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ALKALOIDA "LOMBIK" HORGÁSZ EGYESÜLET 

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 

A L A P S Z A B Á L Y A  

 

 
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

1. 
 

Az Egyesület neve: Alkaloida ”Lombik” Horgász Egyesület 

Székhelye: 4440 Tiszavasvári, Kabay János út 29. 

Pecsétje: a) körbélyegző: Köriratban: Alkaloida "Lombik" Horgász Egyesület 
Tiszavasvári Közép mezőben: Horog, halábrával és 1954-es évszám 

  b) lécbélyegző: felső sor: Alkaloida "LOMBIK" Horgász Egyesület 
középső sor: 4440 Tiszavasvári alsó sor: MOHOSZ törzsszám: 246 

  c) lécbélyegző: felső sor: ALKALOIDA LOMBIK HORGÁSZ 
EGYESÜLET középső sor: 4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29. 
alsó sor: Adószám: 19861425-1-15 

Az egyesület honlapjának címe: 

www.tv-horgasz.info 

Vízterület: Kacsás-tó (Tiszavasvári külterület 0369/1 hrsz.)  

Az Egyesület önálló jogi személy. 
 
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 
2. 

2.1. Az Egyesület célja:  

– Tagjai részére kedvező horgászlehetőség biztosítása, a horgászérdekek képviselete. 

– A horgászsport népszerűsítése, fejlesztése. 

– Az ifjúsági és gyermek horgászok nevelése. 

– A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak 
tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése. 

2.2 Az Egyesület tevékenysége: 
– Horgászversenyek szervezése tagjai részére. 
– Halászati jog, horgásztó hasznosítása. 
– Egyesületi épületek, horgásztanya hasznosítása. 

 
 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 
3. 
 

3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek elfogadja, és kötelezettséget vállal a tagdíj megfizetésére. Az egyesületi 

tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az egyesület megalakulását 
követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az 
Elnökséghez kell benyújtani, amely szerv a kérelem beérkezésétől számított 30 napon 
belül, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz a tagfelvételről. Határozatát 
annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell 
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megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén 
jogorvoslatnak helye nincs.  
Tagság alapfeltétele továbbá az érvényes horgászvizsga, horgászigazolvány megléte. 
 
3.1.1 Az Egyesületnek teljes jogú tagjai, ezen belül anyagi kötelezettségek tekintetében 
kedvezményezett helyzetben lévő ifjúsági és nyugdíjas tagjai lehetnek. Ifjúsági tag csak 18 éven 
aluli fiatal lehet. 
 
3.1.2 Az új tagok belépési díját az Egyesület Közgyűlése évente felülvizsgálja. 
 
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki 
kizárólag vagyoni hozzájárulásával segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt 
venni. 
 
3.3 Az Egyesületnek tiszteletbeli tagjai is lehetnek. Tiszteletbeli tagsági viszonyt a Közgyűlés 
határozatát követően  az Elnökség írásos felkérésének tiszteletbeli tag általi elfogadó 
nyilatkozata alapján lehet létesíteni.  
Ezen tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az Egyesület bármely testületi ülésére 
meghívhatók. Az Egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait kedvezményes horgászengedéllyel 
láthatja el egyedi elbírálás alapján. 
 

4. 
Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással, jogutód nélküli 
megszűnésével. 
 

5. 
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület Elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával 
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az 
Elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg. 

 
6. 

Az Elnökség titkos, minősített szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja az Egyesületnek 
azt a tagját, aki az alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy 
ismételten sértő magatartást tanúsít, vagy a fegyelmi szabályzatban foglalt kizáró okokat 
kimeríti és akinek kizárását a Fegyelmi Bizottság jogerős határozattal kezdeményezi az 
Elnökség előtt. 
 

7. 
A kizárásra okot adó magatartás tudomásra jutását követően a Fegyelmi Bizottság 
kezdeményezheti a tag kizárását. A kizárásra irányuló eljárásban a Fegyelmi Bizottság 
ülést hív össze. A tag kizárását kezdeményező határozatot írásba kell foglalni és 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás kezdeményezésének 
alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A Fegyelmi Bizottság a tag kizárásának 
Elnökség előtti kezdeményezéséről szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától 
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett 
taggal. 
A Fegyelmi Bizottság tag kizárására irányuló határozatát követően az Elnökség a 
következő ülésén köteles a napirendek között a tag kizárásáról nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel dönteni. Az ülésre a tagot meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 
szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a 
határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési 
lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. Az Elnökség 
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határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban – 
indokolással, a kizárás alapjául szolgáló tények és bizonyítékok bemutatásával valamint a 
jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatással együttesen - igazolható módon is közli 
az érintett taggal. 
A kizárt tag a kizárást kimondó határozat hatályon kívül helyezése iránt attól az 
időponttól számított harminc napon belül lehet kereset indítani az egyesület ellen, 
amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról tudomást 
szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egy éves, jogvesztő határidő 
elteltével per nem indítható. 
 
