A
ROKKA HORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
(2017.07..-től)

1. §

1) Az egyesület neve: ROKKA HORGÁSZ EGYESÜLET
2) Az egyesület rövidített neve: ROKKA HE

.

3) Székhelye: 5600 BÉKÉSCSABA, BAJZA UTCA 11.
4) Bélyegzője: 25mm átmérőjű kőralakú, középen az egyesület logója az alapítás
évszámával, amit körbevesz az egyesület neve.
5) Adószáma: 19977898 -1-04

6) Gyulai Törvényszéken nyilvántartási száma: 325/2005
7) Az egyesület 1973-ban alakult Békéscsabai Kötöttárugyár Rt. Sporthorgász
Egyesülete néven.
8) Jogi személy, az 1993. május 28-án megalakult Körösvidéki Horgász Egyesületek
Szövetségének (KHESZ) tagja.
9) Az egyesület logója:
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2. §
AZ EGYESÜLET CÉLJA:
1) A horgászsport gyakorlása, fejlesztése, népszerűsítése.
2) Tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati lehetőségek
biztosítása.
3) A jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben
tartása, természet szeretetére és védelmére való nevelés.
3. §
AZ EGYESÜLET CÉLKITŰZÉSEINEK ÉRDEKÉBEN:
1) Biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket.
2) Vízterületeket vehet kezelésbe, azon halászati jogot gyakorolhat.
3) Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok,
előírások, a Helyi és az országos Horgászrend szabályainak megtartását.
4) Segíti az érintett hatóságokat a jogszerűtlen cselekmények megelőzésében és
leküzdésében, valamint a vizek tisztaságának, a környezet és a természet védelmének
biztosítása érdekében.
5) Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek
gyarapítására.
6) Halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.
4. §
1) Az egyesület célkitűzéseinek eredményes ellátásához igényli az állami, az önkormányzati,
civil és gazdálkodó szervezetek, alapítványok és magánszemélyek erkölcsi és anyagi
támogatását.
2) Az egyesület politikai pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogad el,
részükre támogatást nem nyújt, képviselő jelöltet nem indít és nem támogat.
5. §
1.)

Az egyesület a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) tagjaként
működik.
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2.)

Az egyesület és a KHESZ kapcsolataira a KHESZ alapszabálya az irányadó.
6. §
AZ EGYESÜLET TAGJAI

1) Az egyesület tagjává olyan személy (természetes személy, jogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet) válhat, aki/amely
a) nyilatkozik a belépési szándékról,
b) elfogadja az egyesület célját (céljait),
c) az alapszabály alapján az egyesület tagjait terhelő kötelezettségek teljesítését
vállalja,
d) az egyesület taggá választ.
2) Az egyesület tagjává választásról az alapszabály rendelkezése szerint az elnökség határoz.
3) Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából
kedvezményezett státuszú, de ugyanakkor a tagsági jogok tekintetében korlátozott ifjúsági
tagjai is lehetnek.
4) Kedvezményezett státusz meghatározásáról az egyesület elnöksége dönt, előzetes írásbeli
kérelem alapján. Kedvezményezett lehet a horgászfeleség – kortól függetlenül, vagy a 70.
életévét betöltött horgász.
5) Az ifjúsági tagként a 14. és 18. év közötti fiatalokat lehet felvenni. A 14. életévüket be
nem töltött személyek (gyermekhorgászok) csak a szülő (gyám) beleegyezésével és az Ő
írásbeli megerősítésével léphetnek be az egyesületbe.
6) Kérelemre valamennyi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, illetve tartós
külföldi szolgálatot teljesítő, vagy tartósan beteg az egyesületi tagság megőrzése
érdekében, az egyesület tagjaként tagdíjkedvezményt kaphat. A kérelem elbírálására az
elnökség jogosult, az ebben az esetben fizetendő folyamat fenntartási díj pedig az éves
tagdíj.
7) Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma
alatt, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt,
továbbá a horgászatot nem keresetképpen, vagy kereset kiegészítésként űzi.
8) Az egyesületnek lehetnek tiszteletbeli tagjai is. Az egyesület tiszteletbeli tagja olyan
természetes személy lehet, aki kimagasló szakmai tudásával segíti az egyesület munkáját.
A tiszteletbeli tag erkölcsi támogatást nyújt az egyesület részére.
9) Az egyesület tiszteletbeli tagjává olyan személy válhat, aki/amely:
a) az egyesület célja szerinti területen vagy ahhoz kapcsolódó területen folytat
tevékenységet
b) az egyesület az egyesületi célok előmozdítása érdekében végzett tevékenységéért
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tiszteletbeli taggá választ,
c) a tiszteletbeli tagságot elfogadja.
10) A tiszteletbeli taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint határozhat a
vezetőség.
11) Az egyesület pártoló tagjává olyan személy válhat, aki/amely:
a) az egyesület pártoló tagja kíván lenni,
b) az egyesület tevékenységét időszakosan vagy rendszeresen támogatni kívánja,
c) az egyesület pártoló taggá választ.
12) A pártoló taggá választásról, az alapszabály rendelkezése szerint az elnökség határoz.
13) Az egyesületnek lehetnek jogi személy tagjai is. Jogi személy esetében ennek részletes
feltételeit az egyesület elnöksége és a jogi személy között megkötött együttműködési
megállapodás szabályozza.
14) Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.
15) A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.
7. §
1.) A belépési szándékot a tagnyilvántartó-lap kitöltésével és annak aláírásával kell
kinyilvánítani.
2.) A tagfelvételről az elnökség dönt. A tag a tagfelvételt elutasító elnökségi határozat ellen,
a határozatnak a tag részére igazolt módon történt közlésétől kezdődő 15 napon belül
élhet jogorvoslattal a közgyűléshez, amely azt a soron következő ülésén külön napirendi
pontként bírálja el.
3.) Új belépő tag - a pártoló és a tiszteletbeli tag kivételével – a közgyűlésen meghatározott
belépési díjat és éves tagdíjat köteles megfizetni.
4.) A két közgyűlés közötti tagfelvételről az elnökség köteles beszámolni.
8. §
1) Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni.
2) A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
3) A tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
4) A tagokat az ide vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak, továbbá a jogi
személyekre, az ifjúsági-, pártoló- és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások
kivételével egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik.
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5) A tagok jogai:
a)

