napon belül való újabb ösz-

szehívásáról. Az újonnan így összehívott Küldöttgyűlés az eredeti napirendi pontokat tár-

gyalhatja, és a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Erre az eredeti meghívó-

ban utalni kell. Az így összehívott, (azonos napirendi pontokat tárgyaló) Küldöttgyűlés 

azonban nem dönthet az Egyesület megszűnéséről, szétválásáról, feloszlatásáról, az Alap-

szabály módosításáról és más egyesülettel való egyesüléséről. 
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12) A Küldöttgyűlésen szavazati joggal csak érvényes egyesületi tagsággal rendelkezők bírnak. 

13) Ha valaki, valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határo-

zatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

14) A Küldöttgyűlésen 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; vagy 

 aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

15) Tisztújító Küldöttgyűlés esetén 3 tagú Szavazatszámláló bizottságot kell választani a részt-

vevők közül. 

16) A Küldöttgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a 

tag nevét és lakóhelyét vagy székhelyét. A jelenléti ívet a Küldöttgyűlés levezető elnöke és a 

jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti. 

17) Küldöttgyűlésen a szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbb-

séggel történik. Szavazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen, az indoklásokat követően 

új szavazást kell elrendelni 1 alkalommal, ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elve-

tettnek tekintendő. Kivétel a Tisztújítás. 

18) Az Egyesület Alapszabályának módosításához, az egyesület egyesüléséhez és szétválásához 

a Küldöttgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület 

céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a sza-

vazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

19) Tisztújító Küldöttgyűlés tartása esetén levezető elnököt kell választani, aki nem lehet a lekö-

szönő régi Elnökség tagja. Nem Tisztújító Küldöttgyűlés levezető elnöke az Elnök, akadá-

lyoztatása esetén az általa meghatalmazott Alelnök. Tisztújító Küldöttgyűlésen a személyi 
kérdésekben a levezető elnöknek titkos szavazást kell elrendelnie, egyéb más kérdésekben, 

csak ha a jelenlevő szavazati joggal rendelkező tagok több mint a fele ezt kéri. A Küldött-

gyűlés a levezető elnök javaslatára, dönthet a titkos szavazások helyett a nyílt szavazásról, 

bármely kérdésben. Különböző tisztségekre megválasztottnak tekinthető a jelölő listán sze-

replő személyek, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot kapták. Az Elnök, az Elnök-

ség tagjainak, továbbá a Felügyelő bizottság elnökének az tekinthető, aki a leadott szavaza-

tok több mint felét megkapta. Ennek hiányában új szavazást kell elrendelni, melyen elegendő 

a szótöbbség. 

20) A Tisztújító Küldöttgyűlés az Elnököt, az Elnökség tagjait, a Választmányt, a Felügyelő bi-

zottságot és a Szövetség küldötteit választja. A mandátum 5 évre szól. A testületek vezetői és 

a tagjaik a tagságnak beszámolni kötelesek.  

21) A Küldöttgyűlésen hozott határozatokat a szavazást követően a levezető elnök szóban kihir-

deti, továbbá a meghozott határozatokat rögzíteni kell az ülés jegyzőkönyvében és a „Hatá-

rozatok Könyve”-ben. 
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22) A Küldöttgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

a) amely tartalmazza: 

 az egyesület nevét és székhelyét; 

 a Küldöttgyűlés helyét és idejét; 

 a Küldöttgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv 

hitelesítőjének a nevét; 

 a Küldöttgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványo-

kat; 

 a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 

szavazástól tartózkodók számát. 

b) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Küldöttgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy 

erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti. 

c) Az egyesület elnöksége köteles a Küldöttgyűlés jegyzőkönyvét, valamint a jelenléti ívet 

az egyesület dokumentumai között elhelyezni és megőrizni. 

d) Bármely egyesületi tag a Küldöttgyűlés jegyzőkönyv másolatának vagy a jegyzőkönyv 

egy részét tartalmazó kivonatának a kiadását kérheti az elnökségtől. 

