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A KOMRAI - HASZNOSI HORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
A 2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései, továbbá az Egyesülési jogról, a Civil
Szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a 2013. évi CII. tv. a
Hhv. és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet, valamint a 2012. évi CXX.
rendészeti törvény alapján – figyelemmel az Alaptörvény C) cikk (2) bekezdésére – a
KOMRAI - HASZNOSI HORGÁSZ EGYESÜLET
jogi személyként működő, önkormányzattal rendelkező szervezet, amelynek alapszabálya az itt
meghatározott célok elérése érdekében rendelkezik a szervezeti felépítésről, az egyesületi tagsági
jogviszony keletkezésének és megszűnésének módjairól és feltételeiről.
Jelen okmány a meghatározott célkitűzéseknek megfelelően, előírja és biztosítja a
szervezet működését, elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesítését.
Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
részükre anyagi támogatást nem nyújt, illetve tőlük támogatást nem fogad el. Országgyűlési
képviselői, Európa parlamenti és önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat!
1.§.
AZ EGYESÜLET ALAPADATAI, MŰKÖDÉSI TERÜLETE.
Az egyesület neve:

Komrai - Hasznosi Horgász Egyesület

Az egyesület rövidített neve:

KHHE

Székhelye:

3100. Salgótarján, Meredek út 1. sz.

Levelezési címe:

3100. Salgótarján, Alkotmány út 20.

Egyesület nyilvántartási száma:

12-02-0000039

Vízterületei:

Komra-völgyi víztározó

42 ha

Hasznosi víztározó

23 ha

Pecsétje:

Kör alakú, benne köralakban az egyesület neve és
Salgótarján

felirat,

középen

egy hal,

szájában

horoggal. Az egyesület címbélyegzőt is használ.
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Az egyesület adószáma:

19926122-1-12

Az egyesület működési területe:

A Komra-völgyi és Hasznosi víztározók kerítéssel
körbehatárolt területén, a mindenkori vízszélétől
számított 10 méteren belül – a MOHOSZ-al kötött
alhaszonbérleti

szerződésben

meghatározottaknak

megfelelően - az ÉRV Zrt-vel kötött együttműködési
megállapodásban rögzítettek szerint.
2.§.
EGYESÜLET CÉLJA, FELADATAI.
1/ Az egyesület fő célja, a tevékenységi területére kiterjedően, kedvező lehetőségek és feltételek
megteremtésével biztosítani a sporthorgászati és komplex szabadidős tevékenységet az egyesület
tagjai és gyermekhorgászai, valamint a horgászturizmusban résztvevők számára. Ennek keretében:
a. a magyarországi és Európai Uniós horgászturizmus lehetőségeinek biztosítása,
fejlesztése;
b. a horgászsport fejlesztése, népszerűsítése, feltételeinek biztosítása;
c. a víztározók környezetének szervezett és irányított módon történő rendben tartása, a
növény és állatvilág összhangjának megteremtésére való törekvés, különös
figyelemmel az őshonos növényzet és halfajok védelmére;
d. a horgászatról szóló jogszabályok betartása illetve betartatása, a jó erkölcs és
horgász etika elfogadtatása a tagsággal és a tiszteletben tartására való törekvés;
e. az egyesületi közösségteremtő tevékenység folyamatos fenntartása a szabadidő
hasznos eltöltésére;
f. a gyermek és ifjúsági horgászok ismereteinek bővítése, a környezet szeretetére és
védelmére való nevelés biztosításával;
g. halfogó és egyéb horgászattal összefüggő sportversenyek szervezése;
2/ A kitűzött célok megvalósítása érdekében az egyesület kiemelt főbb feladatát képezik:
a. a tagok számára a rendszeres és folyamatos egyesületi élethez szükséges feltételek
biztosítása, a horgászattal összefüggő jogszabályok és más rendelkezések
rendszeres ismertetése honlapon, vagy a hirdetőtáblán;
b. folyamatosan gyarapítani a gyermek és ifjúsági horgászok számát, bővíteni a
horgászati ismereteiket, a környezet szeretetére és védelmére való nevelés
biztosítása;
c. a halgazdálkodási tervben meghatározottaknak megfelelően, biztosítani a tározók
faj és korosztály szerinti halasítását, gondoskodni a halállomány egészségének
megóvásáról;
d. az orvhorgászat megelőzése és megakadályozása érdekében, gondoskodni a
víztározók folyamatos halőrzéséről;
e. rendkívüli helyzet – tározók kényszerű leürítése – esetén, köteles gondoskodni a
halállomány lehetőség szerinti mentéséről, de legvégső esetben az adott időpontban
tagsági jogviszonnyal rendelkezők között egyenlő, arányos mértékű kiosztásáról;
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3.§.
AZ EGYESÜLET SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETE.
1/ Az egyesület a Horgászegyesületek Nógrád Megyei Szövetség (továbbiakban Szövetség)
tagjaként tevékenykedik.
2/ A Szövetség és az egyesület kapcsolatára vonatkozóan a Szövetség alapszabálya az
irányadó.
4.§.
AZ EGYESÜLET VAGYONA, BEVÉTELEI.
1/ Az egyesület törzsvagyonát képezi a tározókon létesített építmények – a felújított Komravölgyi Juhász ház, a Hasznosi Halőr ház, kültéri asztalok és padok, szárazbeállók, kiépített
parkolók és meglévő egyéb építmények – továbbá az egyesület vagyonát képezi a Magyar
Államtól – a MOHOSZ útján – alhaszonbérbe kapott horgászati hasznosítási jog értéke és ehhez
kapcsolódóan a víztározóban lévő – jogszabályban meghatározott - halfauna értéke.
2/ Az egyesület vagyonkezeléséért, a vagyonelemek jogszerű felhasználásáért, az egyesület
Elnökségének tagjai együttesen felelnek. E tevékenység során, az Elnökség valamint a bizottságok
és azok tagjainak, továbbá az egyesület minden tagjának is kötelessége a vagyon megóvása és
lehetőség szerinti gyarapítása.
3/ Az egyesület jogutód nélküli megszűnésekor, az egyesület vagyonát a végelszámolási,
kényszer végelszámolási, vagy jogszabályban meghatározott egyéb eljárási forma eredményeként
történő megszűnésekor, az eljárás befejezésekor – a hitelezői igények kielégítése után – a Ptk.
3:85. §. (1) bekezdésében foglaltak szerint kell rendezni.
4/ Az egyesület bevételeit képezik:
a. a tagság által befizetett éves horgászati jogosultság díjai és a megállapított egyéb díjak,
befizetési kötelezettségek;
b. a betétek után járó pénzintézeti kamatok;
c. a napijegyes horgászat kapcsán befizetett díjak;
d. a különböző pályázatokon nyert összegek;
e. a szervezett horgászversenyekből befolyó esetleges bevételek;
f. támogatások befizetése kapcsán befolyt összegek;
g. a természetes halszaporulat, valamint a telepítésből vissza nem fogott hal értéke;
h. továbbá az egyesülési jogról szóló törvény 19. § - ban felsorolt további bevételek;
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5/ Az egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. Az
egyesületi tagok – az éves horgászati jog díján és az egyéb megállapított díjak megfizetésén túl –
az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
5.§
TAGSÁGI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI.
1/ Az egyesület tagja lehet, a nyitott tagság elve alapján akár magyar, akár külföldi állampolgár,
vagyis olyan természetes személy, aki:
a. betöltötte a negyedik életévét;
b. elfogadja az egyesület Alapszabályát, belső szabályzatait, a Közgyűlés – Küldöttgyűlés
- és az Elnökség határozatait;
c. tagfelvételét az egyesület által rendszeresített „Tagfelvételi kérelem” nyomtatvány
kitöltésével kéri, amelyen kettő fő, kettő évnél régebbi felnőtt tag javasolja felvételét,
egyben felelősséget vállalnak érte; E pontban foglalt kitétel, azonban nem vonatkozik a
gyermek horgászokra.
d. felvétele esetén, a kérelmező az egyesületbe történő belépésekor megfizeti az éves
horgászati jogosultság díját, az első halasítás díját és a megállapított egyéb járulékos
költségeket; Befizetési kötelezettségét az egyesület bankszámlájára teljesíti.
2/ Az (1) pontban meghatározott feltételeknek együttesen kell fennállniuk, mivel ezek konjunktív
(létesítő) feltételek, bármelyik hiánya kizárja a tagsági jogviszony létesítését.
3/ Az (1) pontban meghatározott feltételek meglétén túl – felvételt kizáró ok miatt – nem lehet az
egyesület tagja az:
a. akit a Fegyelmi Bizottság név szerinti határozattal korábban már az egyesületből
kizárt;
b. akit horgászattal kapcsolatos fegyelmi, etikai vétség miatt korábban már kizártak
bármely egyesületből;
c. akit két év, vagy hosszabb időtartamra eltiltottak a horgászattól;
d. akivel szemben korábbi magatartása miatt, súlyosabb – közösségre káros – horgász
etikai kifogás merült fel;
4/ A tagjelöltnek a tagfelvételi eljárás során írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a (3) bekezdés a)
– d) pontjaiban meghatározott kizáró okok nem állnak fenn. A 3. pontban foglaltakat a gyermek
horgászok jelentkezésekor nem kell alkalmazni.
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6.§.
EGYESÜLETI TAGSÁGI JOGVISZONY FORMÁI.
1/ Felnőtt tag: (F)
Felnőtt horgász tagsági jogviszony jön létre azzal a személlyel, aki az írásos kérelem
benyújtásakor a 18. életévét betöltötte. Megfizette az éves tagi horgászati jog díjat, a MOHOSZ és
Szövetségi tagsági díjat, az első halasítás díját és a meghatározott egyéb költségeket, valamint
kiváltotta – vagy érvényesítette - az egyesületnél az állami horgászjegyét. Ezen egyesületi tag két
horgászkészség igénybevételével jogosult horgászni és az egyesület Horgászrendjében
megállapított éves kvótát – súlyban és darabszámban - zsákmányolhatja.
2/ Ifjúsági tag: (IFI)
Ifjúsági horgász tagsági jogviszony jön létre azzal a személlyel, aki a tárgyévben a 12. – azaz
tizenkettedik - életévét betöltötte és eredményes horgászvizsgával rendelkezik, de a 18. életévét
még nem érte el. Megfizette a rávonatkozó éves tagi horgászati jog díját, a MOHOSZ és
Szövetségi díjat, valamint az első halasítás díjának 50%-át, az egyesületnél kiváltotta – vagy
érvényesítette - az állami horgászjegyét. Az ifjúsági horgász egy horgászkészség igénybe vételével
jogosult horgászni, a halfajonkénti és mennyiségi felnőtt éves kvóta 50%-át zsákmányolhatja.
Azon ifjúsági tag, aki a 18. életév betöltésekor, három éven át folyamatosan az egyesület tagja volt
és a rendszeresített nyomtatványon kéri a felnőtt tagi jogviszonyának létesítését, akkor mentesül az
első halasítás díjának második 50% megfizetése alól.
Az ifjúsági horgásztag választási joggal rendelkezik, de a nagykorúságának eléréséig