a közgyűléseken részt vehet, személyes tanácskozási-, indítványozási- és
szavazati jogot gyakorolhat, tevékenyen közreműködik az egyesület munkájában,
valamint segíti azt feladatai teljesítésében;

b)

ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesz - az egyesület bármely
tisztségére választható;

c)

a közgyűlésen napirendjére, napirendi pontjára javaslatot tehet;

d)

kezdeményezheti tiszteletbeli tag felvételét;

e)

f)

jogosult igénybe venni az egyesületnek a tagok részére biztosított
szolgáltatásait;
az egyesület tisztségviselőihez vagy testületeihez kéréssel, javaslattal fordulni;

g)

az egyesület rendezésében tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken,
kiállításokon, versenyeken és más rendezvényen részt venni;

h)

az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelni, állami horgászjegyet
váltani, területi engedélyeket vásárolni;

i) a MOHOSZ szövetségi rendszerében (MOHOSZ és tagszövetségei, azok
tagegyesületei) horgászigazolvánnyal és Tagsági lap bélyeggel regisztrált horgászként
a szervezeti rendszerben kialakított kedvezményes horgászati és egyéb
szolgáltatásokat igénybe venni.
6) A tagok kötelesek:
a) az alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés, az elnökség és az egyesület választott
testületeinek határozatait betartani.
b) A tagdíjat és egyéb előírt díjakat az egyesület pénztárába határidőre befizetni.
c) Az egyesületi vagyont védeni.
d)

A tagok kötelesek tevékenyen részt venni az egyesület munkájában és segíteni
a feladatai teljesítésében.

e) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat az Országos Horgászrendet és egyesületi
vizek helyi horgászrendi előírásait betartani.
f) A fogási naplót előírás szerint vezetni és az azon megjelölt határidőig le adni. Aki
ezen kötelezettségének nem tesz eleget az jogszabályt sért, illetve megszegi a fogási
napló kiadójának, egyesületének erre vonatkozó előírásait.
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g) A tag köteles a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni. Az esetleges környezetés vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait haladéktalanul közölni kell az egyesület
vezetőségével, a vízterület hasznosítójával.
h) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását, és az
egyesület tevékenységét.
7) Az Egyesület tagjainak kizárása ügyében első fokon a fegyelmi bizottság határozatba
foglalt javaslata alapján az egyesület közgyűlése, másodfokon az elnökség dönt. A
másodfokú döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gyulai Törvényszékhez
fordulhat a tag jogorvoslatért.
8) Fegyelmi ügyekben – kivéve kizárás – első fokon a fegyelmi bizottság, másod fokon az
elnökség határozatban dönt. A másodfokú döntés kézhezvételétől számított 30 napon
belül a Gyulai Törvényszékhez fordulhat a tag jogorvoslatért.
9) Amennyiben a tag nem felel meg az Alapszabályban meghatározott feltételeknek, az
egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról az egyesület elnöksége dönt.
9. §
TISZTELETBELI ÉS PÁRTOLÓ TAGOK
1) A tiszteletbeli és a pártoló tag az egyesület szerveibe nem választhat, az egyesületi
szervek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt, köteles betartani az
egyesület alapszabályát, végrehajtani a közgyűlés és a vezetőség határozatait.
2) A pártoló tagok jogai:
a) A természetes személy pártoló tagok személyesen, a jogi személy pártoló
tagok pedig képviselőjük útján tanácskozási joggal részt venni az egyesület
közgyűlésén;
b) javaslatokat, észrevételeket tehetnek a működéssel kapcsolatban;
c) részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben /pl. rendezvényen
való kedvezményes részvétel/.
3) A pártoló tagok kötelesek:
a) az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés és az elnökség határozatait;
b) a vállalt támogatást nyújtani.
4) A tiszteletbeli tagok jogai, kötelezettségei:
a) részesülhetnek az egyesület által nyújtott kedvezményekben (pl. rendezvényen
való kedvezményes részvétel);
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b) tanácskozási joggal személyesen részt vehetnek az egyesület közgyűlésén, ahol
tanácskozási, javaslattételéi joggal élhetnek, észrevételeket tehetnek a működéssel
kapcsolatban;
c) a tiszteletbeli tagok kötelesek az Alapszabályt betartani, végrehajtani a közgyűlés
és a vezetőség határozatait.
5) A pártoló, vagy tiszteletbeli tag kizárásáról a közgyűlés dönt.
10. §
TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE
1) A tagsági jogviszony megszűnik:
a)
b)
c)
d)