Kizárható a tag akkor is, ha elmaradt a tárgyévi tagdíj megfizetésével tárgyév december 
31. napjáig. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a 
legalább a tagdíjfizetés iránti kötelezettségre nyitva álló határidő elmulasztását követően 
az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra 
történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 
 

VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS 
8. 

 
Az Egyesület rendes tagjai kötelesek a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat a 
határozatban foglalt időpontig az egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő 

átutalás útján  megfizetni, a pártoló tagok pedig a vállalt vagyoni hozzájárulást teljesíteni az 

egyesület házipénztárába vagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás útján. 
Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíj fizetés kötelezettsége megszűnik, a már befizetett tagdíjak 
és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetében az Egyesület Elnöksége egyéni 
elbírálás alapján, méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszafizetheti az 
örökösöknek.  
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
9. 
 

Az Egyesület tagjai jogosultak az Egyesület tevékenységében részt venni, szolgáltatásait 
igénybe venni. Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának 
megvalósítását és az egyesület tevékenységét. 
Az Egyesület minden tagja – a pártoló és tiszteletbeli tagok kivételével - azonos szavazati joggal 
rendelkezik, azaz minden tag egy szavazattal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését 
érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát 
minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható. 
 

10. 
A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem 
választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti. 

 
 

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK 
 

11. 
11.1. Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A Közgyűlés a tagok összessége, 

amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja 
össze az Elnökség által megjelölt helyszínre, mely a tagok nagy létszámára tekintettel eltér az 
egyesület székhelyétől. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, melynek időpontja 
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minden év február utolsó szombati napja 8 óra 30 perc. Amennyiben ebben az időpontban 
határozatképtelen a Közgyűlés, az ismételt közgyűlést aznap 9 órakor tartja meg. Az évi 
rendes közgyűlésre személyes meghívót nem küld az Elnökség, viszont a közgyűlés tervezett 
időpontját legalább 15 nappal megelőzően közzé teszi azt több médiában is (pl. Vasvári 
Hírmondó, az Egyesület internetes honlapja, helyi kábeltv, hírdető tábla az Önkormányzat 
földszinti folyosóján) valamint az Egyesület honlapján. A közgyűlési meghívó 
tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt 
napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan 
részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult tagok álláspontjukat 
kialakíthassák. A meghívó közzétételét követő 3 napon belül a tagok, az egyesület 
szervei az Elnökségnél a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával 
a napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség 2 napon belül dönt. Az Elnökség 
a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, 
továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak 
meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a 
tagokkal a meghívóval egyező módon. 

 Ha az Elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy elutasítja  
vagy a kiegészített napirendi pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, 
úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően 
külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem 
közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi 
részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárulnak. 

 
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a 
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a 
megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára 
tekintet nélkül határozatképes lesz. 
 
11.2. Rendkívüli közgyűlést az Elnökség, illetve a tagság fele hívhat össze, konkrét cél 
megjelölésével továbbá az egyesület életét és jövőjét jelentősen befolyásoló döntés előtt valamint 
ha az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; az egyesület 
előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy az 
egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 
dönteni. 
Az Elnökségnek kötelessége összehívni egy rendkívüli közgyűlést a napirend közlésével írásban, 
a rendes közgyűlési meghívóval egyező tartalmi elemekkel, igazolható módon úgy, hogy 
a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább nyolc nap időköznek kell 
lennie. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy 
tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő 
kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
/a rendes közgyűlés összehívására vonatkozó szabályokkal egyezően. 
 
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt 
határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a 
jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - 
határozatképtelensége miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 30 perc elteltével kell 
összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölendő. 
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11.3. A Közgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt 
szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a határozatot elvetettnek kell tekinteni. 
 
11.4. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a 
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra 
jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv 
hitelesítő személyét. A levezető elnök a mindenkori egyesületi elnök. 
 