nem

választható olyan tisztségre, ahol az egyesület képviselőjeként eljárva, érvényes polgári jogi
nyilatkozatot tehet, illetőleg a tisztség bankszámla feletti rendelkezésre feljogosít.
3/ Kedvezményezett tag: (Kedv.)
Kedvezményezett egyesületi tagsági jogviszony jön létre:
a)

azon érvényes állami horgászjeggyel rendelkező felnőtt egyesületi tagnak a

felesége, illetve élettársa vonatkozásában, aki eredményes horgászvizsgával rendelkezik és
a rendszeresített nyomtatványon kezdeményezi a tagfelvételét, valamint az egyesületnél
kiváltja – vagy érvényesíti - az éves állami horgászjegyét;
b)

az új kedvezményezett tagsági jogviszony létrejöttekor, a nevezett köteles

megfizetni a kategóriájára vonatkozó éves horgászati jog díját, MOHOSZ és Szövetségi
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tagdíjat és a meghatározott egyéb költségeket, de mentesül az első halasítás díjának
megfizetése alól. Ezen személy egy horgászkészség igénybevételével jogosult horgászni, a
felnőtt egyesületi tag részére megállapított halfajonkénti és mennyiségi éves kvóta 50%-át
zsákmányolhatja.
4/ Nyugdíjas tag: (NY)
a)

nyugdíjas tagsági jogviszonyt olyan egyesületi tag létesíthet, aki már az előző évben

is ilyen tagsági kategóriával rendelkezett; Újólag ilyen egyesületi tagsági kategóriájú éves
horgászati jogot nem lehet váltani.
b)

nyugdíjas horgászati joggal rendelkező egyesületi tag, kettő horgászkészséggel

horgászhat, a meghatározott éves felnőtt halfajonkénti és mennyiségi kvóta 50%-át
zsákmányolhatja.
5/ Tagfenntartói jogviszony: (TF)
Tagfenntartói jogviszony létesítését kezdeményezheti bármely tagsági formában lévő
egyesületi tag, aki a fennálló tagsági viszonyát nem kívánja elveszíteni az akadályoztatásának
megszűnéséig. Ilyen lehet, aki:
a) felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytat és azt évente igazolja, maximum 5
(öt) évig;
b) tartósan külföldi munkahelyen dolgozik;
c) olyan tartós betegségben szenved, amely gátolja a horgászati tevékenységében;
d) tartós bel-, ill. külföldi katonai szolgálatot teljesít, annak időtartamáig;
e) egyéb személyes ok miatt;
E jogviszony folyamatos fenntartásának időtartama 2 (kettő) év lehet, az (a) és (d) pontban
foglaltak kivételével.
Ezen egyesületi tag, köteles megfizetni a horgászati jog fenntartására meghatározott éves
díjat, a MOHOSZ és Szövetségi tagdíjat. Ennek ellenértékeként rendelkezik állami horgászjeggyel
és fogási naplóval.

6/ Gyermek horgász:
A gyermek horgász 4. évének betöltésétől a 15. életév betöltéséig válthat éves állami
horgászjegyet az egyesület vízterületeire. Érvényes állami horgászjeggyel a gyermek horgász
úszós készséggel horgászhat, az egyesületi Horgászrendben, ill. a „Gyermek éves területi jegy”-en
meghatározott zsákmány ejtésére jogosult.
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A gyermek horgászokat az egyesület a SZÁK programban nyilvántartásba veszi, az
Alapszabályban és egyéb belső szabályozókban meghatározott jogosultságok megilletik, a
kötelezettségek pedig terhelik.
A 15. életévét betöltő gyermek horgász – eredményes horgászvizsgát követően - az
egyesületnél rendszeresített „tagfelvételi kérelem” benyújtásával, kérheti az ifjúsági tagként való
felvételét.
Az egyesület Közgyűlésének határozata alapján, a 12. életévét betöltött gyermek horgász,
aki eredményes horgászvizsgát tett, kérheti az IFI tagok sorába történő tagfelvételét. Felvételét
követően az egyesület Alapszabályában meghatározott jogok és kötelezettségek megilletik, ill.
terhelik, a Horgászrendben meghatározott zsákmány ejtésére jogosult.
Az egyesületnél nyilvántartott gyermek horgász az egyesület rendezvényein részt vehet, a
Közgyűlésre, Küldöttgyűlésre meghívásra kerül, ahol a javaslatát, véleményét kifejtheti és
szavazati jogával élhet. A nagykorúság eléréséig, vezető tisztségviselőnek nem választható.
7.§.
TAGFELVÉTEL, TAGSÁGI JOGVISZONY KELETKEZÉSE.
1/ Az egyesületi tagsági jogviszony az egyesület alapításakor, valamint az azt követő, a jelen
Alapszabály hatályba lépéséig tartó időszakban keletkezett. Ezt követően csak írásbeli kérelem
alapján – az egyesületnél rendszeresített „Tagfelvételi kérelem” nyomtatvány kitöltésével és
benyújtásával – keletkezik, amely nyomtatványt az Elnökségtől kell igényelni.
A tagjelölt kérelmében nyilatkozik arról, hogy az egyesület Alapszabályában, a Közgyűlés,
Küldöttgyűlés és Elnökség határozataiban, továbbá a belső szabályzataiban foglaltakat magára
nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a tagsági jogviszonyi formának megfelelően, vállalja az
egyesület céljainak megvalósításában való vagyoni – éves horgászati jog díját és egyéb
meghatározott díjat megfizeti - és személyes – kötelező közösségi munkavégzéssel való –
közreműködést.
2/ Az egyesület maximális taglétszáma, a gyermek horgászok nélkül:
a) a Komra-völgyi csoportnál 400 fő;
b) a Hasznosi csoportnál 150 fő;
E létszámot csak a Közgyűlés – Küldöttgyűlés - módosíthatja, a jelenlévő szavazásra jogosultak
¾-es szavazati arányával.
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3/ Az új tag felvételi kérelmét, minden év december 15-e és január 15-e között kell benyújtani az
Elnökség részére.
4/ A tagjelölt felvételéről - a Közgyűlés felhatalmazása jogán - az egyesület Elnöksége dönt
minden év január 15-e és 31-e között. Amennyiben a tagjelölt nem felel meg az 5.§ -ban
meghatározott feltételeknek, vagy az ott meghatározott kizáró ok valamelyike fenn áll, ez esetben
az elnökség a tagfelvételt elutasítja.
A kérelemre vonatkozóan az Elnökség döntésének meghozatala egyszerű szavazat többséggel
történik. A belépési nyilatkozatot az egyesület őrzi, az ügyviteli előírások és adatvédelmi törvény
betartásával. Az Elnökség a kérelmezőt – tagjelöltet - a felvételről, vagy a kérelem elutasításáról
írásban tájékoztatja. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.
Felvétel esetén a tagjelölt, a tagnyilvántartásba vétellel – adatainak a SZÁK rendszerbe való
rögzítésével - válik az egyesület tagjává, amennyiben eleget tett a tagsági forma szerinti befizetési
kötelezettségeinek.
5/ Amennyiben a taglétszám a Közgyűlés – Küldöttgyűlés - által meghatározott létszámot eléri, a
tagfelvételt kérő személyt, tagjelöltként várakozólistára kell felvenni, amíg hely nem üresedik. A
kérelmező a várakozólistára a tagfelvételi kérelem írásbeli benyújtásának időpontja szerint kerül
felvételre.
6/ Az egyesület adatkezelése során, az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb
jogszabályi előírásokat betartja. Az írásos kérelem benyújtásával a tagjelölt a személyes adatai
kezeléséhez is hozzájárul. A tagsági jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén, a tag
adatai 5 - öt – év elteltét követően törlésre kerülnek az egyesület adatbázisából.
A tagnyilvántartás nem nyilvános. Az egyesületi tagokról, a tisztségviselőkről, harmadik személy
részére személyes adatot, csak az érintett személy írásos hozzájárulása esetén lehet kiadni.
Az egyesület a tagjairól – írásban történő megkeresés esetén - adatot szolgáltat a törvényekben
feljogosított szervek részére, az abban foglaltaknak megfelelő tartalommal.
Az egyesület a következő személyes adatokat tartja nyilván a tagjairól:
a. a tag vezeték és kereszt neve;
b. születési név (női tagoknál);
c. anyja neve;
d. születési hely és idő;
e. lakcíme, levelezési címe;
f. horgászvizsga helye, ideje;
g. horgászigazolvány, állami horgászjegy és területi jegyének száma;
h. más egyesületi tagsága (többes tagság);

9

KHHE. 3100. Salgótarján, Meredek út 1.sz.