a tag kilépésével;
a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
a tag kizárásával;
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

2) A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. Az adott évre befizetett egyesületi tagdíj
nem igényelhető vissza.
3) A tagdíj megfizetésének elmulasztása a tagsági jogviszony egyesület általi
felmondását eredményezi. A felmondás akkor kezdeményezhető, ha az elnökség a
tagot határidő kitűzésével felhívta az elmulasztott tagdíj megfizetésére és a
felhívásnak a tag nem tett eleget.
4) A tag kizárása:
a) a tagnak jogszabályt, az egyesület Alapszabályát vagy közgyűlési határozatát
súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a Közgyűlés - bármely
egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére - a taggal szemben
kizárási eljárást folytathat le. A kizárás előterjesztését az egyesület fegyelmi
bizottság előzetes határozatba foglalt javaslata alapján lehet
kezdeményezni. A Közgyűlés a rendelkezésre álló adatok és/vagy
meghallgatás alapján hozza meg döntését.
b) A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell
ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket
és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A
kizáró határozatot a taggal közölni kell.
c) A kizáró határozat ellen fellebbezés lehetősége biztosított. A kizárás alá vont
tag, fellebbezését az egyesület Elnökségéhez nyújthatja be írásban, a kizárás
közlésétől számított 8 napon belül.
d) Fellebbezés esetén az Egyesület Elnöksége a rendelkezésére álló adatokon túl,
újabb meghallgatást tarthat. A fellebbezés elbírálására 30 nap áll
rendelkezésére. Az eljárás során hozott döntésről az érintettet írásban értesíteni
kell.
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5) Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már
befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. Elhalálozás esetében az
örökös írásbeli kérelme esetén az Egyesület Elnöksége egyéni elbírálás alapján,
méltányosságból a már befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti.
6) Az egyesület szervei által hozott jog- vagy alapszabálysértő határozat megsemmisítése
iránt bármely tag – a különleges jogállású tag (pártoló tag, tiszteletbeli tag) csak
érintettsége esetén –, a határozat tudomására jutásától számított harminc napos
jogvesztő határidőben 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.
11. §
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK
1) Az egyesület szervei:
a) Közgyűlés;
b) Elnökség;
c) Felügyelő Bizottság
2) Az egyesület szerveibe megválasztott egyesületi tagok szervezeti tagsági jogviszonya az
elfogadással jön létre.
3) A Felügyelő Bizottságok tagjai és vezetői nem lehetnek tagjai az egyesület
Elnökségének.
4) Egy egyesületi tag csak egyetlen választott szervezeti tisztséget tölthet be.
5) Az Elnökség tagjai, a Felügyelő Bizottság vezetői, nem lehetnek egymás közeli
hozzátartozói.
6) A 11. § 1.bekezdés b.) és c.) pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak cselekvőképes,
büntetlen előéletű magyar állampolgárt lehet választani, aki nem áll más egyesületnél
vagy a KHESZ-nél fegyelmi eljárás hatálya vagy fegyelmi elmarasztalás alatt. Ennek
teljesüléséről a megválasztást megelőzően minden érintettnek, a közgyűlés előtt
nyilatkoznia kell, amely nyilatkozatát - megválasztása esetén - tisztségére vonatkozóan
elfogadó nyilatkozatban írásban is meg kell erősítenie a hatályos jogszabályok szerinti
formanyomtatványon.
7) Az egyesület közgyűlése akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak legalább 50 %-a
+ 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani,
akkor az ugyanazon a helyen, az eredeti napirendi pontokkal, de egy későbbi
időpontban másodszorra kitűzött, megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet
nélkül határozatképes, amennyiben erre a meghívóban felhívták a tagok figyelmét.
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8) Az egyesület szerveinek szavazásai - az elnökség tagjainak megválasztását kivéve minden kérdésben nyíltak, a határozathozatal egyszerű többséggel történik.
Szavazategyenlőség esetében ismételt szavazást kell elrendelni és amennyiben az
ismétel szavazás eredménye is szavazategyenlőséget mutat, úgy a javaslatot elvetettnek
kell tekinteni.
9) Az egyesület szerveibe megválasztottnak tekinthető, aki az adott tisztség betöltésére a
sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot megkapta.
10) Az egyesület közgyűlése az elnökséget, a szakmai, felügyeleti szerveit, valamint azok
tagjait választja mely választás 4 évre szól. A testületek és tagjaik a választóiknak
beszámolni kötelesek és ha feladataikat nem látják el megfelelően a közgyűlés bármikor
visszahívhatja őket.
11) A választott tisztviselők mandátumának lejáratát megelőző évben - egyszerű szótöbbség
alapján - a közgyűlés Választmányi Bizottság létrehozásáról dönt. A bizottság legalább
3, maximum 5 fő teljes jogú egyesületi tagból áll.
12) A Választmányi Bizottság feladata a következő ciklusra szólóan az egyesület szerveire
és azok személyi összetételére vonatkozó javaslatok megtétele a tagság véleményei
alapján. A Választmányi Bizottság, létrehozatalát követően a számára eljuttatott
valamennyi véleményt köteles összegyűjteni és azt a soron következő közgyűlés elé
terjeszteni, javaslattételi lehetőséggel élve összegezni a tagság észrevételeit.
13) A Választmányi Bizottság automatikusan megszűnik az egyesület szerveinek és
tisztviselőinek megválasztásával.
12. §
KÖZGYŰLÉS
1) Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés. A tag jogosult a közgyűlésen
részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni,
kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni.
2) A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az egyesület szervein kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a közgyűlés határozata
alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
3) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
4) A közgyűlés:
a.) Elfogadja, módosítja az egyesület Alapszabályát és egyéb ügyrendjeit.
b.) Kimondja az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának
elhatározását vagy más egyesületekkel történő szövetségre lépését.
c.) Az egyesület Alapszabályának módosításához a jelenlévő tagok
háromnegyedes szótöbbsége szükséges. Az egyesület céljainak módosításához