11.5. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két 
jegyzőkönyv hitelesítő ír alá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a 
döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számarányát. 
 
11.6. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett 
szavazatok többségével hozzák meg, az alapszabályban rögzített esetektől eltekintve. A 
határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
 
11.7. A közgyűlés a tisztségviselőket a nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja meg. 
A tisztségviselők esetleges tiszteletdíjáról a Közgyűlés dönt, egyszerű szótöbbséggel. 
 
11.8. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az 
érintett tag(okk)al a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható 
módon is közli a határozatnak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 
11.9  Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők megválasztása, visszahívása; az 
alapszabály jóváhagyása és módosítása; az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg 
megszűnésének, szétvállásának a kimondása; a tagdíj megállapítása; az olyan szerződés 
megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével 
vagy ezek hozzátartozójával köt; a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető 
tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; határozat ingatlan 
vétele valamint elidegenítése tárgykörében és döntés mindazon kérdésben, amelyet 
jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 
 
11.10 Az alapszabály módosításához, ingatlan vételéről, illetve az Egyesület tulajdonában 
lévő ingatlan elidegenítéséről a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 
határozata szükséges, Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület 
megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

 
12. 

12.1. Az Egyesület szervei: 
Az Egyesület ügyvezető szerve a Közgyűlés által választott 5 főből álló Elnökség. Az Elnökség 
tagjai a közgyűlés által megválasztott elnök, titkár, gazdasági vezető és 2 Elnökségi tag, akik az 
Egyesület vezető tisztségviselőinek tekintendők. A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a 
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tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja.  
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.  
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől 
eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont).  Nem lehet vezető tisztségviselő 
az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói 
ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató 
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban 
megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 
 
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 
- a megbízás időtartamának lejártával; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a vezető tisztségviselő halálával; 
- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; 
- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik 
vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével 
vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik 
napon válik hatályossá. 
 
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály 
vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség jogosult az 
egyesület éves beszámolójának elfogadására, és az éves költségvetés megállapítására.  
Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni. Az 
Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés 
ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.  
Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. A Elnökség szükséghez képest 
- de legalább évente egyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. A Elnökség ülésére minden 
tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között 
legalább 15 nap időköznek kell lennie. Bármely a Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, 
szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. A meghívó tartalmazza az egyesület 
nevét, székhelyét, az ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A meghívó 
kézhez vételét követő 5 napon belül az Elnökség tagjai az Elnöknél a napirend 
kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással 
hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség 
esetén az Elnök szavazata dönt. 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az egyesületnek nem tagja; 
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- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
A Elnökség határozatait az Elnök ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a 
határozatoknak az egyesület honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 
 

12.2. Az Elnök jogai és kötelességei: 

– a Közgyűlést bármikor összehívhatja 

– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja 

– a kiadások számláit ellenőrzi 

– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez 

– harmadik személyekkel való szerződések megkötése 

– a tagság érszrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak 
megfelelően kell az intézkedéseket megtennie 

– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, 
illetve felhasználását ellenőriznie kell, 

– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése. 

– a Elnökség előzetes döntése alapján szerződést köt az Egyesület alkalmazottaival, 
gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. 

– a költségvetés keretei között pénztári utalványozási jogkört gyakorol 
 elszámolásra történő pénzátadáskor, 

– jogosult megyei küldöttként képviselni az egyesületet. 

12.3. A titkár jogai és kötelességei: 

– az Elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az Elnököt, 

– az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű 
helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges. 

– gondoskodik a Határozatok Tárának pontos vezetéséről 
– gondoskodik a Közgyűlés és a Elnökségi ülések jegyzőkönyvének 

elkészítéséről, azokat hitelesítésük után az illetékes szerveknek megküldi, 
– segít a Közgyűlés napirendi pontjainak összeállításában, kimunkálásában és 

előadásában, valamint a határozati javaslatok elkészítésében, 
– végzi az Egyesület ügyviteli munkáját, a pénzügyi- gazdasági adminisztráció 

kivételével, 
– végzi a tagok nyilvántartását és a tagokkal való levelezést, 
– szervezi az Egyesület rendezvényeit, 
– segíti az Egyesület Elnökét a munkája ellátásában, a munkatervben rábízott 

feladatok tekintetében jog- és hatáskörrel bír, 
– elkészíti a fogási naplók évenkénti összesítését, 
– jogosult megyei küldöttként képviselni az egyesületet,  amennyiben az elnök 

akadályoztatva van vagy a taglétszámra tekintettel két fő delegálására jogosult 
vagy kötelezett az egyesület. 