2016.augusztus 21-n.

8.§.
TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI.
Az egyesületi tagokat az Alapszabályban foglalt jogok és kötelezettségek egyenlő arányban
illetik, illetve terhelik. A tagok egyenlők – az ifjúsági tag és gyermek horgász választhatóságának
korlátozása kivételével – senki sem rendelkezik több joggal a másiknál, bármely tagi forma is
érvényes rá. Az egyenlő bánásmód követelményét minden esetben be kell tartani. A tagsági jog
forgalomképtelen és nem örökölhető.
1/ Az egyesület tagja jogosult:
a.

részt venni a Közgyűlésen – megválasztott küldöttként a Küldöttgyűlésen - ahol

észrevételezési, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat a határozatok meghozatalában;
b.

a Közgyűlés – megválasztott küldöttként a Küldöttgyűlés – meghívójában szereplő

napirendjére, újólag javasolt napirendi pontjára javaslatot tenni;
c.

a

Közgyűlés,

Küldöttgyűlés

határozatai,

jegyzőkönyvei,

valamint

az

Elnökség

határozatainak megismerésére;
d.

választhat és választható az egyesület szerveibe;

e.

az egyesület útján horgászati alapokmányokat igényelhet és vásárolhat;

f.

részt venni a MOHOSZ, valamint a horgászegyesületek Nógrád Megyei Szövetsége, illetve

az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon;
g.

az egyesület által szervezett horgász versenyeken és egyéb rendezvényeken részt venni,

kivéve, ha jogerős fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, annak leteltéig;
h.

minden egyesületi tagnak csak egy szavazati joga van, amely jogát, csak személyesen

gyakorolhatja;
i.

az egyesület szervei által hozott, jog- vagy Alapszabályban meghatározottakat sértő

határozat megsemmisítése iránt bármely tag – a határozat tudomására jutástól számított
harminc napos jogvesztő határidővel – pert indíthat. A per indítása a határozat végrehajtását
nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a tag kérelmére – a határozat végrehajtását
felfüggesztheti. A per a Balassagyarmati Törvényszék hatáskörébe tartozik.
j. az egyesület tagja az Alapszabály, a Fegyelmi Szabályzat, a Horgászrend, a belső
szabályozók és a korábbi hatályos határozatok megváltoztatására, módosítására és
kiegészítésére az Elnökséghez intézve, írásban tehet javaslatot a Közgyűlést, Küldöttgyűlést
megelőző év december 10. napjáig. Az írásbeli javaslatnak tényszerű leírással tartalmaznia kell
a változtatás, módosítás vagy kiegészítés lényegét. Az Elnökség köteles az írásbeli javaslatot
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megtárgyalni és azt határozati javaslatba foglalva a hatáskörrel bíró – Közgyűlés,
Küldöttgyűlés - fóruma elé terjeszteni.
k.

az egyesület tagját – a csoport Horgászmesterének írásos igazolása alapján – az elvégzett

többletmunkája elismeréseként, az Elnök korlátlan mértékű horgászati jog díj kedvezményben
részesítheti;
2/ Az egyesület tagja köteles:
a. az egyesület tagja nem veszélyeztetheti – magatartásával, kommunikációjával és
cselekedeteivel – az egyesület céljainak megvalósítását;
b. az Alapszabályban, a belső szabályozókban, a Közgyűlés, Küldöttgyűlés és az Elnökség
határozataiban foglaltakat maradéktalanul betartani, a többségi akaratot érvényre juttatni;
c.

minden egyesületi tag, törekedjen a gyermek és ifjúsági horgász horgászismereteinek

bővítésére, horgász tevékenységének gyakorlati fejlesztésére, legyen nyitott a horgászturizmus
egyesületi szintű megvalósítására, fejlesztésére;
d. minden tag, kivéve e kötelezettség alól jogszabályilag mentesítetteket, évi 2x6 (kétszer hat)
óra közösségi munkát köteles végezni. A közösségi munka pénzben megváltható, összegét
évente az Elnökség határozza meg. A közösségi munkát nem teljesítők tag esetében, a
következő évi horgászati jog addig nem váltható ki, amíg annak pénzbeli megváltása teljes
mértékben meg nem történt.
e. a tag postai elérhetőségében bekövetkezett változást 30 napon belül köteles bejelenteni az
egyesületnek. Amennyiben a bejelentést elmulasztja, akkor az egyesületi levél kézbesítési
hiányára nem hivatkozhat.
f. az egyesület Elnöksége által meghatározott, vagy javasolt, a Közgyűlés – Küldöttgyűlés –
által megállapított éves horgászati jog díját és egyéb díjakat, a tárgy év április 30. napjáig az
egyesület bankszámlájára maradéktalanul megfizetni. Ennek elmulasztása, a tagsági jogviszony
megszüntetésének kezdeményezését vonja maga után.
g.

az egyesület által kiadott „Fogási napló”-t az előírásnak megfelelően vezetni, a

jogszabályban meghatározott időpontig, megfelelően kitöltve, leadni az egyesület részére;
Ennek elmulasztása maga után vonja az egységes horgászokmány következő évi emelt díjas
megfizetését.
h. halpusztulásról, a víztározók és környezetének szennyeződéséről köteles azonnal értesíteni
az egyesület Elnökét;
i. az egyesületi tag köteles a horgászhelyet rendezett, tiszta, hulladék mentes állapotban
hátrahagyni;
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3/ Egyesületi tagsági jogviszonyban lévő személy, a fegyelmi feljelentés kezdetétől, a Fegyelmi
Szabályzatban meghatározott fegyelmi büntetés kiszabását és jogerőre emelkedését követően,
annak időtartama alatt, az egyesületi rendezvényeket nem látogathatja, kivéve a Közgyűlést és a
Küldöttgyűlést. Legrövidebb időtartama 3 (három) hónap, leghosszabb időtartama 3 (három) év. A
jogerős fegyelmi büntetés időtartama alatt a víztározók területén nem tartózkodhat.

9.§.
TAGSÁGI VISZONY MEGSZŰNÉSE.
1/ A tagsági jogviszony megszűnése:
a. a tag kilépésével;
b. a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c. a tag kizárásával;
d. a tag halálával;
e. az egyesület jogutód nélküli megszűnésével;
2/ Az egyesületi tag, a tagsági jogviszonyát bármikor indoklás nélkül megszüntetheti, az Elnökhöz
címzett, erre vonatkozó írásos nyilatkozatával. A kérelmező tagsági jogviszonya azon a napon
szűnik meg, amikor a kilépési nyilatkozatot az egyesület Elnöke kézhez kapja. Ebben az esetben, a
tag nem követelheti vissza az egyesülettől a már befizetett díjakat és egyéb költségeket.
3/ A tagsági jogviszony egyesület általi írásbeli felmondására akkor kerülhet sor, ha a tag részére
Alapszabályban meghatározott tagsági jogviszony feltételeinek, kötelezettségeinek „MÁR” nem
felel meg.
Az egyesületi jogviszony felmondható, ha a tag Alapszabályban meghatározott időpontig nem
fizeti be az éves horgászati jog díját, egyéb meghatározott díjakat és ez irányú tartozásait az
Elnökség felszólításának – igazolható módon történő – kézhezvételét követő 30 (harminc) napon
belül nem egyenlíti ki. A felszólításban a tagot a fizetési kötelezettség ismételt elmulasztásának
jogkövetkezményére – nevezetesen a magadott határidő eredménytelen eltelte esetén tagsági
viszonyának automatikus megszűnésére – figyelmeztetni kell.
4/ Az egyesületi tag kizárására akkor kerülhet sor, ha:
a. a tag jogszabályt, vagy Alapszabályt, vagy Közgyűlési, vagy Küldöttgyűlési határozatot;
b. súlyosan, vagy ismételten megsért;
Az egyesületi tag kizárását bármely tag, vagy egyesületi szerv kezdeményezheti írásban az
egyesület Elnökségénél. A beérkezett kizárási indítványt az egyesület Elnöke átadja a Fegyelmi
Bizottságnak (továbbiakban FB), aki testületileg a beérkezett indítványt megvizsgálja,
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megalapozottságának bizonyítottsága esetén, az indítványt ügyiratilag előkészíti, csatolva hozzá a
javaslatát és döntés meghozatala végett átadja az Elnök részére. Bizonyítottság hiányában a FB az
indítvány megszüntetését kezdeményezi az Elnökségnél, annak döntéséről, írásban értesíti a
kezdeményezőt.
A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása, az ülés
megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell részére a védekezési
lehetőséget, a tag képviselővel is képviseltetheti magát az ülésen.
A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni, és indoklással kell ellátni, valamint
tájékoztatni kell a jogorvoslati lehetőségről. Az indoklásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául
szolgáló tényeket és bizonyítékokat.
Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tag kizárási eljárás megindulásától számított 30 –
harminc – napon belül meghozza és a FB útján azt 8 – nyolc – napon belül igazolható módon közli
azt az érintettel.
A kizárt tag az Elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 – tizenöt – napon belül
bírósági eljárást kezdeményezhet a Balassagyarmati Törvényszéknél.
5/