és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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d.) Megválasztja az egyesület szerveit és azok tagjait, dönt visszahívásukról és
díjazásukról. Meghatározza az egyesület szerveinek taglétszámát.
Megválasztja az egyesület elnökségét (elnökét, titkárát, gazdasági vezetőjét),
szakmai bizottságának vezetőjét, tagjait és póttagjait.
e.) Meghatározza könyvvizsgáló megbízásának szükségességét, amely során dönt
annak személyéről.
f.) Elfogadja az egyesület éves költségvetését.
g.) Beszámoltatja a felügyelő bizottságot munkájáról.
h.) Dönt az éves beszámolók - ezen belül az elnökségi, szakmai, felügyeleti
szervek munkájáról, az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentés –
elfogadásáról.
i.) Felhatalmazza az elnökséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok
közötti átcsoportosítás lehetőségére.
j.) Megállapítja a tagok évi tagdíját, a belépési és egyéb díjakat.
k.) Meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát.
l.) Dönt ingatlan vételéről illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan
elidegenítéséről.
m.) Megtárgyalja és elfogadja az egyesület szerveinek éves szakmai beszámolóját
n.) Megsemmisíti az egyesület szerveinek jogszabályba vagy Alapszabályba
ütköző határozatait.
o.) Eljár a választott tisztségviselők fegyelmi ügyében, illetve dönt a tagfelvételt
elutasító az elnökségi határozatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben.
p.) Megállapítja a választott tisztségviselők tiszteletdíját.
q.) Meghatározza a kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendjét.
r.) Megbízza az elnökséget, hogy az illetékes halászati hatóság részére javaslatot,
kérelmet tegyen a vízterületek halgazdálkodási tervére vagy annak
módosítására, így a halasítás mértékére valamint
a kiadható területi
engedélyek számára és díjára, a Helyi Horgászrend sajátosságainak hatósági
engedélyeztetésére.
s.) Felhatalmazza az elnökséget az egyesület kezelésében lévő halgazdálkodási
vízterületen a jó gazda gondosságával elvárható, szakszerű halgazdálkodás
ellátására.
t.) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka
módját, mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét.
u.) Meghatározza az egyesület saját kezelésében lévő vízterületekre a területi
engedély és a halasítási hozzájárulás mértékét.
v.) Dönt a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlásáról,
amennyiben a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
w.) Dönt az olyan szerződés megkötésének jóváhagyásáról, amelyet az egyesület
saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelő bizottság tagjával vagy
azok hozzátartozójával köt.
x.) Dönt a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelő bizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési
igények érvényesítéséről.
y.) Dönt a felügyelő bizottság tagjainak megválasztásáról, visszahívásuk és
díjazásuk megállapításáról.
z.) Dönt a választott könyvvizsgáló megválasztásáról, visszahívásáról és
díjazásának megállapításáról.
aa.) Dönt a Választmányi Bizottság felállításáról és tagságáról.
bb.)
Dönt a végelszámoló kijelöléséről.
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5) Elfogadja az Egyesület Szervezeti és Működési Szabályzatát A közgyűlés a (4)
bekezdés k.) pontjában meghatározott hatáskörét, meghatározott feltételekkel az
elnökségre átruházhatja.
13.§
1) A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.
2) Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt
a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri;
b) felügyelő bizottság, illetőleg;
c) az elnökség szükségesnek tartja;
d) a felügyelő szerv írásban indítványozza;
e) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
f) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
g) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
3) Az (1) bekezdés alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy az egyesület
megszüntetéséről dönteni.
4) A közgyűlést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkár hívja össze.
5) A közgyűlésről szóló meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét, a
közgyűlés
lebonyolításának
helyszínét,
dátumát,
időpontját,
napirendjét,
lebonyolításának rendjét, határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés
időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi szabályokra vonatkozó
figyelemfelhívást.
6) A napirendet tartalmazó meghívót a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább 15
nappal meg kell küldeni és az egyesület valamennyi tagjának.
7) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon belül a
tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől, vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
8) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy
jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó
szerv vagy személy nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének
tárgyában.
9) A napirendet tartalmazó meghívót a közgyűlés kitűzött időpontja előtt legalább 8
nappal meg kell küldeni a felügyelő szervnek és az érintett szövetség(ek) részére.
10) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályozatása esetén a titkár elnököl.
11) A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni
melynek vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés
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megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani. A közgyűlés jegyzőkönyvét és
mellékleteit a közgyűlést követő 30 napon belül a felügyelő szervnek és az érintett
Szövetség(ek)nek meg kell küldeni.
12) Az egyesület Alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
13) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
14) A közgyűlésen a határozat meghozatalakor nem szavazhat az
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
15) A közgyűlés határozatait az egyesület hivatalos honlapján, a székhelyén, illetve a
kezelésében lévő halgazdálkodási vízterület partján elhelyezett hirdetőtáblákon kell
közzétenni.
14. §
Vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények
1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
2) Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető
tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
3) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
5) 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.
6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

