
 
 
 

HORGÁSZEGYESÜLETEK PEST MEGYEI SZÖVETSÉGE 
ALAPSZABÁLYA 

 
Módosításokkal egységes szerkezetben 

 
A szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban, jelen 

alapszabály alkalmazásában: Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
(a továbbiakban, jelen alapszabály alkalmazásában: Ectv.) alapján működő civil szervezet, 

amely a tagok közös, tartós, jelen alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos 
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Független, 

demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló érdekvédelmi és 
érdekképviseleti, szakmai szövetség, valamint sportági szakszövetség, amely 

tevékenységét a jogszabályok, valamint alapszabálya előírásai szerint önállóan végzi. 
 

1. §  PREAMBULUM 

 
A Horgászegyesületek Pest megyei Szövetsége alapszabályát egységes szerkezetbe foglalva jeleníti 

meg, működésképességének javítása érdekében. 
 

A szövetséget tagszervezetek a szövetkezésből eredő előnyök érvényesítésére, érdekvédelmük és 
érdekképviseletük ellátására, egymás kölcsönös támogatására, önkéntes elhatározásból hozták létre. 

 
Szervezete pártoktól független, nem fogad el, és nem nyújt támogatást politikai pártok választási 

kampányának pártpolitikai tevékenységével összefüggésében. A választásokon nem állít sem helyi, 
sem országgyűlési képviselőket; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. 

 

2. §  A SZÖVETSÉG ELNEVEZÉSE, JOGÁLLÁSA ÉS KÉPVISELETE 
 
   1.  A szövetség neve: Horgászegyesületek Pest megyei Szövetsége  
                     /továbbiakban: szövetség/ rövidítése: HEPESZ. 

 
        1/a.     A szövetség alapítási éve: 1993. 

 
        1/b.     A szövetség székhelye: 2310 Szigetszentmiklós, Május 1. sétány 9. 
                     Levelezési címe: 2311 Szigetszentmiklós Pf. 36. 

 
        1/c.      A szövetség működési területe: közép-magyarországi régió. 
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   2.  A szövetség jogállása: a szövetség független, demokratikusan szervezett, önkormányzati elven  
                     alapuló civil szervezet, szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szövetség, tevékenységét  
                     a jogszabályok valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi. 

 
   3.  A szövetség képviselete: a szövetséget elnöke képviseli.                                     . 
    
   4.   A szövetség pecsétje: köriratban a szövetség neve, középen székhelyének neve. 

 
   5.  A szövetség tagsági viszonya: a MOHOSZ tagszövetsége. 

 

   6.  A szövetség nyilvántartási száma: TE 1369 
 

3. §  A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI 
 
  1.  A szövetség célja: 

- a tagegyesületek igényei szerint biztosítja a horgászathoz szükséges 
okmányokat, értékcikkeket, 
- fejleszti működési területén a horgászati tevékenységet, védi kialakult hagyományait, 

 - ellátja a tagegyesületek érdekképviseletét és érdekvédelmét, 
 - segítséget nyújt a tagegyesületei által hasznosított vízterületek halgazdálkodási  
    hasznosításában, természetes környezetük megőrzésében. 

 
 2.  Működési területén feladata: 
              - ellátja az alapszabályában meghatározottak alapján reá háruló feladatokat, 

- szervezi a horgászokmányok kiadásával, elszámolásával kapcsolatos feladatokat, 
- szaktanácsadással segíti tagegyesületeit okmánykiadási, elszámolási és 
  adatszolgáltatási feladataik ellátásában,  
- együttműködik, kapcsolatot tart fenn, a természet és a környezet védelmét ellátó hatósági 
  szervekkel, 
- társszövetségeivel, valamint a horgászérdekeket országos szinten képviselő Magyar  
  Országos Horgász Szövetséggel egyenrangú félként partneri viszonyt ápol, 
- segíti tagegyesületeit horgászvizeik halgazdálkodási feladatainak ellátásában, 

              - fellép az orvhorgászat, orvhalászat és a jogszabályokat sértő horgászati tevékenység ellen, 
- képviseli a szövetség tagszervezeteinek horgászati érdekeit, törekszik a horgászati  
  lehetőségek biztosítására és szélesítésére, 

              - igény szerint szolgáltatásokat biztosít, horgászversenyeket rendez tagszervezetei részére, 
              - gondoskodik a horgászok képzésének, az új tagok vizsgáztatásának megszervezéséről. 
              
 3.  A nyitott tagság elve: 

Jogszabályi korlátozás hiányában szövetségi tag az a horgászegyesület lehet, amely az 
alapszabályban megjelölt feltételeknek megfelel, és az annak megvalósításában való 
tevékenységet vállalja. 
 