23)  A Tisztújító Küldöttgyűlés, az Alapszabályt módosító Küldöttgyűlés jegyzőkönyvének egy 

példányát és a jelenléti ív másolatát, 30 napon belül a felügyelő szervnek meg kell küldeni. 

24) Az Elnökségnek rendkívüli Küldöttgyűlést kell összehívni 30 napon belül a szükséges intéz-

kedések megtétele céljából,  

a) ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

b) ha az egyesület előreláthatóan nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíte-

ni, 

c) ha az egyesület céljainak elérése veszélybe került, 

d) az ok megjelölésével: 

- az Elnök elrendeli, 

- az Elnökség 3 tagja indítványozza, vagy a tagjainak száma három főre csökken, 

- a teljes Választmány több mint fele indítványozza, vagy ha a teljes Választmány 

tagjainak száma 10 fő alá csökken, 

- a Felügyelő Bizottság indítványozza, 

e) A felügyeletet ellátó szerv leírt határozatában elrendeli. 

 

8.§   A Küldöttgyűlés és a Tisztújító Küldöttgyűlés feladatai. 
 

1) Határozatképessége esetében elfogadja és módosíthatja az Egyesület Alapszabályát. 

2) Kimondhatja az Egyesület megszűntetését, szétválását, vagy más egyesülettel történő egyesü-

lését.  

3) Megválasztja vagy visszahívja az Elnököt, az Elnökséget, a Választmányt, a Felügyelő bizott-

ság Elnökét és a bizottság tagjait, a Szövetség-i küldötteket. Megválasztja továbbá a Tisztújí-

tó Küldöttgyűlés levezető elnökét, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv hitelesítőt. 

4)  Megállapítja az Elnökség és a Felügyelő Bizottság díjazását, költségtérítés mértékét. 
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5)  Elfogadja az Egyesület költségvetését, a zárszámadást és a vagyonmérleget. A Választmány 

előzetes véleménye alapján, értékhatár nélkül, dönt az Egyesület tulajdonában levő ingatlan 

elidegenítéséről.  

6) Megtárgyalja az Elnökség beszámolóját, meghatározza azok munkájának további irányait, és 

egyszerű szótöbbséggel jóváhagyja programját. 

7) Hatályon kívül helyezi a Választmány, az Elnökség és a munkabizottságok esetleges jogsza-

bályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait.  

8) Beszámoltatja a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság elnökét a végzett munkáról. 

9) Másodfokon eljár a Választmány, az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Fegyelmi Bizottság 

elnökeinek és tagjainak, valamint a Szövetség-i küldöttek fegyelmi ügyeiben. 

10) A Küldöttgyűlésen minden szavazati joggal rendelkező küldöttet - aki csak önmagát képvi-

selheti - egyenlően egy szavazat illet meg.  

 

A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal meghívható résztvevő a könyvelő és a könyvvizsgáló, 

akik a mérleghez és a vagyonkimutatáshoz érkezett kérdésekre válaszolnak. 

 

9.§  A választmány. 
 

1) A Választmány az Egyesület Tisztújító Küldöttgyűlésen megválasztott, irányító szerve. 

Mindazokban az ügyekben, amelyeket az Alapszabály más szerv hatáskörébe nem utal, a Vá-

lasztmány hivatott határozni. Két Küldöttgyűlés időszaka között ellátja a hatáskörébe tartozó 

döntési, beszámoltatási, (és a Felügyelő Bizottsággal közösen) a meghozott határozatok vég-

rehajtásának ellenőrzési feladatait. Az Egyesület minden szerve, bizottsága a Választmánynak 

beszámolni köteles a feladatainak végrehajtásáról.  