- 12 -

7) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a. határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b. megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c. visszahívással;
d. lemondással;
e. a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f. a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g. a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
8) A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott
károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a
jogi személlyel szemben.
9) A vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek okozott
károkért a jogi személy felel. A vezető tisztségviselő a jogi személlyel egyetemlegesen
felel, ha a kárt szándékosan okozta.
15. §
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE
1) Az Elnökség három tagból áll. Az elnökség tagjai az elnök, a gazdasági vezető és a
titkár.
2) Az elnökség az elnökét és további tisztviselőit maga választja tagjai közül.
3) Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
4) Az elnökség üléseit az elnök utasítása alapján a titkár hívja össze, bármely elnökségi
tag vagy szakmai bizottság vezetőjének kérésére. Az ülések összehívásának módja az
éppen legaktuálisabb módon (SMS-ben, e-mailben – oly módon, hogy a kézbesítés és
az üzenet visszaigazolásra kerüljön, pl.: elektronikus tértivevény útján -, vagy
írásban) történhet.
5) Az elnökség ülésein a szakmai bizottságok vezetői tanácskozási joggal vesznek részt.
6) Az elnökség üléseinek összehívását az aktualitások határozzák meg, de évente
legalább két alkalommal ülésezik.
7) Az elnökség akkor határozatképes, ha mindhárom elnökségi tag részt vesz a
határozathozatalban.
8) Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Tagjai
egyenrangúak, teljes szavazati joggal bírnak.
9) Az elnökség tisztségviselői csak az egyesület tagságából választhatóak.
10) Az egyesület ügyvezetését az egyesület elnöksége látja el.
11) Az elnökség munkáját, a gazdasági vezető iránymutatásai alapján könyvelő,
könyvvizsgáló és horgászati okmányolással, adminisztrációval megbízott személyek
segíthetik, akik az egyesület tagságán kívülről is választhatóak, személyükről – a
könyvvizsgáló személyén kívül – az elnökség dönt.
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12) Az elnökség feladatkörébe tartozik:
a.) az Egyesület napi ügyeinek vitele, az elnökség hatáskörébe tartozó
ügyekben a döntések meghozatala;
b.) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése;
c.) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d.) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó
döntések meghozatala és végrehajtása;
e.) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei
megalakításának
és
a tisztségviselők
megválasztatásának
előkészítése;
f.) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítése;
g.) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h.) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
i.) a tagság nyilvántartása;
j.) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése;
k.) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
l.) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálata és annak bekövetkezte esetén a hatályos jogszabályokban
előírt intézkedések megtétele;
m.) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés;
n.) dönt egyes szakfeladatok megbízással történő ellátásának módjáról.
13) Az elnökség köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat
esedékességkor teljesíteni; vagy
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
16. §
AZ EGYESÜLET ELNÖKE
1.) Az egyesület elnöke:
a) az egyesület elnökét az elnökség maga választja tagjai közül.
b) részt vesz az egyesület napi ügyeinek vitelében, az elnökség hatáskörébe
tartozó ügyekben, a döntések meghozatalában;
c) részt vesz a beszámolók előkészítésében és azoknak a közgyűlés elé
terjesztésében;
d) elkészíti az éves szakmai beszámolót és azt a közgyűlés elé terjeszti;
e) részt vesz az egyesületi vagyon kezelését érintő, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatalában;
f) részt vesz az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei
megalakításának és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítésében;
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g) összehívja a közgyűlést, amelyről értesítést küld a tagságnak és a hatályos
jogszabályok szerint előírt irányító és felügyeleti szerveknek;
h) az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjait meghatározza;
i) részt vesz a közgyűlésen és választ ad az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
j) összehívja az egyesület elnökségét;
k) képviseli az egyesületet;
l) eseti megbízást ad az elnökség vagy a szakbizottságok vezetői számára az
egyesület képviseltére;
m) összehívja a Közgyűlést és az elnökség üléseit, azokon elnököl;
n) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását;
o) felügyeli és kontroll alatt tartja az egyesület szerveinek törvényes és
Alapszabályszerű tevékenységét;
p) költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol;
q) az elnökség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az
egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat;
