


 
 

1.§. 
 
 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
A HORGÁSZEGYESÜLET JELLEGE, ÉS JOGI HELYZETE 
 
 
1.1. Az egyesület neve: SZATMÁRVIDÉKI HORGÁSZ ÉS TERMÉSZETVÉDŐ 
EGYESÜLET 
 
1.2. Az egyesület székhelye: 4700 Mátészalka Ősz út 7. 
1.3. Levelezési címe: 4700 Mátészalka Ősz út 7. 
1.4. Alapítás éve: 1946 
1.5. Bélyegzője: köriratban az egyesület neve, a körirat alatt 1946 évszám 
1.6. Az egyesület vízterülete: a Vaja víztározó 
 
 

2.§. 
 
 
2.1. Az egyesület jogi személy. 
2.2.Az egyesület a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Sporthorgász Egyesületek Szövetségének 

tagja. 
2.3. Az egyesület vagyonnal rendelkezik, mely vagyont a tagok befizetései, támogatások, 

adományok, egyéb bevételek, ingó, és ingatlan vagyontárgyak, a kezelésében lévő 
vízterületre kiadott napijegyek bevételei, és követelések képezik. 
A vagyon csak az egyesületi célok megvalósítását, és az egyesület működését 
szolgálhatja. 

Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A 
tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem 
felelnek. Amennyiben az egyesület az esetleges tartozásait vagyontárgyaival, és 
pénzeszközeivel fedezni nem tudja, az egyesület legfõbb szerve a tagok  által az 
alapszabályban meghatározottak szerint, közvetlenül legfõbb szervként választott 
testülete, - a Taggyűlés -  által 
 – kétharmados minősített többséggel – a tagokat pótbefizetésre kötelezheti. 
 

3.§. 
 
AZ EGYESÜLETI TAGSÁGI JOGVISZONY SZABÁLYAI 
 
 
3.1. Az egyesület a nyitott tagság elve szerint működik, ami azt jelenti, hogy jogszabályi 

korlátozás hiányában egyesületi tag lehet az, aki az Alapszabályban megjelölt 
feltételeknek megfelel, és azok megvalósításában való tevékenységet vállal. 

 
3.2. Az egyesületnek tagjai lehetnek: 
 

- magyar állampolgárok 
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- külföldi állampolgárok 
- jogi személyek 

 
3.3. Az egyesületi tagsági viszony formái: 
 

3.3.1. Teljes jogú, rendes tagok lehetnek, ha nem állnak cselekvőképességet kizáró, vagy 
korlátozó gondnokság alatt, a horgászatot nem kereső foglalkozásként űzik, nem 
állnak horgászjegyváltási tilalom, vagy egyesületi fegyelmi büntetés hatálya alatt, s 
akik: 

 
- magyar állampolgárok; 
- Magyarországon letelepedett nem magyar állampolgárok, amennyiben tartózkodási 
engedély birtokában vannak. 

 
Megtartja teljes jogú rendes tagságát az, akinek tagsági díját, vagy a rendes tagokat 
érintő más kötelezettségeit a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint kérelmükre 
eltörlik, vagy mérséklik. Tisztségre csak teljes jogú tag választható. 
 

3.3.2. Ifjúsági tag lehet a 18 életévét be nem töltött személy, aki: 
 

- tagfelvételét 14. életévének betöltése után kéri; 
- tagfelvételét 14. életévének betöltése előtt kéri, s ehhez a törvényes képviselő (szülő, 

gyám) hozzájárulását adta, és nyilatkozott a felmerülő költségek kifizetésének 
vállalásáról. 

 
3.3.3. Az egyesületnek tagja lehet az a jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem 

rendelkező, de jogszabály által elismerten működő szervezet, mely 
 

- önkéntes belépési szándékát kinyilvánítja 
- az egyesület Alapszabályát, és más belső szabályzatát elfogadja 
- az egyesület tevékenységében való részvételre – az anyagi támogatásra – vonatkozó 

részletes szabályokat az egyesület vezetősége, és a jogi személy (meghatalmazottja) 
által létrehozott együttműködési megállapodásban rögzítik. 