A tag halálának bejelentését – az egyesület tudomására jutását – követően, az Elnökség

határozatban megszünteti a tagsági jogviszonyát.
6/ Ha az egyesület jogutód nélkül szűnik meg, akkor a tagok tagsági jogviszonya is megszűnik.
7/ Az egyesületnek nem lehet tagja az, aki állami horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg az
egyesületi tagságot kizáró, horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

10.§.
AZ EGYESÜLET KÉPVISELETI SZERVEI, TISZTSÉGVISELŐI.
1. KÖZGYŰLÉS
2. KÜLDÖTTGYŰLÉS
3. ELNÖKSÉG
4. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
5. FEGYELMI BIZOTTSÁG
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11.§.
KÖZGYŰLÉS
1/ Az egyesület legfőbb szerve, a tagok összességéből álló Közgyűlés. Az egyesület legfőbb
szervét szükség szerint, de 5 – öt - évente egyszer, az adott év I. negyedévében össze kell
hívni. A két Közgyűlés közötti időben, évente Küldöttgyűlést kell összehívni.
2/ A Közgyűlést az egyesület Elnöke - tartós akadályoztatása esetén az egyesület Ügyvezető
elnöke – hívja össze és vezeti le. Tisztújító Közgyűlésre levezető elnököt kell választani, az
azt megelőző Közgyűlésen – Küldöttgyűlésen - egyszerű szavazattöbbséggel.
3/ A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is:
a. ha azt a bíróság elrendeli;
b. ha a Felügyelő Bizottság Elnöke írásban kezdeményezi az Elnöknél;
c. ha minimum a tagság egyharmada – az ok és cél megjelölésével – azt írásban kéri;
4/ A Közgyűlés rendkívüli összehívását kell végrehajtani:
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni;
c) ha az egyesület céljainak elérése veszélybe kerül;
5/ A Közgyűlés ülései zártak (nem nyilvánosak), azon az egyesület tagjai és az Elnök - vagy az
Ügyvezető elnök - által meghívottak vehetnek részt.
6/ A Közgyűlésre szóló meghívót az Elnök aláírásával és pecsétjével ellátva kell postázni, vagy a
tag részére személyesen átadni, aláírásával átvetetni. A meghívóban a Közgyűlés részletes
napirendi pontjai, a helye, a kezdés időpontja és egyéb általános közlendő kerül feltüntetésre.
A Közgyűlésen előterjesztett további napirendi pontok csak akkor tárgyalhatóak, ha azt a
szavazásra jogosultak egyszerű többséggel megszavazzák.
7/

A meghívót a Közgyűlés megtartásának időpontja előtt 15 (tizenöt) naptári nappal kell
kiküldeni, és abban utalni kell arra is, hogy határozatlanképtelenség esetén, ugyanazon
napirendi pontokkal a Közgyűlés későbbi időpontban kerül összehívásra.

8/ A Közgyűlésen határozatot hozni csak a jelenlévő tagok ¾-es szavazat többségével, nyílt,
közvetlen szavazással lehet. A szavazásnál sem szóbeli, sem írásbeli meghatalmazásnak helye
nincs, ez a jog kizárólag személyesen gyakorolható. Valamennyi tagnak egy - azonos jogú szavazata van.
9/Az

egyesület

Alapszabályának módosításához

a jelen lévő tagok háromnegyedes

szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
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Az egyesület céljainak módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
10/ A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet egyszerű szavazattöbbséggel választott
hitelesítők látnak el kézjegyükkel. A Közgyűlésről hangfelvételt kell készíteni a jegyzőkönyv
hitelessége érdekében. A Közgyűlésen jelenlévők közül más személy hangfelvétel készítésére
nem jogosult. A hangfelvételt 21 (huszonegy) naptári napon belül írásba kell foglalni, a
jegyzőkönyv a Közgyűlés menetét és a hozott határozatokat hitelesen rögzíti, a hangfelvételt a
következő Közgyűlés befejezéséig meg kell őrizni, amelyér az Ügyvezető elnök felel. A
jegyzőkönyvet és a hozott határozatokat a Határozatok Tárába kell lefűzni, aláírásukat
követően.
Amennyiben a Bírósági nyilvántartásba vezetett adatok változnak, úgy a Közgyűlés
jegyzőkönyvét - annak hitelesített másolatát - mellékleteivel együtt – a változástól számított
60 napon belül – a Bíróságnak meg kell küldeni.
11/ Az egyesület képviseleti szervei és tisztségviselői választásakor:
a. a Jelölő Bizottság a végzett munkájáról beszámol a Közgyűlésnek, ismerteti a tagság
által javasolt, jelölő listára felvett tagok nevét,
b. a jelölő listára bármely tag felvehető a Közgyűlésen, egyéni szóbeli javaslat alapján, ha
a jelenlévő tagok ¾-e azt megszavazza;
c. a tisztségviselői jelölés csak egy tisztség vállalására vonatkozhat;
12/ Valamennyi Közgyűlés, Küldöttgyűlés és Elnökség által meghozott határozatról, áttekinthető
nyilvántartást kell felfektetni, amelyben fel kell vezetni:
a. a határozat meghozatalának idejét;
b. a határozat számát;
c. a határozat tárgyát;
d. a határozat nyilvántartásba bejegyzését végző és láttamozó aláírását, szignóját;
Ezen határozatokat a Határozatok Tárában kell elhelyezni. A nyilvántartást az Ügyvezető
elnök vezeti, az Elnök szignálja.

12.§.
HATÁROZATKÉPESSÉG.
1/ A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon az egyesület tagságának, vagyis a szavazásra
jogosultaknak több mint a fele jelen van. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat – mert
személyesen érdekelt a döntésben - őt az adott határozat hozatalnál, a szavazatképesség
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megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni. Minden határozat hozatal alkalmával, a
határozatképességet meg kell állapítani.
2/ A Közgyűlést határozatképtelenség esetén fel kell oszlatni, majd 30 perc elteltével, a
meghívóban meghatározott, ugyan azon napirendi pontokra vonatkozóan ismételten össze kell
hívni. Az újólag összehívott Közgyűlés a megjelentek létszámára való tekintet nélkül
határozatképes, abban az esetben, ha az eredeti meghívó e kitételt tartalmazza és erre az
érintettek figyelme fel lett hívva a meghívóban.
Az így összehívott Közgyűlés, a 11. §. 9. pontjának második bekezdésében foglaltakra
vonatkozóan, nem hozhat jogerős határozatot.

13.§.
A KÖZGYŰLÉS HATÁSKÖRE, FELADATA.
1/ A Közgyűlés feladatát képezik a következőek:
a. az egyesület Elnökségének, bizottságainak, szövetségi küldötteinek öt évenkénti
megválasztása;
b. az egyesület Alapszabályának elfogadása, szükség szerinti módosítása;
c. az egyesület szervezeti felépítésének megállapítása, megváltoztatása;
d. az egyesület nevének megváltoztatása;
e.