2) A választmány 5 éves időtartamra megválassza a Jelölő bizottság elnökét és két tagját, vala-

mint a Fegyelmi Bizottság elnökét és két tagját. Köteles a Jelölő és a Fegyelmi bizottság tag-

jainak csökkenése esetében, a létszám pótlásáról gondoskodni. 
 

3) A Választmány vezetője az Egyesület Elnöke. 
 

4) A Választmány tagjai: 

a) az öt főből álló Elnökség tagjai,   

b) a Tisztújító Küldöttgyűlés által megválasztott 7 fő választmányi tag. Ha a Választmány 

létszáma 10 fő alá csökken, Küldöttgyűlésen kell gondoskodni pótlásukról. Az utólag 

megválasztottak megbízatása, az adott választási ciklus végéig szól. 
 

5) A Választmány feladatai: 

a) az éves, általa elfogadott programterv alapján kitűzi a Választmányi ülések időpontját, jó-

váhagyja azok napirendi pontjait; az Elnökség javaslata alapján kitűzi a Küldöttgyűlés 

időpontját,  

b) módosíthatja az éves költségvetési tervet a szükség szerinti átcsoportosítás elvégzéséhez, 

c) jóváhagyja az Elnökség éves munkaprogramját, 

 

d) beszámoltatja a Fegyelmi Bizottságot, meghallgatja a Felügyelő Bizottság jelentését, 
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e) munkabizottságokat hoz létre, megválassza a bizottságok elnökét, tagjait, jóváhagyja éves 

munkatervüket és a bizottságok éves programjait, 

f) jóváhagyja az Egyesület éves kiemelt programjait, 

g) meghatározza, hogy a Választmány egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el,  

h) a költségvetés keretének betartásával dönt a kedvezmények adásának mértékéről és az ab-

ban részesülök köréről, 

i) első fokon eljár az Elnökség, a Választmány, a Fegyelmi bizottság, a Jelölő bizottság tag-

jainak valamint a Szövetség-i küldöttek fegyelmi ügyeiben, 

j) a költségvetés keretein belül, névre szólóan jóváhagyja a tisztségviselők évenkénti/havi 

javadalmazását, költségtérítés mértékét, 

k) jóváhagyja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 

6) A Választmányt évenként legalább 4 alkalommal rendes ülésre össze kell hívni. 

7) A Választmány ülését az Elnök, akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott alelnök, 

igazolható módon hívja össze és látja el az elnöki feladatokat. Döntéseit egyszerű szótöbb-

séggel hozza meg. Az ülést elektronikus úton is össze lehet hívni, ha a tagok személyazonos-

sága igazolható és dokumentálható. 

8) A Választmány akkor határozatképes, ha az ülésen a tagok 50 % +1 fő jelen van. Ha a Vá-

lasztmányi ülés, annak határozatképtelensége miatt, nem tartható meg, legfeljebb 10 napon 

belül, újra össze kell hívni. Az újonnan így összehívott Választmányi ülés az eredeti napiren-

di pontokat tárgyalhatja, és a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erre a 

meghívottak figyelmét a meghívóban előzetesen felhívták. 

9) A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. Sza-

vazategyenlőség esetén a szavazás érvénytelen, az indoklásokat követően új szavazást kell el-

rendelni 1 alkalommal, ismételt szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.  

10) Rendkívüli Választmányi ülést kell tartani ha: 

a.) tagjainak 1/3-a az ülés céljának megjelölésével kéri,  

b.) az Elnök vagy az Elnökség a sürgős feladatok miatt azt szükségesnek tartja, 

c.) a Felügyelő Bizottság kéri. 

11) A Választmány üléseire meg kell hívni a Felügyelő bizottság elnökét, és a szükséges szakér-

tőket. 

12)  A Választmányi ülésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell vezetni, a 

jegyzőkönyv hitelesítésére egy főt kell választani a résztvevő Választmányi tagok közül. A 

készült jegyzőkönyvet archiválni kell. A meghozott határozatokat a „Határozatok Könyve”-

ben, sorszámozottan rögzíteni kell.  
 