 
3.3.4. Az egyesület pártoló ( patronáló ) tagjai lehetnek azok a természetes, és jogi 

személyek, akiket a vezetőség kérésükre pártoló taggá felvesz, amennyiben vállalják 
hogy az egyesület működéséhez anyagi, szakmai, elvi, és egyéb támogatást 
nyújtanak. 

 
3.3.5. A Taggyűlés tiszteletbeli – örökös – tagnak felveheti azt a személyt, aki az 

egyesületi élet valamely szakterületén tevékenységével kiemelkedő érdemeket 
szerzett munkásságával, szakmai, erkölcsi súlyával elősegíti az egyesületi cél jobb, 
kiemelkedőbb megvalósítását. 
A  pártoló tag az egyesület tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz részt, 
a tiszteletbeli tagot az egyesület tagjai választják meg e tagságra. A különleges 
jogállású tagok az egyesület szerveibe nem választhatnak és az egyesületi szervek 
döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehetnek részt. Költségvetési szerv 
egyesület pártoló tagja nem lehet. 

 
3.4. A tagfelvétel anyagi feltételei, és módjai 
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3.4.1. Az egyesületbe a teljes jogú tagként való felvételhez belépési díjat, első halasítási 

díjat, valamint vízpótlási hozzájárulást kell fizetni, melynek minden tagra azonos 
mértékét a Taggyűlés határozza meg. Itt is alkalmazni lehet az Alapszabály 3.3.1. 
pontjában foglaltakat, a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozóan. 

 
3.4.2. A tagfelvételről az egyesület ügyintézõ és képviseleti szerve a Vezetőség dönt. 

Kérelmező az esetleges elutasító határozattal szemben a határozat kézhezvételétől 
számított 30 napon belül a Vezetőséghez címzett panasszal fordulhat a 
Taggyűléshez, melyről az soron következő ülésén dönt. 

 
3.5. Tagnyilvántartás vezetése 
 

3.5.1. Az egyesület tagjairól folyamatosan nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a 
horgászati okmányokban szereplő adatok lehetnek. Ettől eltérő adatok nyilvántartásához 
az érintett tag hozzájárulása szükséges. 
 
3.5.2. Az egyesület minden tagként felvett személy részére tagsági igazolványt állít ki. 

 
3.6. Az egyesület tagjainak jogai: 
 

- A tagokat a jogszabályokban, és az Alapszabályban foglalt korlátozások kivételével. 
 

- választhat és választható az egyesület szerveibe 
 

- egyenlő jogok illetik, és egyforma kötelezettségek terhelik. 
 

- A Taggyűlésen üléseken minden választott jelenlévő tagnak egy szavazata van. A 
szavazásra jogosult tag nem élhet szavazati jogával, ha a tárgyalt napirendben érdekelt 
(pl. saját fegyelmi ügye). 

 
- A tag ha nem –választott taggyűlési tag-  jogosult, – tanácskozási joga alapján – az 

egyesület teljes körű nyitott fórumain, Taggyűlés, vitaülésein a részvételi, felszólalási, 
indítványozási és bírálati jogával élni. 

 
- A tagot megilleti a személyes tájékozódási, iratokba való betekintési joga is. 

 
- Jogosult részt venni az egyesület rendezvényein, versenyein, továbbá a rendelkezésre 

álló lehetőségeken belül – a megállapított sorrendben, és hozzájárulás mellett – az 
egyesület által fenntartott horgásztanyákat és horgászfelszereléseket igénybe venni. 

 
- A tag joga az egyesülettől állami horgászjegyet igényelni és ennek birtokában területi 

engedélyt vásárolni, és az azon feltüntetett vízterületen horgászni. 
 

- Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabályt sértõ határozat 
megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutásáról számított 
harminc napos jogvesztõ határidõben – pert indíthat. A perindítás a határozat 
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a 
határozat végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. 
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Az ifjúsági, jogi, pártoló, tiszteletbeli és más, képviseletre nem jogosult tagok tisztségre 
nem választhatók. az egyesület teljes körű nyitott fórumain azonban javaslattételi, és 
véleményezési jogukat  gyakorolhatják, az  őket is megilleti. 