az egyesületnek más egyesülettel történő fúziójáról, az egyesület feloszlatásáról, vagy
átalakulásáról dönteni;

f. határozni az Alapszabály 3. §. (1) bekezdés szerinti érdekképviseleti szervből, vagy
jogutódjából való kilépésről;
g. az éves költségvetésnek, illetve az előző évről szóló számviteli, elnökségi, és bizottsági
beszámolók elfogadása;
h. a taglétszám meghatározását, megváltoztatását az Alapszabályban rögzített maximális
létszámkerettől eltérően;
i. az éves horgászati jog díjának, első halasítás díjának megállapítása, az előző évi inflációt
meghaladó mértékű emelése esetén;
j. felhatalmazza az Elnökséget, hogy az éves horgászati jog díját, az első halasítás díját az
előző évi infláció mértékéig megemelhesse; Az Elnökség hatáskörébe utalja az éves
közösségi munka megváltási díjának évenkénti megállapítását;
k. felhatalmazza az Elnökséget, hogy a kiemelkedő közösségi munkát végző tagokat,
tisztségviselőket korlátlan mértékű éves horgászati jog díj kedvezményben részesítse;
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l. az Elnökség hatáskörébe utalja az egyesületi Horgászrend naprakészségének,
aktualitásának folyamatos fenntartását, év közbeni jogszabályi módosulás, vagy havária
helyzet bekövetkeztekor, a soron következő Közgyűlés, ill. Küldöttgyűlés időpontjáig;
m. az Elnökség javaslatára a bizottságok létszámának csökkenése, tisztségviselő kiválása
esetén, gondoskodik a megüresedett helyek feltöltéséről;
n. a Közgyűlés hatáskörébe utalt másodfokú fegyelmi eljárásokban meghozza a döntéseket,
szóban kihirdeti azt, majd 8 (nyolc) napon belül írásban a Fegyelmi Bizottság útján kiadja
a határozatokat;
o. az Elnökség kezdeményezésére dönt a tisztségviselő visszahívásának ügyében, egyben
gondoskodik azok póttagokból történő pótlásáról;
p. felhatalmazza az Elnökséget, hogy eljárjon azon tagok jogviszonyának megszüntetésében,
akik a meghatározott időpontig az anyagi szolgáltatási (befizetési) kötelezettségüket nem
teljesítették;
q. felhatalmazza az Elnökséget, hogy csoportgyűlést vezessen le, az Alapszabály 23.§-ban
meghatározott bármelyik csoport tagjainak, ha annak 1/3-a azt írásban kezdeményezi, a
céljának és tervezett napirendjének megjelölésével;
A csoportgyűlés összehívására, levezetésére, ügyviteli feladataira ugyan azon szabályok,
előírások vonatkoznak, mint a Közgyűlésre. A csoportgyűlésen hozott határozat nem
kötelező az egyesület egészére, csak az érintett csoportra.
3/ Az 1. pontban felsorolt jog- és hatásköröket, a két soron következő Közgyűlés közötti időben
ülésező Küldöttgyűlés feladatkörébe utalja a Közgyűlés.
4/ A tisztújító Közgyűlésen az egyesület tagsága nyílt, ¾-es szavazati aránnyal 5 (öt) évre
megválasztja:
a) a 9 (kilenc) tagú Elnökséget;
b) a Felügyelő Bizottság Elnökét és három fő állandó tagját;
c) a Fegyelmi Bizottság Elnökét és négy fő állandó tagját;

14.§.
KÜLDÖTTGYŰLÉS.
1./ A Küldöttgyűlést az egyesület Elnöke hívja össze szükség esetén, de kötelezően minden év
első negyedévében, a két egymást követő Közgyűlés közötti időszakban, amikor is a
Közgyűlés által átadott jog- és hatásköröket, feladatokat a Küldöttgyűlés gyakorolja és látja el.
A Küldöttgyűlést az egyesület Elnöke – tartós akadályoztatása esetén az Ügyvezető elnök vezeti le és látja el a levezető elnöki teendőket.
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2./ A Küldöttgyűlést – szükség szerint – össze kell hívni:
a) ha azt a megválasztott küldöttek 1/3 része, az ok megjelölésével írásban kéri az
Elnökségtől;
b) ha azt a Felügyelő Bizottság indokoltnak tartja és írásban kezdeményezi az
összehívását az Elnökségtől;
3./ A Küldöttgyűlés ülései zártak (nem nyilvánosak), az ülésre meg kell hívni:
a) az Elnökséget a póttagok nélkül;
b) a megválasztott küldötteket, a póttagok nélkül;
c) a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi Bizottság Elnökét;
d) az Elnök által meghatározott személyeket;
4./ A Küldöttgyűlésen szavazati joggal rendelkeznek a 3. pont a) – b) - c) bekezdésében
meghatározott tagok.
5./ A Küldöttgyűlés összehívására, levezetésére, ügyviteli feladatai végrehajtására ugyan azon
szabályok, előírások az irányadóak és meghatározóak, amelyek a Közgyűlésre vonatkoznak, az
1 - 4. pontban rögzítettekkel összhangban.
6./ A küldöttek megválasztásának rendje:
a) a küldötteket az egyesület tisztség választó Közgyűlésen kell megválasztani 5 (öt) éves
időszakra; Megválasztásuk szabályai azonosak, a tisztségviselők választásának
szabályaival.
b) az egyesületnél a következő létszámú küldöttet kell megválasztani:
 minden 10 (tíz) fő tag után, egy fő állandó küldöttet;
 minden 100 (száz) fő tag után, plusz egy fő állandó küldöttet;
7./

A megválasztásra javasolt küldött, nem lehet tagja az Elnökségnek, a Felügyelő

Bizottságnak, a Fegyelmi Bizottságnak.
Azt a küldöttet, aki a vállalt kötelezettségét önhibájából kifolyólag huzamosabb ideig – egy év
– nem teljesíti, tisztségéből az Elnökség kezdeményezésére vissza kell hívni. A küldött
visszahívására az a szerv jogosult, amely azt megválasztotta, vagy amelyet a Közgyűlés erre
felhatalmazott.

15. §.
A KÜLDÖTTGYŰLÉS FELADATA, HATÁSKÖRE.
1./ A Küldöttgyűlés feladatát, a Közgyűlés által átruházott jog- és hatáskörök keretein belül
végzi. Határozatait ¾-es szavazati aránnyal hozza meg.
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2./ A Közgyűlés a Küldöttgyűlés hatáskörébe utalja, az Alapszabály 13. §. 1. pontjában
meghatározott jog- és hatásköröket, valamint a feladatokat.
3./ Az 2. pontban foglaltakon túl:
a) őrködik az egyesület törvényes működése felett;
b) jóváhagyja az Elnökség éves munka- és ütemtervét, ellenőrzi annak megvalósulását;
c) beszámoltatja a Felügyelő Bizottságot az éves munkatervében foglalt feladatok
teljesítéséről;
d) a Fegyelmi Bizottság útján tájékozódik az egyesület fegyelmi helyzetéről, szükség
esetén segítséget nyújt az Elnökségnek a fegyelmezetlenségek megelőzésére,
visszaszorítására;
16. §.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE.
1./ Az egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői az
Elnökség tagjai. Az Elnökség 9 (kilenc) tagból áll. Az Elnökség tagjait és Elnökét a Közgyűlés
választja meg, 5 (öt) éves időtartamra. A vezető tisztségviselőket az egyesület tagjai közül kell
választani.
Az Elnökség tagjai kötelesek a Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen részt venni, azon az egyesülettel
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről
beszámolni.
A mandátum bármely okból történő megszűnésekor, a Közgyűlés, Küldöttgyűlés új tagot
választ.
2./ Az egyesület Elnöksége önálló ügyintéző és képviseleti szerv, jogi személy. Az Elnökség
gondoskodik a Közgyűlés, Küldöttgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja az
Alapszabály szerinti munka folyamatosságát a Közgyűlések, Küldöttgyűlések közötti
időszakban. Az Elnökség – a Közgyűlés, Küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörét érintő kérdések
kivételével – az egyesületet érintő bármely kérdésben intézkedik és állást foglal.
3./ Az elnökségi üléseket a napirend közlésével az Elnök hívja össze írásban, az ülés előtt
legalább 8 (nyolc) nappal. Az Elnökség összehívását – a napirend megjelölésével – bármely
elnökségi tag kezdeményezheti. Amennyiben az Elnök 8 (nyolc) napon belül az összehívásról
nem intézkedik, úgy a kezdeményező tag, vagy a tagok jogosultak az elnökségi ülés
összehívására. Ha az ülés nem szabályszerűen lett összehívva, az Elnökség határozatot csak
akkor hozhat, ha valamennyi tag jelen van és a határozathozatal ellen senki sem tiltakozik.
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4./ Az Elnökség ülései zártak (nem nyilvánosak), azon az Elnökség tagjai, valamint az Elnök
által meghívottak vehetnek részt. Az elnökségi üléseken tanácskozási joggal, a Felügyelő
Bizottság és a Fegyelmi Bizottság Elnöke is meghívásra kerül, de szavazati joggal nem
rendelkeznek, kivéve a feladatkörükbe tartozó témák megtárgyalása alkalmával. Egyes kiemelt
témákban a felügyeleti szervek képviselői is meghívást kapnak az elnökségi ülésre.
5./ Az elnökségi ülés határozatképes, ha az elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Az
Elnökség a határozatait a jelenlévő elnökségi tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással
hozza meg. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő. Az elnökségi ülésről
feljegyzést kell készíteni, az Ügyvezető elnök gondoskodik a meghozott határozatok
nyilvántartásba vételéről.
6./ Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagjává választhatóság személyi feltételeit
a Ptk. 3:22.§. szabályozza.

17.§.
AZ ELNÖKSÉG FELADATA.
1./ Az Elnökség feladatkörébe tartozik:
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés, Küldöttgyűlés elé terjesztése;
c) az éves költségvetés elkészítése és a Közgyűlés, Küldöttgyűlés elé terjesztése;
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a
Közgyűlés, Küldöttgyűlés hatáskörébe nem tartozó, vagy átruházott döntések
meghozatala és végrehajtása;
e) az egyesület jogszabály és az Alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
f) a Közgyűlés, Küldöttgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
g) az ügyvezető szerv által összehívott Közgyűlés, Küldöttgyűlés napirendi pontjainak
meghatározása;
h) részvétel a Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen 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 nyilvántartása, évenkénti ellenőrzése,
selejtezése, illetve megőrzése;
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l) az Alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés, a Közgyűlés
felhatalmazása alapján, a tagsági viszony megszüntetése;
2./

Az Elnökség kizárólagos hatáskörében, meghatározza a Szervezeti és Működési

Szabályzatot, benne ügykezelési, gazdálkodás és fegyelmi előírásokkal, meghatározza a
Közgyűlés, Küldöttgyűlés által elfogadott kereteken belül, a részletes éves költségvetést és
munkatervet.
3./ Az Elnökség a feladatok ellátására tagok és külső szakértők felkérésével, eseti szakmai
bizottságokat, munkacsoportokat hozhat létre.