10.§   Az Elnökség 
 

1) Az Elnökség – mint az Egyesület vezető tisztségviselői - az Egyesület általános hatáskörű ügy-

vezető szerve, amely gondoskodik a Küldöttgyűlés és a Választmány határozatainak végrehajtá-

sáról, valamint a Küldöttgyűlések és a Választmányi ülések közötti időszakban az egyesületi 

munka folyamatosságáról, szabályosságáról.  Működéséről a Választmánynak és a Küldöttgyű-

lésnek tartozik beszámolni. 
 

2) Az Elnökség tagjai: 
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a) elnök, 

b) 4 fő elnökségi tag.  
 

3)  Az Elnökség feladata: 

a) előkészíti a Küldöttgyűlést és a Választmányi ülést, összeállítja és előkészíti ezek tárgyalásso-

rozatát és napirendjeit, azokat a Választmány elé terjeszti elfogadásra, 

b) az éves költségvetés - a Választmánnyal egyeztetett - elkészítése és annak a Küldöttgyűlés elé 

terjesztése, 

c) gazdálkodik a Küldöttgyűlés által megállapított költségvetési kereteken belül. A költségvetés 

egyes fő rovatai között a Választmány felhatalmazása alapján átcsoportosíthat. Felügyeli a 

vállalkozási jelleggel működő tanyákat, gondoskodik az érvényes szerződések naprakészségé-

ről az érvényes jogszabályok és a gazdasági körülmények figyelembe vételével évenként ak-

tualizálja,  

d) A választmány előzetes jóváhagyásával dönt - átruházott hatáskörben - az Egyesület beruhá-

zásairól,  

e) dönt az egyesületi tagok felvétele tárgyában,  

f) meghatározza, illetve javasolja, hogy az Elnökség és a Választmány egyes tagjai milyen szak-

feladatokat lássanak el, 

g) a Választmányi jóváhagyás részére, évente előre tervet készít a díjkedvezmények nyújtásának 

adhatóságára az elfogadott költségvetés keretein belül,  

h) megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontjait, 

a verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit és bíráit, és az azokra fordítható részletes költ-

ségtervet, az elfogadott költségvetés keretein belül, 

i) jóváhagyja az Egyesület versenycsapatát,   

j) a költségvetésben biztosított keretnek megfelelően, megállapítja az Egyesület alkalmazottai-

nak munkabérét illetve munkavégzés céljára szerződést köt, 

k) dönt az Egyesület érdekében történő partneri találkozókra utazó egyesületi tagok kijelöléséről, 

l) tájékoztatja a Választmányt a pártoló tagok vagyoni hozzájárulásáról, 

m) eseti munkabizottságot hozhat létre, meghatározza tagjainak számát, kijelöli vezetőit, megha-

tározza feladatkörüket és beszámoltatja őket végzett munkájukról,  

n) elkészíti saját éves munkatervét, melyet a Választmány elé terjeszt jóváhagyásra, 

o) a Választmány jóváhagyásával megállapítja az egyesületi horgásztanyák rendjét, és gondos-

kodik azok betartatásáról, 

p) a szerződéseket és a módosításokat, a vonatkozó szabályok követésével, figyelembe vételével, 

az Elnök javaslata alapján - a Választmány előzetes hozzájárulásával - hagyja jóvá, 

q) az Elnökség tagjai kötelesek a Küldöttgyűlésen részt venni, ott az egyesülettel kapcsolatos 

kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
 

4) Az Elnökség évenként legalább 6 alkalommal tart rendes ülést. Rendkívüli ülést abban az eset-

ben kell összehívni, ha azt 

a) az Elnökség 3 tagja az ülés céljának megjelölésével kéri, 

b) az Elnök, illetőleg 

c) a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja. 
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5) Az Elnökség ülését az Elnök, akadályoztatása esetén a helyettesítéssel megbízott alelnök, iga-

zolható módon hívja össze és látja el az elnöki feladatokat. Az Elnökség több mint felének je-

lenléte esetén határozatképes. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Az Elnökségi ülést 

elektronikus úton is össze lehet hívni, ha a tagok személyazonossága igazolható és dokumentál-

ható. 