 
3.7. Az egyesület tagjainak kötelezettségei:  

 
- nem veszélyeztetheti az egyesület céljának meg valósítását, 

 
- A tag köteles az egyesület Alapszabályának, és más belső szabályzatainak 

rendelkezéseit, és az egyesület bármely testületének határozatait betartani, illetve 
végrehajtani. 
 

- Köteles közreműködni az egyesület anyagi alapjainak megteremtésében, és annak 
gyarapításában. Ennek megfelelően a tag köteles a megállapított tagdíjat és egyéb 
díjakat az egyesület pénztárába, számlájára a vezetőség által előírt határidőre befizetni. 

 
- A tagnak tevékenyen részt kell venni az egyesület munkájában, rendszeresen segíteni 

az egyesületet feladatai teljesítésében. 
 

- Az egyesületi tevékenységgel kapcsolatosan önként vállalt feladatot maradéktalanul, 
és legjobb tudása szerint ellátni. 

 
- A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászat országos, és helyi szabályait 

megtartani, és megtartatni. 
 

- A természet, környezet, különösen a vizek, és vízpartok tisztasága felett őrködni, az  
esetleges vízszennyezésekkel kapcsolatos észlelését az egyesület bármelyik 
tisztségviselőjével haladéktalanul közölni. 

 
3.8. A tagsági viszony megszűnésének módjai: 
 

3.8.1. A tag halála, vagy jogi személy tag jogutód nélküli megszűnése. 
 
3.8.2. Az egyesület megszűnése esetén. 

 
3.8.3. Kilépés esetén. 

 
-  a kilépést írásban a vezetőségnek kell bejelenteni. A kilépést meg kell tagadni, ha: 

 
-  a tag ellen fegyelmi eljárás van folyamatban 
- a tag az egyesülettel szemben fennálló kötelezettségeit az előírt határidőig nem 

teljesítette 
- kilépés esetén a tagsági jogviszony a bejelentés időpontjában szűnik meg, az 

Alapszabály 3.8.3 pontjának második, harmadik bekezdésének kivételével. 
-  a tagsági viszony évközi megszűnése esetén a tagdíjfizetési kötelezettség a kilépés 

évének végéig fennmarad.  
 

3.9. Törlés 
 



 5 

- Törölni kell azt a tagot, aki a tagdíj, vagy egyéb fizetési kötelezettségének – saját 
hibájából – hat hónapig írásbeli felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
 

- Abban az esetben is törölni kell a tagot, ha az egyesülettel szemben fennálló 
személyes kötelezettségét felszólítás ellenére az elvégezhető ideig nem végzi el. 

 
- Bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztéssel elitélt 

tagot törölni kell. 
 

- A törlésről az elnök kezdeményezése alapján a vezetőség határoz, minden esetben 
vizsgálva a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felszólítás átvételét, a megjelölt 
teljesítési határidő tényleges elteltét, és a saját hibából történő mulasztás tényét. 

 
- A törlés elrendeléséről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell, azzal, hogy a 

határozat tartalmazza a jogorvoslati lehetőséget. (30 napon belül, a vezetőséghez 
címzett kifogás terjeszthető elő, a  Taggyűléshez). 

 
3.10. Kizárás: 
 

- A tagsági viszony kizárással csak fegyelmi eljárás során, a Fegyelmi Bizottság jogerős 
határozata alapján szűnik meg. 

 
- A fegyelmire vonatkozó eljárási szabályokat, a kiszabható fegyelmi büntetéseket és a 

jogorvoslati lehetőségeket a Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 
 

 
4. § 

 
 

AZ EGYESÜLET SZERVEI 
 
 
4.1.Taggyűlés 
4.2. Vezetőség 
4.3  Felügyelő Bizottság 
4.4. Fegyelmi Bizottság 
4.5. Jelölő Bizottság 
 
4.1.TAFGYŰLÉS  
 
Az egyesület legfõbb szerve a  tagok által – az alapszabályban meghatározottak szerint – 
közvetlenül legfõbb szervként választott testület. 
  