4.  A szövetség tagjai: 
     4/1. A szövetség tagjai lehetnek önkéntes elhatározás alapján azon horgászegyesületek, és 
             horgászattal összefüggő tevékenységet folytató szervezetek, melyek: 
             - elfogadják a szövetség alapszabályát, 
             - támogatják a szövetség tevékenységét, és abban aktívan részt is vesznek, 
             - fizetik a szövetségi tagsági és egyéb díjakat felnőtt és ifjúsági tagjaik után, 
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             - az elnökséghez írásban bejelentik csatlakozási (felvételi) igényüket. 
     4/2. A tagfelvételi kérelemhez csatolni kell: 
             - az egyesületnek területileg illetékes bírósági bejegyzéséről szóló végzését, 
             - az egyesület hatályos alapszabályát, 
             - a szövetséghez történő csatlakozást kimondó egyesület közgyűlésének határozatát. 
      4/3. A szövetség tagjai önálló jogi személyek, önállóságukat a szövetséghez tartozás nem 

érinti. 
         4/4. A szövetséghez más jogi személyek is csatlakozhatnak (beléphetnek). A belépéssel 
                 önálló, jogi személyiségüket megtartják. Az együttműködés feltételeit külön, kétoldalú 
                 megállapodásban kell rögzíteni. 
         4/5. A tagfelvételről a szövetség elnöksége a kérelem benyújtását követő ülésén dönt, és azt a 
                 küldöttgyűlés hagyja jóvá. 
         4/6. Taggá történő felvétel esetén a tagot a felvétel (jogosultság és kötelezettség keletke- 
                 zése) időpontjáról az elnökség tájékoztatja. 
         4/7. A felvételi kérelem elutasításáról az elnökség indokolást tartalmazó határozatot köteles 

   hozni, melyet a kérelmezőnek írásban meg kell küldeni. 
 

5.  A tagnyilvántartás vezetése: 
         5/1. A szövetség tagjairól az elnökség folyamatosan nyilvántartást vezet.  
         5/2. A tagnyilvántartás tartalmát (rovatait) az elnökség állapítja meg. 
         5/3. A küldöttgyűlés határozatképességének megállapításakor csak a nyilvántartás adatai  
                 vehetők figyelembe.  
 
6.  A szövetségi tagsági viszony megszüntetésének módjai: 
         6/1. A bíróság jogerős határozottal 
             - a tagszervezetet feloszlatja, 
             - megszűnését megállapítja. 
        6/2. A tagszervezet jogutód nélkül megszűnik. 
        6/3. Kilépés: a tagegyesület közgyűlésének határozatával, tárgyév december 31-vel, 
                Illetve, az egyesület elszámolásának lezárását követően lehet. 
        6/4. Kizárás a szövetség küldöttgyűlésének határozatával. 
            6/4.1. A tagszervezetet a küldöttgyűlés kizárhatja a szövetségből, ha 
               - tartósan (legalább egy évig), 
               - ismételt felszólítás és egyeztetés ellenére, 
               - saját hibájából, 
               - nem teljesíti kötelezettségeit, veszélyezteti a szövetség céljainak megvalósítását. 
            6/4.2. A kizárás hatálya a küldöttgyűlés kizárást kimondó határozatának a tagegyesület        
                        vezetőségének tudomására juttatásával kezdődik. 
            6/4.3. A kizárás ténye a Ptk. által szabályozott igények érvényesítését nem érinti. 

 
7.  A szövetség tagjainak jogai: 

  7/1. A tagegyesületeket a jogszabályokban és az alapszabályban foglalt korlátozások kivételével  
          egyenlő jogok illetik, és egyforma kötelezettségek terhelik. 

       7/2. A testületi üléseken tárgyalt ügyekben minden jelenlévő tagnak egy szavazata van, 
               a szavazásra jogosult nem élhet szavazati jogával olyan ügyben, amelyben érdekelt. 
       7/3. Jogosult választott küldötte/i útján a szövetség teljes körű fórumain részvételi, felszólalási, 
               szavazati; döntéshozatali jogával élni. 
       7/4. A tagegyesületet megilleti a személyes tájékozódás, a vélemény nyilvánításának, 
               és az iratokba történő betekintés joga is. 
       7/5. Részt venni a szövetség rendezvényein, versenyein. 
       7/6. A szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát, a tudomására jutásától számított  
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               30 napon belül a bíróságnál megtámadni. 
     7/7. Igénybe vehetik a szövetség szolgáltatásait érdekeik képviselete, védelme kapcsán. 
      