6) Az Elnökség üléseire, annak tagjain kívül, meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét. 

7) Az Elnökség üléseiről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni, me-

lyeket archiválni kell. A jegyzőkönyvet az Elnök és az elnökség 1 tagja írja alá. A meghozott 

határozatokat a „Határozatok Könyve” -ben sorszámozottan kell rögzíteni. 

8) Az Elnökségi ülést sürgős esetekben, a ”Munkatervben meghatározottakon” túl, szóban is össze 

lehet hívni. 

 

11.§  Az Elnök jogai és feladatai. 
 

 

1)  Az Elnök az Egyesület első számú vezetője, és az Egyesület törvényes képviselője. A törvényi 

rendelkezések értelmében, az Egyesület nevében egyszemélyi aláírásra és képviseletre jogosult, en-

nek megfelelően az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog is önállóan megilleti. 

 

a) képviseli az Egyesületet, akadályoztatása esetén megbízást ad az Elnökség egy tagja ré-

szére, az Egyesület esetenkénti, határozott időre szóló, vagy egyes témák képviseletére, 

b) összehívja a Küldöttgyűlést, valamint a Tisztújító Küldöttgyűlést, a Választmányt és az 

Elnökséget, azokon – kivéve a Tisztújító Küldöttgyűlés - ellátja a levezető elnöki fel-

adatokat. Gondoskodik az ülések személyi és tárgyi feltételeiről, valamint annak szabá-

lyos összehívásáról, 

c) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, biztosítja az Egyesület szerve-

inek törvényes és alapszabályszerű működését,  

d) a költségvetés keretei között, az utalványozási jogkörét az Alelnökre átruházhatja, 

e) szerződést köt az Egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat, 

f) eljár a Választmány által átruházott és előzetesen egyeztetett hatáskörben, az Egyesület-

tel jogviszonyba kerülő vállalkozások szerződéseinek megkötésében, 

g) a két Választmányi ülés között irányítja és szervezi az Egyesület operatív feladatait, 

melyről Választmányi ülésen beszámol, 

h) összehangolja és ellenőrzi a Küldöttgyűlés, a Választmány és az Elnökség határozatai-

nak végrehajtását. Gondoskodik az Egyesület szabályos és naprakész iratkezelési rend-

jéről, 

i) tevékenységével a Választmánynak és a Küldöttgyűlésnek tartozik felelősséggel, amely 

szervezeteknek beszámolni köteles, 

j) biztosít(tat)ja az informatikai programok szakszerű működésének személyi, tárgyi és 

anyagi feltételeit. 

 

 2) Az Elnököt munkájában az elnökség segíti.  
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12 .§ Az elnökségi tagok feladatait és jogköreit az Egyesület Szervezeti Munka 

Szabályzata (SZMSZ) tartalmazza. 

 

 

13.§  Állandó Bizottságok.   
 

1) A Felügyelő Bizottság 
 

a. ) a Felügyelő Bizottság elnökből és kettő tagból áll, akiket a Tisztújító Küldöttgyűlés választ, 

5 éves időtartamra. Ha a Felügyelő Bizottság létszáma csökken, az Elnök a következő 

Küldöttgyűlésen köteles a pótlásról gondoskodni, 

b.)   a Bizottság tagjai egyidejűleg az Egyesületen belül más tisztséget nem tölthetnek be, nem 

lehet az Elnökség, a Választmány vagy egyéb másik bizottság tagjai, 

c.)  a Bizottság köteles ellenőrizni az Alapszabály betartását, az Egyesület költségvetésének, az 