4.4.1. A Taggyűlés a horgászegyesületet érintő minden kérdésben dönthet. 
 
4.1.2. A Taggyűlés  kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 
a)  az alapszabály megállapítása és módosítása, a fegyelmi szabályzat 

megállapítása és módosítása 
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b) az éves költségvetés, illetve az elõzõ évrõl szóló számviteli beszámoló 
elfogadása, ha törvény  eltérõen nem rendelkezik,  

  
c)   a Vezetőség ( ügyintézõ és képviseleti szerv) éves beszámolójának elfogadása, 
 
d)   az egyesület más egyesülettel való egyesülésének, szétválásának vagy  
      feloszlásának kimondása, 
 
e)  a Taggyűlés tagjainak megválasztása, a Felügyelő Bizottság      tagjainak és    
     elnökének, a Fegyelmi Bizottság tagjainak és elnökének      megválasztása, a Jelölő   
     Bizottság tagjainak és elnökének, megválasztása, a horgászegyesület képviselőinek  
     megválasztása a  Megyei Szövetségben és  visszahívása, 
 

f) A Vezetőség (ügyintézõ és képviseleti) szerv tagjainak és az elnökének 
megválasztása és visszahívása, 
 

g) A választásokat 5 évenként kell megtartani, a Jelölő Bizottság jelöltjein kivül a 
Taggyűlés is állíthat jelöltet 50%+1 szavazattal .  
 

h) a horgászegyesület nevének megváltoztatása, 
 
i) a Felügyelő Bizottság, és Fegyelmi Bizottság éves beszámolójának elfogadása, 

 
j)  másodfokon eljár a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok ellen benyújtott 

fellebbezési ügyekben; 
 

k) másodfokon eljár a vezetőség törlést kimondó határozatai ellen benyújtott 
fellebbezések ügyében, 

 
l) megállapítja az éves tagdíjat, a saját víz területi engedély árát, és egyéb tagi 

fizetési kötelezettségeket, 
 

m)  dönt az esetleges ingatlanvásárlásról, illetve az egyesület tulajdonában lévő 
vagyontárgyak esetleges elidegenítéséről; 

 
n) jóváhagyja, vagy szükség esetén módosítja az egyesület saját vízterületére 

vonatkozó horgászrendet; 
 

o)  dönt első fokon a választott tisztségviselők fegyelmi ügyeiben; 
 

p) választási cikluson belül választ a ciklus időtartamára az esetleg megüresedett 
tisztségviselői helyekre; 

 
q)  megsemmisíti a Vezetőség jogszabályt, vagy Alapszabályt sértő határozatait; 

 
r)   dönt a Vezetőség javaslata alapján az egyesület tiszteletbeli tag cím odaítéléséről. 
 

 
s) döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket az Vezetőség és alapszabály a 

legfõbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 
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4.1.3.   Az egyesület legfõbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell 

hívni. A legfõbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha 
azt a tagok legalább egytizede – az ok és a cél megjelölésével – kéri. A Taggyűlés 
összehívása Vezetőség feladata. Abban az esetben, ha ennek a feladatának a Vezetőség 
nem tesz eleget, a Taggyűlést a Felügyelő Bizottság hívja össze. A Taggyűlést a 
Felügyelő Bizottság saját kezdeményezésére is összehívhatja szintén – az ok és a cél 
megjelölésével – 

 
4.4.4.  Az egyesület  Taggyűlése  határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az 
           egyesület Taggyűlése határozatait a jelenlévõk szótöbbségével hozza, a jelölt állítás  
           kivételével. 
 
4.1.5.   Ha az egyesület Taggyűlése  nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A 

megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követõen 1 órával késõbbi 
idõpontra hívható össze változatlan napirenddel, ekkor megismételt ülés a legfõbb 
szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül, határozatképes. Ezt az eredeti 
meghívóban közölni kell.. 

 
4.1.6.  A Taggyűlést a Vezetőség tagjai és a Felügyelő Bizottság, valamint a Fegyelmi 

Bizottság tagjai a Jelölő Bizottság tagjai és  Megyei Szövetségbe delegált tagok a 
megválasztott tagokkal együttesen alkotják, mint választott tisztségviselők. 

 
 
4.1.7.  A Taggyűlés létszáma 50 fő. 
 
4.1.8.  A Taggyűlésen az egyesület elnöke elnököl. Akadályoztatása esetén az elnökhelyettes,  
           vagy az elnök által megbízott tisztségviselő végzi az elnöklési, Taggyűlési vezetési 
           feladatokat. 
 