18.§.
AZ ELNÖKSÉG TAGJAI.

1./ Az Elnökség tagjai;
a. Elnök
b. Ügyvezető elnök
c. Komra-völgyi csoport Alelnöke
d. Hasznosi csoport Alelnöke
e. Gazdasági felelős
f. Komra-völgyi Horgászmester
g. Hasznosi Horgászmester
h. Ifjúsági és verseny felelős
i. Környezetvédelmi felelős
2./ Az egyesületi vezetői tisztség megszűnik mindazon okok miatt, amely a tagság
megszűnéséhez is vezethet, ezen kívül:
a) határozott idejű megbízatás esetén, a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás estén, 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;
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3./ A vezető tisztségviselő visszahívását, az egyesület tagjainak legalább 1/3-a és/vagy a
Felügyelő Bizottság indokolt írásbeli javaslatával, az Elnökség kezdeményezheti. A visszahívásról
a Közgyűlés dönt.
4./

A tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha az egyesület

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik
napon válik hatályossá, kivéve, ha a Közgyűlés az új tisztségviselő megválasztásáról már ezt
megelőzően gondoskodott. A lemondás hatályossá válásáig a tisztségviselő a halaszthatatlan
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében köteles részt venni.
5./ Az egyesület tisztségviselői munkájukat „társadalmi” megbízatás keretében végzik, nem
részesülnek érte tiszteletdíjban, vagy bérjellegű juttatásban, kivéve a Gazdasági felelős személyét.
Az egyesület érdekében végrehajtott kiküldetés esetén, jogosultak a jogszabályban megállapított
saját gépjármű használati díjára.
A tisztségviselők munkájuk elismeréseként, differenciáltan éves horgászati jog díj kedvezményben
részesülhetnek, melynek mértékét az Elnök határozza meg.
6/ A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
b) 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.
c) A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
e) 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.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
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19.§.
AZ ELNÖKSÉG TAGJAINAK FELADATAI.
1/ Az Elnök:
Az egyesület első számú vezető tisztségviselője, az egyesület képviselője, ügyeinek első számú
irányítója. Feladatának közvetlen ellátásában az Ügyvezető elnök és az Alelnökök segítik. Az
Elnök tartós akadályoztatása, távolléte esetén – ideiglenesen - az Ügyvezető elnök helyettesíti.
Főbb feladata:
a.

képviseli az egyesületet az állami szervek, hatóságok, bíróságok, civil szervezetek
előtt;

b.

tervezi, szervezi, összefogja, irányítja és ellenőrzi az Elnökség és az ügyintézők
munkáját;

c.

összehívja a Közgyűlést, Küldöttgyűlést, az Elnökség üléseit és levezeti azokat;

d.

az Elnökség éves Munka- és Ütemtervének az elnökségi jóváhagyását követően,
végrehajtja és végrehajtatja az abban meghatározottakat;

e.

mint az egyesület küldötte, képviseli az egyesületet a Nógrád Megyei Horgász
Szövetség Küldöttközgyűlésén;

f.

eljár a Fegyelmi Szabályzatban meghatározott fegyelmi jogkörben;

g.

ellenőrzi az egyesületi testületi szervek határozatainak teljesítését;

h.

javaslatot tesz az alkalmazottak felvételére, azok felett gyakorolja a munkáltatói
jogkört;

i.

az elnökségi tag tisztségének bármely okból történő megszűnése esetén, a következő
Közgyűlésig, Küldöttgyűlésig a kieső tag feladatát más tisztségviselőre átruházhatja,
de a következő Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen kezdeményeznie kell a pótlását;

j.

elsődleges utalványozási joggal rendelkezik a Gazdasági felelőssel együttesen, annak
hiányában az utalványozás érvénytelen. Az Elnök tartós akadályoztatásának
időtartamában, másodlagosan az Ügyvezető elnök gyakorolja e jogot, az Elnökre
vonatkozó

előírások

szerint.

Az

Elnök,

Ügyvezető

elnök

egyidejű

tartós

akadályoztatása esetén, harmadlagosan a Gergei csoport Alelnöke gyakorolja e jogot,
az Elnökre vonatkozó előírások szerint;
k.

az Elnökség tagjait rendszeresen beszámoltatja az elmúlt időszakban végzett
munkájukról, egyben meghatározza a következő időszak feladatait;

l. a Közgyűlés felhatalmazása alapján:
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a) kezdeményezi az éves horgászati díj, első halasítás díjának megállapítását, az
elmúlt évi infláció mértékéig;
b) meghatározza a tisztségviselők, a Horgászmesterek javaslat alapján az érintett
egyesületi tagok éves horgászati jog díj kedvezményének mértékét;
c) kezdeményezi

az

anyagi

kötelezettség

teljesítését

elmulasztó

tagok

jogviszonyának megszüntetését;
d)

csoportgyűlést vezet le, annak igénye esetén;

2/ Az Ügyvezető elnök:
A szakmai ügyek irányítója, az ügyvitel vezetője, a testületi határozatok végrehajtásának
szervezője. Az Elnök tartós akadályoztatása, távolléte esetén – ideiglenesen - helyettesíti őt. Az
Ügyvezető elnök tartós távolléte, akadályoztatása esetén helyettesítését az Elnök által
meghatározott Alelnök látja el. Munkáját az Elnök közvetlen útmutatása alapján végzi.
Főbb feladatai:
a. az Elnök tartós akadályoztatása esetén, másodlagos utalványozási joggal rendelkezik a
Gazdasági felelőssel együtt, az Elnökre vonatkozó előírások szerint;
b. elkészíti az egyesület tevékenységéhez szükséges alapokmányok tervezetét a
tisztségviselők közreműködésével és azt az Elnökség elé terjeszti megvitatásra;
c. gondoskodik az elnökségi üléseken elhangzottak feljegyzésbe foglalásáról, a hozott
határozatokat végső formába önti és aláírásukat követően a Határozatok Tárába
elhelyezi;
d. az Elnök útmutatása alapján, közreműködik a tisztségviselők által készített
részjelentésekből a közgyűlési, küldöttgyűlési beszámolók összeállításában;
e. az egyesület honlapjára kerülő információkat összegyűjti, szerkeszti és az Elnökség
jóváhagyását követően a rendszergazdának továbbítja, a tagság részére történő
közzétételre, gondoskodik a fali újságra történő kihelyezésére. Az egyesület honlapjára
információ az Elnökség részéről, csak annak jóváhagyását követően kerülhet fel.
f. a rendszergazdával együttműködve figyelemmel kíséri, hogy az egyesület honlapján az
információk hitelesek és naprakészek legyenek;
g. összesíti az Alelnökök 5 éves halgazdálkodási tervét és az Elnökség elé terjeszti;
h. a Gazdasági felelőstől és az Alelnököktől kapott adatok alapján, elkészíti az előző évi
haltelepítésről és fogási eredményről szóló egyesületi összesítő jelentést, melyet
megküld a jogszabályi előírás szerinti szerveknek;
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i. ha az Elnök tisztsége lemondással vagy egyéb ok miatt megszűnik, úgy a Közgyűlés
döntéséig, az elnöki jogkörbe tartozó feladatokat is ellátja az elnökségi tagok
bevonásával;
j. gondoskodik a bejelentett bírósági adatok megváltozásakor, azok módosításáról;
k. gondoskodik az egyesület ügyviteli nyilvántartásának naprakész vezetéséről, évenkénti
ellenőrzéséről és selejtezéséről;
3/ Az Alelnökök:
Az Alelnökök alapvető feladata, az Elnök által meghatározott csoport napi életének tervezése,
szervezése, irányítása a hatáskörükbe utalt feladatokra vonatkozóan.
Az Elnök és az Ügyvezető elnök egyidejű tartós akadályoztatása, távolléte esetén az Elnök
helyettesítését a Komra-völgyi csoport Alelnöke, az Ügyvezető elnök helyettesítését a Hasznosi
csoport Alelnöke látja el.
Az Alelnökök tartós akadályoztatása, távolléte esetén, a helyettesítésüket az Elnök által
meghatározásra kerülő tisztségviselők látják el.
Főbb feladataik:
a. segítik az Elnököt feladatainak ellátásában, az általa meghatározottak szerint;
b. közvetlenül irányítják a Komra-völgyi és Hasznosi csoportot;
c. az Elnök, Ügyvezető elnök egyidejű, tartós távolléte esetén, a Komra-völgyi Alelnök
harmadikként jogosult utalványozásra a Gazdasági felelőssel együtt, az Elnökre
vonatkozó előírások szerint;
d. elkészítik az Elnök útmutatása szerint a Közgyűlésre, Küldöttgyűlésre a csoportra
vonatkozó beszámolókat;
e. a csoportjukra vonatkozóan – az Ügyvezető elnök útmutatása alapján - megszervezik
az éves egységes horgász okmányok értékesítését a SZÁK programrendszeren
keresztül,