Elnökség, a Választmány és a Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá az 

Egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, a pénz és iratkezelési és a 

bizonylati fegyelem betartását, valamint az Egyesület gazdálkodását. Az ellenőrzéseiről a 

Bizottság jegyzőkönyvet készít, melynek egy példányát, az észleltek kijavítása céljából, 

átadja az Elnök részére. Jogosult a feltárt hibák kijavításának visszaellenőrzésére,  

d.)  a bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügy  megvizsgálására, 

e.)  ha a Bizottság – ellenőrzése során – hiányosságot, vagy jogszabály, az Alapszabály, illetve 

az Egyesület érdekeit sértő bármely egyéb rendellenességet vagy magatartást észlel, arról 

írásban köteles tájékoztatni az Elnököt. A tájékoztatásban szereplő hiba kijavításának el-

maradása esetén, 30 napon belül a sorrendiség betartásával, rendkívüli Elnökségi, Vá-

lasztmányi, Küldöttgyűlési összehívást kezdeményezhet. Súlyosabb intézkedések léte vagy 

elmaradása esetében az illetékes felügyeleti szervet köteles értesíteni, 

    f.)  a Bizottság elnöke köteles a végzett munkáról az Elnökséget,  a Választmányt és a Kül-

döttközgyűlést tájékoztatni,   

g.)  a Bizottság Elnöke tanácskozási joggal, jogosult részt venni az Elnökség és a Választmány 

ülésein, valamint beszámolási joggal a Küldöttgyűlés ülésein,  

h.)   a Felügyelő Bizottság éves munkaterv alapján dolgozik. Észlelt problémák esetében, a 

munkatervében nem szereplő témák vizsgálatában is eljárhat. 
 

2) A Fegyelmi Bizottság 
 

a) A Fegyelmi Bizottság elnökből és két tagból áll, akiket a Választmány választ, 5 éves 

időtartamra.  

b) Ha a Fegyelmi Bizottság létszáma csökken, az Elnök a következő Választmányi ülésen 

köteles a pótlásról gondoskodni.  

c) A Bizottság tagjai egyidejűleg más tisztséget nem tölthetnek be, nem lehetnek az Elnök-

ség, a Választmány, illetőleg a Felügyelő Bizottság tagjai. 

d) A Bizottság a fegyelmi ügyekben első fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be 

nem töltött tagjainak ügyeiben. 

e) A Bizottság eljárására a jogszabályi és az Egyesület Fegyelmi Szabályzatának a rendel-

kezései az irányadóak. A horgászati szabálytalanságok vizsgálatainak eredményeiről 

évente köteles a Szövetség vezetését tájékoztatni. 
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f) A Bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási 

gyakorlatáról az Elnökséget és a Választmányt. Éves tevékenységéről beszámol a Vá-

lasztmánynak. 
 

3) A Jelölő Bizottság.    
 

a) A Jelölő Bizottság elnökét és két tagját a Választmány választja meg, 5 éves időtartamra.  

b) Ha a Jelölő Bizottság létszáma csökken, az Egyesület Választmánya köteles a létszámá-

nak pótlását biztosítani. 

c) A Jelölő Bizottság konkrét feladat és jogkörét az SZMSZ- ben leírtak szabályozzák.                    

 

 

14.§   Munkabizottságok. 

 
 

1) A Választmány meghatározott szakfeladatok ellátására munka-bizottságokat hozhat létre, 

továbbá a szükséges képviseletre megbízást adhat, amelyek a költségvetésben meghatározott 

pénzügyi kerettel rendelkezhetnek, felhasználásával az Elnökségnek és a Választmánynak 

elszámolni kötelesek.  

2) az Elnökség ideiglenes jelleggel  eseti-bizottságot hozhat létre egyes, konkrét feladatok 

végrehajtására, a szükséges képviseletre megbízást adhat. Munkájukhoz a költségvetés 

keretében anyagi fedezetet biztosítható, amelynek felhasználásával az Elnökségnek és a 

Választmánynak elszámolni kötelesek.  