4.1.9.   A Taggyülés határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.  
            Szavazategyenlőség esetén az elnök (elnöklő) szavazata dönt. 
 
 
4.1.10. A Taggyülésen a tagok részvételét írásban kell bíztosítani,– hirdetményi meghívás,  
            és tájékoztatás alapján – tanácskozási joggal minden tag részt vehet. Jogi személy  
            tagot meghatalmazottja is képviselheti, a meghatalmazást igazolni kell. 
 
4.1.11. A Taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a levezető  elnök, a  
            jegyzőkönyvvezető, és a közgyűlés által választott 2 fő hitelesítő ír alá. A  
            jegyzőkönyvhöz csatolni kell a jelenléti ívet, a meghívót, a megtárgyalt napirendi  
            pontok anyagát, és iratait. 
 
 
 
4.2.  VEZETŐSÉG 
 
4.2.1  A Vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a  
          Taggyűlés határozatainak végrehajtásáról, gondoskodik az egyesület jogszabályszerű,  
           belső szabályzataival egyező működéséről, valamint biztosítja a Taggyűlések közötti  
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           időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. A Vezetőség tagjait a Taggyűlés 5 
           éves időtartamra választja. 
 
4.2.2.  A Vezetőség 

 
(a) kitűzi a Taggyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti a tárgyalandó tárgysorozatot, 

és összeállítja a szavazati és  tanácskozási joggal meghívandók névsorát; 
 

(b) gazdálkodik a Taggyűlés által megállapított költségvetési keretek  között, intézkedik 
szükség szerint e keretek között a költségek átcsoportosításáról, utólagos tájékoztatási 
kötelezettséggel; 

 
(c)  határoz első fokon a tagok felvétele, kilépése, és törlése tárgyában; 

 
(d)  másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi 

ügyeiben; 
 

(e)  kijelöli az egyesület versenycsapatát, és vezetőjét, a szövetség által rendezett halfogó 
versenyekre, és más rendezvényekre; 

 
(f)  megállapítja a halfogó, és egyéb versenyek, rendezvények időpontját, a verseny 

Feltételeit, díjait, és kijelöli rendezőit, bíráit; 
 

(g)  munkáltatói jogokat gyakorol az egyesület alkalmazottaival szemben. Dönt a 
felvételükről, munkaviszonyuk megszüntetéséről, díjazásukról. 

 
(h)  dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok 

személyi kijelölési rendjéről. 
 

(i)  megállapítja saját munkatervét; 
 

(j)  együttműködési megállapodást köt a jogi taggal; 
 

(k)  megállapítja a tagok anyagi kötelezettségei befizetésének határidejét; 
 

(l)  az egyesület tagjairól folyamatos nyilvántartást vezet; 
 

(m)  szervezi a halőrzést, a működéshöz szükséges intézkedések megtételét; 
 

(n)  a vezetőség szükség szerint, de évente legalább 2 alkalommal ülésezik. Az üléseket 
az elnök hívja össze. Össze kell hívni az ülést abban az esetben is, ha  

 
- a vezetőség tagjainak legalább harmada, 
- az egyesület elnöke, 
- a Fegyelmi, vagy Felügyelő bizottság 

 
szükségesnek tartja, az ok és cél megjelölésével. 
 
A vezetőségi ülés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott vezetőségi tagok 
több, mint 50 %-a jelen van. Határozatait a vezetőség egyszerű szótöbbséggel hozza. 
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Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt, határozatképtelenség esetén a 
vezetőségi ülést megismételten össze kell hívni, 

 
(o)  a vezetőség üléseire minden esetben meg kell hívni a Felügyelő bizottság, és a 

Fegyelmi bizottság elnökeit, választás előkészítésekor a Jelölő Bizottság elnökét, 
 
(p)  a vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a tanácskozás 

lényegét, a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök, és a jk. vezető írja alá.  
 

(q)  az egyesület éves költségvetése, és annak végrehajtásáról szóló zárszámadás 
Taggyűlés elé terjesztése csak a Felügyelő bizottság előzetes felülvizsgálata alapján, 
és az arról szóló jelentés ismeretében történhet. 
 