r) részt vesz az egyesület rendezvényeinek szervezésében, lebonyolításában.
2.) Az elnököt munkájában a gazdasági vezető illetve a titkát segíti, akadályoztatása esetén
a titkár helyettesíti.
17. §
AZ EGYESÜLET TITKÁRA
1) Az egyesület titkára:
a) részt vesz az egyesület napi ügyeinek vitelében, az elnökség hatáskörébe
tartozó ügyekben, a döntések meghozatalában;
b) részt vesz a beszámolók előkészítésében és azoknak a közgyűlés elé
terjesztésében;
c) részt vesz az éves beszámolók előkészítésében és azok közgyűlés elé
terjesztésében;
d) részt vesz az egyesületi vagyon kezelésében, a vagyon felhasználására és
befektetésére vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések
meghozatalában és végrehajtásában;
e) részt vesz az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szerveinek
megalakításában és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítésében;
f) részt vesz a közgyűlés összehívásában, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítésében;
g) részt vesz az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározásában;
h) részt vesz a közgyűlésen és elkészíti, valamint ellen jegyzi annak
jegyzőkönyvét;
i) részt vesz a tagság nyilvántartásában;
j) ellátja az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb iratainak
kezelését, nyilvántartását és archiválását;
k) vezeti az irattárat;
l) ellátja az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzését;
m) részt vesz az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálatában és annak bekövetkezte esetén a hatályos jogszabályokban előírt
intézkedések megtételében;
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n) előkészíti a közgyűlés, elnökség elé kerülő előterjesztéseket;
o) gondoskodik a közgyűlés ülésein készülő jegyzőkönyvek és emlékeztetők
vezetéséről, azok ellenjegyzéséről;
p) irányítja illetve ellátja az egyesület szerveinek írásbeli teendőit;
q) részt vesz az egyesület rendezvényeinek szervezésében; lebonyolításában;
r) segíti az egyesület elnökségét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által
átruházott munkafeladatokat;
s) ellátja a postázással és a postabontással kapcsolatos feladatokat, érkezteti a
bejövő iratokat és azokat az archiválással együtt elektronikus úton eljuttatja az
egyesület szerveinek érintett tagjai és/vagy a bizottságok vezetői részére.
18. §
AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI VEZETŐJE
1) Az egyesület gazdasági vezetője:
a.) részt vesz az egyesület napi ügyeinek vitelében, az elnökség hatáskörébe
tartozó ügyekben a döntések meghozatalában;
b.) részt vesz a beszámolók előkészítésében és azoknak a közgyűlés elé
terjesztésében;
c.) részt vesz az éves beszámolók előkészítésében és azok közgyűlés elé
terjesztésében;
d.) elkészíti az egyesület gazdálkodását szabályozó hatályos jogszabályok
szerinti pénzügyi és eszköz-nyilvántartási beszámolókat;
e.) végzi az egyesületi vagyon kezelését, végrehajtja a vagyon felhasználására
és befektetésére vonatkozó döntéseket;
f.) részt vesz az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szerveinek
megalakításában és a tisztségviselők megválasztatásának előkészítésében;
g.) részt vesz a közgyűlés összehívásában, a tagság és az egyesület szerveinek
értesítésében;
h.) részt vesz az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak
meghatározásában;
i.) részt vesz a közgyűlésen és választ ad az egyesülettel kapcsolatos
kérdésekre;
j.) nyilvántartja a tagságot és a hatályos jogszabályok szerint kezeli azok
adatait;
k.) részt vesz az egyesületet érintő határozatok, szervezeti okiratok és egyéb
iratainak kezelésében, nyilvántartásában és archiválásában;
l.) ellátja az egyesület működésével kapcsolatos iratok, eszközök és készletek
megőrzését, nyilvántartását;
m.) részt vesz az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori
vizsgálatában és annak bekövetkezte esetén a hatályos jogszabályokban
előírt intézkedések megtételében;
n.) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnökségnek,
és a felügyelő bizottság vezetőjének az egyesület vagyoni helyzetéről;
o.) naprakész, bizonylatolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről;
p.) kezeli az egyesület pénzforgalmát, bankszámláját, házi pénztárát és
nyomtatványait;
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q.) felügyeli és végzi az egyesület bizományos értékesítéseit, valamint ellátja az
azokkal összefüggő adminisztrációs feladatokat;
r.) elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és azokat az
elnökség elé terjeszti;
s.) intézkedik a közgyűlés elé terjesztett és jóváhagyott éves költségvetés,
zárszámadás és vagyonmérleg hatályos jogszabályok szerinti felügyeleti
szervekhez, határidőn belül beadásáról;
t.) a gazdasági vezető munkáját könyvelő igénybevételével végezheti, aki az
egyesület tagságán kívülről is választható, személyéről az elnökség dönt;
u.) a gazdasági vezető munkáját a tagok horgászati tevékenységéhez kötődő
okmányok vezetése, nyilvántartása, a SZÁK program vezetése és a
bizományos értékesítések terén az egyesület tagságán kívülről is választható
személy segítheti, akinek a személyéről és a feladatának ellátásával
kapcsolatos kondíciókról az elnökség dönt.