 
 

15.§     Az Egyesület tisztségviselői. 
 

            

1) Az Egyesület rendelkezik mind vezető tisztségviselőkkel, mind tisztségviselőkkel. 

2) Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 

3) Az Egyesület tisztségviselői: 

a) a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai, 

b) a Fegyelmi Bizottság Elnöke és tagjai, 

c) a Választmány tagjai, 

d) az Egyesület szövetségi küldöttei. 

4) A vezető tisztségviselők és a tisztségviselők mandátuma a tisztségre történő megválasztá-

sának elfogadásával keletkezik. 

5) A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények 

a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek a cselekvőképességét a te-

vékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

b) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos kö-

vetelmények alól nem mentesül. 

c) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit va-

lamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya 
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alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személynél vezető tisztségvise-

lő nem lehet. 

d) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségvi-

selő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

e) Vezető tisztségviselő csak olyan személy lehet, aki tagja az Egyesületnek. 

 

6) A vezető tisztségviselők mandátumának megszűnése 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással; 

e) az elnökségi tag halálával; 

f) az elnökségi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges kör-

ben történő korlátozásával; 

g) az elnökségi taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezté-

vel; 

h) az egyesületi tagságának megszűntével. 

 

7) A Küldöttgyűlés a vezető tisztségviselőt bármikor visszahívhatja. 

A visszahívás rendje: 

 A vezető tisztségviselő visszahívására az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a 

Küldöttgyűlésnek. 

 A visszahívásról a Küldöttgyűlés dönt.  

 A visszahívást kimondó, megindokolt határozatot az érintettel írásban közölni kell. 

 A visszahívást kimondó határozat elleni jogorvoslat: 

A vezető tisztségviselő jogosult a kézhezvételétől számított 30 napon belül a sé-

relmezett határozatot az illetékes bíróságon keresettel megtámadni. 

 

8) A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesület Elnökségéhez benyújtott nyilatkozat-

ban bármikor lemondhat. 

9) A tisztségviselővel szembeni követelmények: 

 

A tisztségviselőkkel szembeni a tisztség betöltésével kapcsolatos követelményekre és kizáró 

okokra a 2013. évi V. törvény 3:22.§-ában foglalt, a vezető tisztségviselőkre vonatkozó – fen-

tiekkel azonos -rendelkezések az irányadóak. A felügyelő bizottsági tagokkal szembeni to-

vábbi követelmény a Ptk. 3:26.§. (2) bekezdésében rögzített azon követelmény, hogy nem le-

het tag, akinek hozzátartozója az Egyesület vezető tisztségviselője. 

 

10) A tisztségviselő mandátuma megszűnik: 

 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével, 
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c) visszahívással, 

d) lemondással, 

e) a tisztségviselő halálával, 

f) a tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges kör-

ben történő korlátozásával, 

g) a tisztségviselővel szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 

h) az egyesületi tagságának megszűnésével. 

 

11) A Küldöttgyűlés a tisztségviselőt bármikor visszahívhatja. 

 

A visszahívás rendje: 

 a tisztségviselő visszahívására az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Küldött-

gyűlésnek, 

 a visszahívásról a Küldöttgyűlés dönt,  

 a visszahívást kimondó, megindokolt határozatot az érintettel írásban közölni kell, 

 a visszahívást kimondó határozat elleni jogorvoslat: 

a tisztségviselő jogosult a kézhezvételétől számított 30 napon belül a sérelmezett 

határozatot az illetékes bíróságon keresettel megtámadni. 

 

12) A tisztségviselő megbízatásáról az Egyesület Elnökségéhez benyújtott nyilatkozatban 

bármikor lemondhat. 