együttműködésben

a

Gazdasági

felelőssel,

havi

rendszerességgel

elszámolnak az értékesítés helyzetéről, a Szövetséggel kötött megállapodásban
foglaltak szerint;
f. gondoskodnak csoportjukon belül, az állami horgászjegy és a szabályosan kitöltött
fogási naplók határidőig történő leadásáról, begyűjtéséről, annak a SZÁK rendszerbe
történő rögzítéséről, az azokban lévő fogási eredmények SZÁK rendszerbe történő
beviteléről;
g. kiemelt figyelmet fordítanak a környezetvédelmi előírások maradéktalan betartására;
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h. elkészítik minden hó 25. napjáig a hivatásos – és szükség esetén a társadalmi - halőrök
ellenőrzési beosztását, kiemelten ügyelve az éjszakai horgászat ellenőrzésére, majd a
jóváhagyásukat követően, végrehajtásra átadják a Horgászmestereknek;
i. megszervezik és levezénylik a csoportok ingóságának, tárgyi eszközeinek éves
leltározását december 31-i fordulóponttal, annak eredményéről beszámolnak az
Elnökségnek;
j. az Elnök utasítása alapján a csoportjuknál naprakészen tartják a foglalkoztatottak
munkaköri leírását, a munkavégzés főbb szabályait;
k. együttműködnek az Ifjúsági és versenyfelelőssel a víztározókon tervezett horgász
versenyek tervezésében, szervezésében, majd biztosítják annak személyi, tárgyi
feltételeit, törekedve annak szakszerű, tartalmas lebonyolítására;
l. együttműködve az Ügyvezető elnökkel, Horgászmesterekkel, kidolgozzák a csoportok
öt éves halgazdálkodási tervét, az Elnök útmutatása alapján;
m. a

Horgászmesterekkel

együttműködve

előkészítik

és

végrehajtják

az

éves

haltelepítéseket a csoportoknál;
4/ Gazdasági felelős:
Az egyesület Gazdasági felelőse az Elnököt segíti az éves költségvetés szerinti
gazdálkodásban, tevékenységét közvetlenül az Elnök útmutatása alapján végzi. Feladatának
elvégzéséért, az Elnökség által megállapított havi juttatásban részesül.
Főbb feladata:
a.

elkészíti az egyesület éves költségvetésének tervezetét és azt az Elnökség elé terjeszti;

b.

elkészíti és az egyesület Elnökének rendelkezésére bocsátja a Közgyűlési beszámoló
pénzügyi-gazdasági részét, majd azt előterjeszti;

c.

végzi az egyesület pénzügyi-, gazdasági feladatait, gondoskodik azok jogszerű
végrehajtásáról, a bizonylati fegyelem maradéktalan betartásáról;

d.

gondoskodik a működéshez szükséges iratok, nyomtatványok beszerzéséről, azok
elszámolásáról, valamint ellenőrzi a napijegy forgalmazókat, elszámoltatja őket a
készpénzforgalomról;

e.

az Alapszabályban meghatározott tisztségviselőkkel – Elnök, Ügyvezető elnök,
Komra-völgyi Alelnök – együttes, kettős aláírással utalványozási, pénzfelvételi
jogosultsággal rendelkezik. Aláírása nélkül pénzügyi művelet nem végezhető az
egyesületnél!
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biztosítja az egyesület pénzügyeivel kapcsolatos okmányok, a házi pénztár, valamint
az adóbevallási gyakorlat szabályosságát, valamint eljár a törvényekben meghatározott
hatóságoknál az előírt ügyekben;

g.

év végén elkészíti a szigorú számadású nyomtatványok leltárát, az ügyviteli
előírásoknak megfelelően elvégzi a selejtezést, segíti az Alelnököket az egyesület
vagyon-, illetve eszközleltározásában;

h.

az elnökségi üléseken rendszeresen beszámol az egyesület pénzügyi helyzetéről;

i.

figyelemmel kíséri a pályázati lehetőségeket, részt vesz a pályázat elkészítésében és
koordinálásában;

j.

véleményezi az estleges rendkívüli kiadások pénzügyi hatásait;

k.

a Felügyelő Bizottság Elnökével együttműködve, biztosítja a tervekben meghatározott
belső pénzügyi, könyvelési ellenőrzések rendszeres, időbeni végrehajtását;

l.

havonta elszámolja a saját gépjármű használatát, az abban érintet tagok részére;

5/ Horgászmesterek:
Az Elnök útmutatása alapján a Horgászmester a csoport Alelnökével együttműködve a
halgazdálkodás szakmai tervezője, szervezője és gyakorlati megvalósítója.
Főbb feladatai:
a. az Elnök útmutatása alapján, a csoport Alelnökével együttműködve, kidolgozza a
csoport 5 éves halgazdálkodási tervét, amelyet az Elnökség elé terjeszt;
b. a halállomány és élőhelyének megújulása érdekében, köteles a vízterületre jellemző
fajú állománypótlásra, évenkénti tervezetet készíteni az 5 éves tervből, azt a gazdasági
felelőssel pénzügyi vonatkozásban egyeztetni, és az Elnökség elé terjeszteni;
c. köteles olyan módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek megfelelő korú és sűrűségű
halállomány tartósan fennmaradjon;
d. felelős a haltelepítési munkák végzéséért, ezen belül a szabályszerű mérlegelésért és a
halak szakszerű, kíméletes vízbehelyezéséért;
e. együttműködik a Környezetvédelmi felelőssel a halállomány megbetegedésének
megelőzése, megszüntetése érdekében teendő intézkedésekben, közreműködik a
közösségi munka megszervezésében és végrehajtásában;
f. gondoskodik a horgászatra vonatkozó törvények, rendelkezések, határozatok
betartásáról, betartatásáról, figyelemmel kíséri a halfogási tilalmakat és biztosítja azok
14 naptári nappal korábbi közzétételét a hirdető táblán;
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g. a leadott fogási naplók alapján összesíti a csoport éves fogási eredményét és arról
tájékoztatja az Elnökséget;
h. az Alelnök által jóváhagyott szolgálati beosztás alapján, irányítja a hivatásos és
társadalmi halőrök munkáját, folyamatos kapcsolatot tart fenn a rendőrség körzeti
megbízottjával, segítséget nyújt részükre az orvhorgászat megelőzéséhez;
i. közreműködik az Ifjúsági és versenyfelelőssel a tervezett horgászversenyek
előkészítésében;
6/ Ifjúsági és versenyfelelős:
Az

egyesület

sport-

és

horgászverseny

rendezvényeinek

tervezője,

szervezője,

lebonyolításuk fő felelőse. Gondoskodik a gyermek és ifjúsági horgászok horgászetikai
neveléséről, elméleti-gyakorlati horgászismereteik gyarapításáról.
Főbb feladatai:
a. gondoskodik a gyermek-, és ifjúsági horgászok utánpótlásáról;
b. oktatja az egyesület gyermek-, és ifjúsági horgászait a horgászgyakorlat - és a
halismeret - eredményes elsajátítására, neveli őket a horgásztörvények, az írott és
íratlan etikai szabályok betartására, a természet szeretetére, a környezet védelmére;
c. tervet készít az egyesület éves sport- és horgászverseny tervezett rendezvényeire
vonatkozóan, melyet az Elnökség elé terjeszt;
d. az Ügyvezető elnökkel együttműködve szervezi és lebonyolítja az egyesület házi
horgászversenyét;
e. elkészíti az aktuális horgászverseny forgatókönyvét, a horgászok részére történő
versenykiírást,