19. §
A felügyelő Bizottság
1) A felügyelő bizottság vezetőjét és tagjait a közgyűlés választja.
2) A felügyelő bizottságnak, 3 fő rendes tagja van a bizottság vezetőjével együtt, akik
feladata hogy az egyesület képviseletét ellátó elnökséget, az egyesület érdekeinek
megóvása céljából ellenőrizzék.
3) A felügyelő bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg más
szakmai bizottság tagjai.
4) A felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelő
bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll
fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója az egyesület vezető tisztségviselője.
5) A felügyelő bizottság tagjai a felügyelő bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A felügyelő bizottság tagjai az egyesület elnökségétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
6) A felügyelő bizottság tagjait a közgyűlés választja.
7) A felügyelő bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelő
bizottsági tag lemondó nyilatkozatát az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi.
8) A felügyelő bizottság köteles a közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, és
ezekkel kapcsolatos álláspontját a közgyűlésen ismertetni.
9) A felügyelő bizottság köteles az egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba,
könyveibe betekinteni, a vezető tisztségviselőktől és az egyesület munkavállalóitól
felvilágosítást kérni, az egyesület fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és
áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálni és azokat szükség szerint akár
külső szakértővel is megvizsgáltatni.
10) A felügyelő bizottság kizárólag mindhárom tagjának jelenlétében határozatképes,
határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
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11) A felügyelő bizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével az egyesületnek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az egyesülettel szemben.
12) A felügyelő bizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának ellenőrzése.
13) A felügyelő bizottság az egyesület szerveitől függetlenül végzi munkáját.
14) A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
15) A bizottság köteles ellenőrizni az Alapszabály megtartását az egyesület
költségvetésének, a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá az egyesület
szerveinek törvényes és Alapszabályszerű működését, félévenként pedig a pénz és
anyagkezelést, eszköznyilvántartást, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást.
16) Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet (feljegyzést) köteles készíteni, amelyek
tartalmi összefoglalóit beszámolójában köteles a közgyűlés elé tárni.
17) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megvizsgálni.
18) Amennyiben a bizottság ellenőrzése során hiányosságot vagy jogszabályt,
Alapszabályt illetve az egyesület érdekeit sértő bármely magatartást észlel, arról
köteles írásban tájékoztatni az egyesület elnökségét. Az írásbeli tájékoztatás
eredménytelensége esetén a bizottság vezetője köteles 30 napon belül rendkívüli
Közgyűlés összehívását kezdeményezni a jogszerűtlen állapot megszűntetése
érdekében.
19) A bizottság vezetője köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.
20) A bizottság vezetője szakterületére vonatkozó vétó joggal jogosult részt venni az
elnökség ülésein. Egyéb kérdésekben tanácskozási, javaslattételi jog illeti meg az
elnökség ülésein.
21) A bizottság saját munkaterve alapján dolgozik.