12.4. A gazdasági vezető jogai és kötelességei: 

– az Egyesület pénzállományának kezelése, 

– a számlák kezelése és nyilvántartása, ellenőrzése 

– a pénztárkönyv vezetése, 

– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az Elnök értesítése, 

– a számlák hitelességének ellenőrzése. 

– kezeli az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait. 
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12.5 Felügyelő Bizottság 

– A Felügyelő Bizottság elnökét és 2 tagját a közgyűlés választja, 5 évre. 

– 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 a jogi személy vezető tisztségviselője. A bizottság tagjai 
egyidejűleg az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.  

– A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen 
kötelesek részt venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől 
függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak. 

– A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 
– A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a 
felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető 
tisztségviselőjéhez intézi. 

– 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,  

- negyedévenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a 
gazdálkodást.  

- Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.  

– A bizottság jogosult az Egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely 
ügyet megvizsgálni.  

– Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt, illetve az 
Egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az 
Egyesület Elnökét.  

– Az írásbeli tájékoztatás eredménytelensége esetén, 30 napon belül rendkívüli közgyűlés 
összehívását kezdeményezheti.  

– A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.  

– A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a Elnökség ülésein.  

– A bizottság munkaterv alapján dolgozik, melyet maga állít össze.  
 

12.6 Fegyelmi Bizottság 

– A Fegyelmi Bizottság elnökét és 2 tagját a közgyűlés választja, 5 évre.  

– A bizottság tagjai egyidejűleg az Egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.  

– A bizottság elsőfokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak 
valamint a Elnökség és a Felügyelő Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.  

– A bizottság eljárására az Egyesület fegyelmi szabályzatában foglalt rendelkezések az 
irányadók.  

– A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről, a felelősségre vonási 
gyakorlatról a Elnökséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.  

 

12.7 Megyei küldött 

– Képviseli az Egyesület érdekeit a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Közhasznú Szövetségének ülésein. 

– Rendszeresen beszámol a Elnökségnek a Megyei Szövetség munkájáról, eseményeiről. 
 

http://www.villantomagazin.com/elnoksegi-ulesek/sporthorgasz-egyesuletek-szabolcs-szatmar-bereg-megyei-szovetsegenek-beszamoloja-a-2009.-evben-vegzett-munkajarol.html
http://www.villantomagazin.com/elnoksegi-ulesek/sporthorgasz-egyesuletek-szabolcs-szatmar-bereg-megyei-szovetsegenek-beszamoloja-a-2009.-evben-vegzett-munkajarol.html
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13. 
Mind a közgyűlés, mind a Elnökség minden lényeges döntéseit jegyzőkönyvben rögzíti. A 
jegyzőkönyvet a Elnökség tagjai és közgyűlés esetén további két tag írja alá.  
 
 

14. 
A mindenkori tisztségviselők neveit, adatait az I-es számú melléklet tartalmazza. 
 
 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 
15. 

 
Az Egyesület képviseletére az elnök és a titkár önállóan jogosult. A banki utalványozási jogot 
az elnök, a titkár és a gazdasági vezető  közül 2 személy együttesen gyakorolja. 
Az egyesület küldöttje a mindenkori elnök és/vagy az egyesület titkára. Kettőnél több küldött 
esetén a Elnökség által választott személy. 
 
 

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA 
16. 

 
16.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az 
Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen 
módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti 
meg. 
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg 
a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során 
nyereségre nem törekszik. 
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet 
terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel. 

16.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját 
vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig. 
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a 
vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik 
meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után 
állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani. 

16.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell 
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület 
gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást 
készít. 

16.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást 
a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, 
elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, 
rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel. 

 
 

VEGYES RENDELKEZÉSEK 
17. 

 
Az Egyesület tagja a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségének.  
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre. 
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18. 

Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást 
nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá 
országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban 
sem fog. 
 

19. 
 

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 
rendelkezései az irányadóak. 
 
A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2016. február 27. napján megtartott 
közgyűlés elfogadta, és az elfogadás napján lép hatályba. A létesítő okirat egységes szerkezetbe 
foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Kelt: Tiszavasvári, 2016. február 27. 
 
 
 