 

4.2.3. A VEZETŐSÉG létszáma 9 fő, tagjai 
 

(a) az egyesület Elnöke: 
 
- felelős az egyesület törvényes, és Alapszabályszerű működéséért, a 

halgazdálkodásra, a horgászatra, valamint az egyesületekre vonatkozó 
jogszabályok, szabályzatok, és utasítások megtartásáért, 

 
- összefogja a vezetőség tagjainak munkáját, és gondoskodik arról, hogy 

intézkedéseik a Taggyűlés és a Vezetőség határozataival összhangban 
legyenek, 

 
- elősegíti a Felügyelő, és Fegyelmi bizottság munkáját, Alapszabályszerű 

működését, ha intézkedései eredménytelenek maradnak, a működés hiányát a 
Taggyűlésnek észrevételezi; 

 
- képviseli a horgászegyesületet a hatóságok, más szervek, és személyekkel 

szemben, 
 
-  felhatalmazásának keretei között szerződéseket köthet, és meghatalmazásokat 

adhat az egyesület nevében, 
 

- gyakorolja a részére biztosított utalványozási és a munkáltatói jogkört, 
 
- elnököl a Taggyűlésen a Vezetőség  ülésein, 
 
-  gondoskodik arról, hogy a Vezetőség, a Felügyelő, és Fegyelmi bizottság a 

Taggyűlésen beszámoljon munkájáról, 
 
- gondoskodik a határozatok, valamint a felsőbb szervek utasításainak 

végrehajtásáról, 
 
-  fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén kezdeményezi a 

fegyelmi eljárást, 
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- intézkedik minden olyan kérdésben, amely nem tartozik a Taggyűlés a 
Vezetőség, vagy más tisztségviselő hatáskörébe, 

 
- Az elnök az Alapszabályban felsorolt kötelezettségeinek egy részét az 

elnökhelyettesre átruházhatja. 
 
-  

 
(b)  az Elnökhelyettes , 2 fő 

 
- Az egyesület elnökének általános helyettese. Az elnök akadályoztatása esetén 

jogköre, és kötelezettsége megegyezik az elnökével, 
 
- Szervezi a Vezetőség határozatainak végrehajtását, 
 
- Az egyesület ügyvitelének szabályszerűségét biztosítja, végzi, ill. irányítja az 

egyesület levelezési, és adatszolgáltatási feladatait, 
 
- az elnök által meghatározott témakörökben utalványozási, és aláírási jogkört 

gyakorol, 
 

-  a vezetőség felhatalmazása alapján képviseli az egyesületet a hatóságok, más 
szervek és személyekkel szemben, 

 
- közreműködik a Taggyűlés, és a vezetőségi ülés írásos anyagainak 

előkészítésében, 
 
- ellátja a hatáskörébe rendelt egyéb feladatokat. 

 
 

(c) a Gazdasági felelős 
 

-  irányítja a horgászegyesület gazdasági ügyeit, felügyeli a pénzkezelési 
szabályokat, 

 
-  felügyeli az utalványozott kifizetések teljesítését. Szabálytalanság esetén a 

kifizetést, megtagadja, és a küldöttgyűlésnek jelentést tesz, eredménytelenség 
esetén feljelentéssel él, 

 
- beszedi (beszedeti) a tagdíjakat, a tagdíjfizetésről nyilvántartást vezettet, 
      javaslatot tesz díjkedvezményekre, 

 
- a tagdíjfizetés elmaradása esetén kezdeményezi az Alapszabály szerinti 

intézkedéseket, 
 

-  a Taggyűlésre elkészíti az éves költségvetést, a zárszámadást, a 
vagyonmérleget, s azt a vezetőség, majd a Taggyűlés elé terjeszti, 

 
-  ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat. 
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(d) a Horgászmester 

 
- a vezetőségen belül szervei, és irányítja az egyesületnél folyó halgazdálkodási 

munkát különös tekintettel az egyesület saját vízterületén szükséges 
haltelepítési feladatokra, melyet szakmailag is irányít, 

 
- közvetlenül irányítja az alkalmazott halőr(ök) munkáját, 

 
-  javaslatot dolgoz ki az egyesület vízterületére vonatkozó horgászrendre, 

illetve annak szükség szerinti megváltoztatására. 
 