20. §
AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

1.)

Az egyesület tagdíjának mértékét a vezetőség javaslatára a közgyűlés határozza meg

2.)
Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.
Az egyesület egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott
beszámolóját az elnök készíti el, s azt a közgyűlés fogadja el.
Az egyesület célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítő jelleggel gazdaságivállalkozási tevékenységet végezhet.
3.)

Az egyesület jogi személy.

4.)
Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, az egyesület kezelésben lévő
vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű
tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint az esetleges szponzori támogatásból áll.
Az egyesület vagyonát a tagok által befizetett éves tagsági díjak, a pártoló tagok és támogatók
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önkéntes adományai, a vagyont képező ingó- és ingatlan vagyontárgyak, gazdasági
társaságok, gazdasági társaságokban vagyonrészek, a halászati jog és egyéb vagyon értékű
jogok képezik.
5.)
Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai
szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
6.)
Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben
meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a titkár, a gazdasági felelős és a
felügyelő bizottság felelősek.
7.)

Tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel.

8.)
Jogutód nélküli megszűnést kivéve az egyesület vagyona nem osztható fel. A
közgyűlés a vagyonkezelési szabályzat vagy közgyűlési határozat alapján a tagok részére
indokolt esetben vagyoni hozzájárulást adhat.
9.)
Jogutód nélküli megszűnés esetén a vagyon felosztásáról a megszűnést kimondó
közgyűlés köteles határozatot hozni, de a vagyon továbbra is csak horgászati célt szolgálhat.
Amennyiben ilyen határozat nincs, a vagyont horgászati célra kell fordítani.

21.§
ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK
1) Az egyesület adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és
egyéb jogszabályi előírásokat betartja.
2) Civil szervezetként következő személyi adatokat tartja nyilván a tagjairól:
a.) a tagok neve, lakóhelye;
b.) a tagok horgászigazolványának kelte, száma;
c.) a tagok állami jegyének sorszáma;
d.) a tagok születési helye, ideje;
e.) a személyi igazolvány száma
3) Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. Az egyesület címe és elérhetősége
nyilvános adatot képez.
4) Az egyesület a tagjairól kizárólag jogszabályban meghatározott esetben közöl adatot, a
tagnyilvántartás nem nyilvános.
5) A tagokról, a vezetőség tagjairól személyes adatokat csak jogszabály vagy az érintett
személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.
22. § - Törölve
22. §
AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE
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1) Az egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és
csak egyesületekre válhat szét.
2) Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület
jogutód nélkül megszűnik, ha
a.) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása
lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy
b.) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
3) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott, az
egyesület céljával megegyező vagy hasonló cél megvalósítására létrejött közhasznú
szervezetnek kell átadni.
4) A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont,
ha az Alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő egyesület vagyonáról,
vagy ha az Alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet a vagyont nem fogadja el
vagy azt nem szerezheti meg.
5) A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó
határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén
ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével
száll át az új jogosultra.
6) Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e
minőségükben az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős
bírósági törléstől számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában
tagsági jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a
megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna
vagyon, át kellett volna adni.
7) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük
erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
23. §
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
1) Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos:
a.) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény;
b.) a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi. CLXXXI. törvény;
c.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
d.) a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény és
végrehajtási rendeletei;
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e.) az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012.
évi CXX. törvény és végrehajtási rendeletei;
f.) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról
szóló 1997. évi CLIX. törvény és végrehajtási rendeletei;
g.) az Országos Horgászrend;
h.) a Helyi Horgászrend és
A jelen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt az egyesület a KHESZ székházában,
(Békéscsaba, Bajza utca 11.) 2017.07……-én megtartott közgyűlésén a 2017/4 sz. alatt
jegyzőkönyvezett határozatával jóváhagyta és elfogadta.
Békéscsaba, 2017……….

........................................................
Jantyik Tamás
elnök

Tanu1:
Név:……………………………………….
Cím:……………………………………….
Aláírás:……………………………

Tanu2:
Név:……………………………………….
Cím:……………………………………….
Aláírás:……………………………

Záradék: Alulírott Jantyik Tamás a Rokka Horgász Egyesület elnöke igazolom, hogy az
alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály-módosítások
alapján hatályos tartalmának.

……………………………………………….
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