13) A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével; 

c) visszahívással; 

d) lemondással;  

e) a felügyelő bizottsági tag halálával; 

f) a felügyelő bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szük-

séges körben történő korlátozásával; 

g) a felügyelő bizottsági taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekö-

vetkeztével; 

h) az egyesületi tagságának megszűnésével. 

i) A visszahívás rendje és a visszahívó határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége 

a vezető tisztségviselők vonatkozásában a jelen Alapszabály 15.§ (11) bekezdésé-

ben foglaltakkal azonos. 

 

14) A felügyelő bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az Egyesület elnökéhez intézi. 

15) A Fegyelmi Bizottsági tagság megszűnik 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkeztével; 

c) visszahívással; 
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d) lemondással, a Fegyelmi bizottsági tag halálával; 

e) a Fegyelmi bizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

f) a Fegyelmi bizottsági taggal szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövet-

keztével; 

g) az egyesületi tagságának megszűnésével; 

h) A visszahívás rendje és a visszahívó határozattal szembeni jogorvoslat lehetősége a 

Fegyelmi bizottsági tag vonatkozásában a jelen Alapszabály 15.§ (11) bekezdésében 

foglaltakkal azonos. 

i) A Fegyelmi bizottsági tag a lemondó nyilatkozatát az Elnökséghez intézi. 
 

 

16.§   Az Egyesület vagyona. 

 
 

1) Az Egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénzek és követelések alkotják. 

2) Az Egyesület bevételei tagdíjból és egyéb díjakból, az Egyesület alapszabályszerű működésé-

ből eredő más bevételekből, valamint adományokból és a tevékenysége eredményéből állnak. 

3) Az Egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

kártérítési felelősséggel tartoznak az általuk okozott károkért. 

4) Az Egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meg-

határozott célokra történő felhasználásáért az Egyesület Elnöksége egyetemlegesen felel. 

 
 

17.§   Az Egyesület felügyelete. 

 
 

1) a törvényességi felügyelet körében az Egyesületre háruló feladatok (adatközlés, stb.) megha-

tározására, az „Egyesülési jogról, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

CLXXV. Törvény ” előírásai az irányadók.  

2) a személy(i) és a jogszabályi változásokat is magába foglaló Alapszabály módosítást, az éves 

gazdálkodást összefoglaló mérleget és eredmény-kimutatást, minden évben a meghatározott 

határidőig, a felügyeleti szervnek kell megküldeni, 

3) Az Egyesület megszűnése a Ptk. 3:48 §-a,  3:83 §-a, vagy 3:84 §-a szerint történik. 

5) Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon esetében a Ptk. 3:85-

§-a szerint kell eljárni. 

6) Jogutód nélküli megszűnés esetén a vezető tisztségviselők felelősségét a Ptk. 3:86-§-a hatá-

rozza meg. 

7) Az Egyesület nyilvántartásból való törlése, az egyesületek nyilvántartásba vételére vonatkozó 

szabályokat kell alkalmazni. 
 

18.§   Záró rendelkezések. 
 

1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben „Az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi 

CLXXV. Törvény, továbbá a „Polgári Törvénykönyvről” szóló 2013. évi V. törvény rendel-

kezéseit kell alkalmazni,  
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2) Ezt az Alapszabályt a Csepel horgász Egyesület 2018. április 28.-i Küldöttgyűlése a módosí-

tásokat, törléseket a Kül/12/2018.04.28.-től a Kül/14/2018.04.28.-ig, továbbá a  

Kül/42/2018.04.28.-tól a Kül/67/2018.04.28.-ig  számozott határozatokkal, egységes szerke-

zetbe foglalását a Kül/68/2018.04.28. számú határozataival elfogadta.  
 

3) Jelen Alapszabály 20 számozott oldalból, + 1 oldal mellékletből áll. 

 
 

************************************************************************ 
 

Budapest, 2018. április 28. 

 

 

                                                             Mészáros Ferenc sk 

                                                           elnök 
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