 

(e) a Versenyfelelős 
 
- a vezetőségen belül szervezi, és irányítja az egyesületnél megrendezésre kerülő 

Halfogó, és egyéb versenyeket, rendezvényeket, 
 
- javaslatot tesz az egyesület versenycsapatának összetételére, 

 
-  segítséget nyújt a horgászmesternek a korszerű horgászmódszerek tagság 

körében történő terjesztésében. 
 
 

(f) Ifjúsági és oktatási felelős 
 

- a vezetőségen belül foglalkozik az ifjúsági, és gyermek horgászok speciális 
problémáival, 

 
- kapcsolatot tart fenn a környék oktatási intézményeivel, közreműködik a 

horgászat fiatalok körében történő népszerűsítésében, 
 
- közreműködik az ifjúsági tagok kötelezettségeinek megállapításában, él 

javaslattételi jogával, 
 

-  igény szerint oktatást, továbbképzést, ismeretterjesztést szervez a fiatalok 
számára. 

 
 

(g) Környezetvédelmi felelős 
 

- a vezetőségen belül szervezi az egyesület víz-, környezetvédelmi és 
természetvédelmi munkáját, 

 
- irányítja az egyesület saját vízterületére szervezett környezetvédelmi és 

természetvédelmi tevékenységet, 
 

- felügyeli, és betartatja a saját vízterületen a rendet, és vízparti tisztaságot. 
ebben a minőségében az alkalmazott halőr(ök) felé utasítási jog illeti meg. 
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(h)  Halőrzés vezetője 

 
- összefogja, és irányítja az egyesület halőreit, segíti őket munkájuk végzésében, 

 
- szükség szerint a tagok bevonásával ellenőrzési akciót szervez, a vízvédelmi 

munka eredményesebb végzése érdekében, különösen a haltelepítéseket 
követően, 

 
- munkája sikeres végzéséhez a vezetőség köteles rendelkezésére bocsátani a 

saját vízterületre területi engedélyt váltott tagok, a kiadott, névre szóló jegyek 
tulajdonosainak nevét. 

 
 
4.3.  A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  
 
4.3.1. A Felügyelő Bizottság elnökét, és tagjait a Taggyűlés 5 éves időtartamra választja. A 

Bizottság az elnökből, és 4 tagból áll. 
4.3.2. A Bizottság tagjai egyidejűleg az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek. 

A Bizottság köteles ellenőrizni az Alapszabály betartását, az egyesület 
költségvetésének, a Taggyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá az Egyesület 
szerveinek törvényes, és szabályszerű működését, a pénz-, és anyagkezelést, a 
bizonylati fegyelmet, a gazdálkodást. 

 
4.3.3 A Bizottság jogosult az egyesület működésével, és gazdálkodásával kapcsolatban  

bármely ügyet megvizsgálni. Ha a Bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy 
jogszabályt, Alapszabályt, illetőleg az egyesület érdekeit sértő bármilyen eseményt 
észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoztatás 
eredménytelensége esetén 30 napon belül rendkívüli Taggyűlés összehívását 
kezdeményezheti. 
 

4.3.3. A Bizottság köteles évenként a Taggyűlésnek beszámolni a végzett munkáról. A 
Bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult a Vezetőség ülésein részt venni. 

 
 
4.4.  A FEGYELMI  BIZOTTSÁG 
 
 
4.4.1.  A Fegyelmi Bizottság 1 fő elnökből, és 4 tagból áll, akiket a Taggyűlés 5 éves  
 időtartamra választ. A Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehet a Vezetőség, illetve a  
 Felügyelő Bizottság tagja. 
 
4.4.2. A Bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak 

fegyelmi ügyeiben. Munkájukat a Fegyelmi Szabályzatban foglalt rendelkezések 
szerint végzik. 

 
4..4.3  A Bizottság elnöke a Vezetőségi ülésen tanácskozási joggal vehet részt, s évente  
 köteles beszámolni a Taggyűlésnek a Bizottság munkájáról, a meghozott  
            határozatokról. 
 