gondoskodik

annak

közzétételéről,

a

verseny

gyakorlati

végrehajtásához kéri a tisztségviselők, valamint a hivatásos és társadalmi halőrök
közreműködését;
f. a nyílt nevezéses horgászversenyek esetén, elkészíti a verseny kiírást és azt közzéteszi,
nyilvántartja a nevezéseket, elkészíti a díjazással kapcsolatos javaslatát az Elnök
irányába, gondoskodik a kiírás szerinti szakszerű lebonyolításáról;
g. amennyiben szükséges, összeállítja és felkészíti az egyesület versenycsapatát a
szövetségi horgászversenyekre, intézi az ezzel kapcsolatos ügyeket;
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7/ Környezetvédelmi felelős:
A környezetvédelem célja, a víztározó és környezete ökológiai működőképességének
fenntartása, a környezeti értékek megóvása, hosszú távú megőrzése.
Tevékenységét az Elnök közvetlen útmutatása alapján végzi, köteles a környezeti károkozást
elkövető horgásszal szemben eljárni.
Az Ifjúsági és versenyfelelőssel együttműködve, törekedjen a gyermek és ifjúsági horgászok
növény és víziállat ismereteinek bővítésére, növelje a természet iránti szeretetüket.
Főbb feladatai:
a. éves környezetvédelmi munkatervet készít negyedéves bontásban, melyet az Elnökség
elé terjeszt;
b. negyedévente környezetvédelmi bejárást hajt végre, amelyről feljegyzést készít;
c. havonta szúrópróba szerűen, a hivatásos halőrrel ellenőrzi a horgászokat és a
horgászhelyek tisztaságát, rendellenesség esetén intézkedik annak megszüntetésére;
d. havi rendszerességgel ellenőrzi a tűzrakó helyek, szárazbeállók és környezetük
tisztaságát, rendezettségét, amennyiben szemetes, rendezetlen körülményt talál,
intézkedik az ott horgászók felé annak megszüntetésére;
e. az ellenőrzések tapasztalatáról negyedévente beszámol az Elnökség soros ülésén, ahol
kérheti az Elnök vagy egyes tisztségviselők közreműködését feladata ellátásához;
f. a víztározó vizének szennyeződése, vad vagy haltetem, ill. tömeges halpusztulás
észlelése esetén, azonnal köteles értesíteni az egyesület Elnökét és a Horgászmestert;
g. azon horgásszal szemben, aki feladata teljesítése során kiadott intézkedéseit nem hajtja
végre, kezdeményezzen fegyelmi eljárást, melyet az egyesület Elnökének továbbítson;
h. félévente ellenőrizze az illemhelyek higiéniai állapotát, tisztaságát, rendellenesség
esetén tájékoztassa a Horgászmestert;
i. évente kettő alkalommal ellenőrizze a tűz gyújtási engedélyek szabályos kiadását,
kezelését, nyilvántartását a hivatásos halőröknél, szabálytalanság észlelésekor
tájékoztassa a Horgászmestert és mindezekről tegyen jelentést az Elnök részére;
20.§.
AZ EGYESÜLET BIZOTTSÁGAI.
1/ FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG.
2/ FEGYELMI BIZOTTSÁG.
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21.§.
A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG.
1/ Az egyesület és az Elnökség gazdasági munkáját, működése törvényességét 4 (négy) tagú
Felügyelőbizottság kíséri figyelemmel. A Felügyelőbizottság az egyesület felügyelő szerve. A
Felügyelőbizottság tagjait a Közgyűlés választja meg az egyesület tagjai sorából, ¾-es szavazati
aránnyal 5 (öt) évre, az Elnökség megválasztásával egyidejűleg.
2/

A Felügyelőbizottság ülését annak elnöke hívja össze szükség szerint, de legalább

félévente egyszer, írásban, a napirendi javaslat feltüntetésével, az ülés előtt legalább 8 (nyolc)
nappal. Az ülés határozatképes, ha azon a testület ¾ része jelen van. Határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. A Felügyelőbizottság egyebekben az ügyrendjét maga állapítja meg.
3./ A Felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást
kérhet, a hivatalos iratokba megkötés nélkül betekinthet.
4./ A Felügyelőbizottság Elnöke törvényességi észrevételezési joggal, részt vesz az Elnökség
ülésein, illetve a Közgyűlésen, Küldöttgyűlésen. Tevékenységéről beszámol a Közgyűlésnek,
Küldöttgyűlésnek. Az egyesület működési, szakmai és gazdasági beszámolóját előzetesen
véleményezi, erről tájékoztatja a Közgyűlést, Küldöttgyűlést.
5./ A Felügyelőbizottság észrevételeiről írásban tájékoztatja az Elnökséget. Amennyiben az
észrevételei alapján az Elnökség nem teszi meg a megfelelő intézkedéseket, a Felügyelőbizottság a
Közgyűléshez, Küldöttgyűléshez fordulhat. Rendkívül indokolt, jogszabályban rögzített esetben,
felhívására az Elnöknek rendkívüli elnökségi ülést, vagy Közgyűlést, Küldöttgyűlést kell
összehívnia, az indítványtól számított 30 (harminc) napon belül. Ha ez nem történik meg, a
Felügyelő Bizottság maga jogosult a testület összehívására. Ha súlyos és huzamosan fennálló
törvény- vagy Alapszabály sértést tapasztal és észrevételei nyomán, sem az Elnökség, sem a
Közgyűlés, Küldöttgyűlés részéről nem történik meg a megfelelő intézkedés, akkor a megyei
Főügyészséghez kell fordulnia.
6./ 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.
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22.§.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG.
1./ A Fegyelmi Bizottság 5 (öt) tagú, tagjait a Közgyűlés választja meg, ¾-es szavazati
aránnyal 5 (öt) évre, az Elnökség és a Felügyelőbizottság megválasztásával egyidejűleg.
2./ A Fegyelmi Bizottság szükség szerint ülésezik. Feladata az Elnökség által tett javaslat
alapján, a fegyelmi eljárás lefolytatása és az Elnökség felé történő javaslattétel az egyesület
tagjának kizárása tekintetében.
3./ A Fegyelmi Bizottság elnökét tanácskozási joggal az elnökségi ülésekre meg kell hívni.
23.§.
TERÜLETI CSOPORTOK.
1/ Az egyesületen belül – a két víztározó földrajzi elhelyezkedése alapján – kettő
horgászcsoport működik, a helyi sajátosságaik szerint, az Alapszabályba foglaltaknak
megfelelően.
2/ A csoportok megnevezése az alábbi:
a. Komra-völgyi csoport;
b. Hasznosi csoport;
3/ A Komra-völgyi és a Hasznosi csoport élén az Alelnökök állnak, akik egyben irányítják a
helyi munkát, az elnökség tagjai és rendszeresen beszámolnak a csoportok munkájáról.
24.§.
AZ EGYESÜLETNÉL ALKALMAZOTT HALŐRÖK.
1/ Az egyesület a Hhtv. és végrehajtási rendelete, valamint az Alapszabály előírásai szerint a
Komra-völgyi víztározónál 2-4 fő, a Hasznosi víztározónál 2-3 fő hivatásos halőr működését
köteles biztosítani. A hivatásos halőrök tevékenységüket „társadalmi” megbízatás alapján végzik,
havi bérjellegű juttatásban nem részesülnek. Munkájukat a kétoldalú „Megbízási megállapodás” –
ban foglaltak szerint végzik.
2/ A hivatásos halőrök feladatuk teljesítése során jogosultak, a saját gépjármű költség
térítésére a jogszabályban meghatározottak szerint, valamint a belső szabályozás alapján, minden
évben az Elnök által megállapított éves horgászati jog díjának kedvezményre.
3/ Hivatásos halőr csak az a személy lehet:
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a. aki cselekvőképes nagykorú;
b. aki büntetlen előéletű;
c. aki a tárgyi szakképesítéssel rendelkezik;
d. aki rendészeti vizsgával rendelkezik;
4/ A hivatásos halőrök munkáját az Elnök irányítja az Alelnökök közreműködésével, rajta
kívül utasítási jogkörrel a csoport Alelnöke rendelkezik.
5/ A hivatásos halőr a Nógrád megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága által
kiállított igazolvánnyal rendelkezik, ellenőrzésekor a horgász kérésére azt köteles felmutatni.
Ellenőrzése során köteles viselni a „halőri kitűzőjét”, magánál kell tartania a szolgálati
könyvét, valamint az egyesületnél rendszeresített „feljelentési” nyomtatvány minimum 4 (négy)
példányát.
6/ Az előzőekben meghatározott hivatásos halőri feladatellátás mellett, az Elnökség az
egyesület tagjai közül – az érintett egyetértésével – társadalmi halőröket jelölhet ki. A társadalmi
halőröknek halászati szakvizsgát kell tenniük, majd az eskütétel után munkájukat az Elnök
utasítása alapján, a Horgászmesterek szakmai irányítása szerint végzik, évente továbbképzésre
kötelezettek.
Az egyesület társadalmi halőreit a Horgászmesterek által igazolt többletmunkájuk
elismeréseként, az Elnök, horgászati jog díjának kedvezményében részesíti.
25.§.
AZ EGYESÜLET FELETTI TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS ÉS FELÜGYELET.
1/ A 2011. évi CLXXV. törvény 11.§.-ban meghatározottak szerint, a Nógrád megyei
Főügyészség és a Balassagyarmati Törvényszék az egyesület működése felett törvényességi
felügyeletet gyakorol.
2/ Az egyesület hatósági felügyeletét a Nógrád megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Igazgatóság látja el. /Horgászattal közvetlenül összefüggő felügyelet./
3/ További közvetlen felügyeleti szerv, a Közép – Duna-völgyi Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.
26.§.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.
1/ A jelen Alapszabály hatálya általánosan kiterjed az egyesület valamennyi tagjára.

32

KHHE. 3100. Salgótarján, Meredek út 1.sz.

2016.augusztus 21-n.

2/ A jelen Alapszabály az egyesület legfőbb belső szabálya, amelyet a 2016. 08. 21-i
Közgyűlés 2/2016. szám alatti határozatával fogadott el.
Jelen Alapszabály hatálybalépésével egyidejűleg érvényét és hatályát veszti az 1996. április
26-i Alapszabály, annak valamennyi módosításával és kapcsolódó rendelkezéseivel, kivéve a
fenntartott átmeneti hatályt.
Salgótarján, 2016. augusztus 23-n.

Bódi Lajos
HE Elnöke

Készült 2 eredeti pld-ban.
Egy pld 33 lap.
Kapják: 1. sz. pld. Balassagyarmati Törvényszék.
2.sz. pld. Irattár.
Sokszorosítva 15 pld-ban.
Kapják: 1-9. sz . pld. Elnökségi tagok.
10. sz. pld. Felügyelő Bizottság Elnöke.
11. sz. pld. Fegyelmi Bizottság Elnöke.
12-13. sz. pld. Komrai csoport.
14-15. sz. pld. Hasznosi csoport.
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