8.  A szövetség tagjainak kötelezettségei: 
      8/1. A szövetség alapszabálya, más belső szabályzatának rendelkezéseit, és a 
              szövetség bármely testületének határozatait betartani, illetve végrehajtani, 
              amennyiben nem ellentétesek a tagegyesület alapszabályában foglaltakkal! 

 8/2. Közreműködni a szövetség anyagi alapjának megteremtésében, gyarapításában; ennek     
megfelelően a tagegyesület köteles minden egyes tagja után a szövetség szervei által 
megállapított szövetségi tagsági díjat és egyéb díjakat a meghatározott időpontig a szövetség 
pénztárába befizetni! 

      8/3. Tevékenyen részt venni a szövetség munkájában, rendszeresen segíteni feladatai 
teljesítésében. 

      8/4. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászat országos és helyi szabályait 
              betartani, és betartatni. 
      8/5. A szövetség önkormányzati szerveibe a küldötteket megválasztani; biztosítani 
              a lehetőséget, hogy a küldöttek ebből eredő feladataikat teljesíthessék. 

4.§. A szövetség szervei 
 
1.  A szövetség önkormányzati szervei: 
    1.1  A küldöttgyűlés; a tagegyesületek küldötteinek összessége. 
    1.2. Az elnökség; létszáma: 7 fő. 
    1.3  A felügyelő bizottság: létszáma 3 fő. 

     1.4  A szövetség állandó bizottságai: 
        1.4.1 Az ifjúsági és versenysport bizottság; létszáma: 3 fő. 
        1.4.2 A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság; létszáma: 3 fő. 
     1.5 A szövetség ideiglenes bizottsága a jelölőbizottság; létszáma: 3 fő. 
    1.6 A szövetség önkormányzati szervei munkájukat az azokba választott küldöttek, tisztségviselők 

            útján végzik. 
     1.7 Nem lehet a szövetség valamely testületi szervének tagja, illetve tisztségviselője az: 
        1.7.1. akit bármely, jogerős fegyelmi határozattal a horgászati tevékenységtől eltiltottak, 
        1.7.2. aki tevékenységével megsértette a szövetség alapszabályát, és betöltött tisztségéhez,    
                   képviselői megbízásához méltatlan volt. 
        1.7.3. aki ellen büntető, vagy fegyelmi eljárás van folyamatban. 

5.§. A szövetség szerveinek működése. 
 
1.  A küldöttgyűlés: 
   1.1  A szövetség legfőbb szerve a tagegyesületek által delegált testület: a küldöttgyűlés. 

1.2  A küldöttgyűlésben minden tagszervezetet (500 fő tagságig) 1 fő, minden további megkezdett   
      500 felnőtt tag után további 1-1küldött képviselhet 1-1 szavazati joggal. A jogi személyiséggel  

          rendelkező, nem horgász egyesület 1-1 fő küldöttet delegálhat 1-1 szavazati joggal. 
   1.3  A küldöttgyűlés évente egyszer rendes ülést tart. 
   1.4  Rendkívüli küldöttgyűlést kell tartani ha: 
      - az elnökség szükségesnek ítéli, 
      - a felügyelő bizottság indokoltnak tartja, 
      - az ok és cél megjelölésével a küldöttek létszámának legalább 30 %-a kívánja, 
      - az ok és cél megjelölésével a tagszervezetek legalább 30 %-a kéri, 
      - a bíróság elrendeli. 
   1.5  Öt évenként tisztújító küldöttgyűlést kell tartani. 
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   1.6  A küldöttet vissza kell hívni, ha: 
      - tartósan, saját hibájából nem tesz eleget kötelességeinek, 
      - súlyos, vagy ismételt fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
      - aki a tagegyesület érdekeivel huzamosabb ideig, és több, jelentős témakörben 
         ellentétes álláspontot képvisel. 
   1.7 A küldöttet vissza lehet hívni, ha tőle független okból, saját hibáján kívül (pl. 
          évekig tartó külföldi tartózkodás, betegség stb.) nem tud eleget tenni 
          tisztségével együtt járó kötelezettségeinek. 
   1.8 A küldött visszahívására a tagegyesület elnöksége, felügyelő bizottsága vagy 
           bármely szövetségi tisztségviselő javaslatot tehet. 
   1.9 A küldöttgyűlés határozatai a szövetség valamennyi szervére kötelezőek, 
          tagszervezeteinknek is be kell tartaniuk, végre kell hajtaniuk a többségi szavazattal hozott 
          döntéseket; kivéve, ha azok ellentétesek egyesületük alapszabályában foglaltakkal! 
1.10/1/ A küldöttgyűlés hatásköre: 
            a./ az alapszabály elfogadása és módosítása, 
            b./ az elnökség, a felügyelő bizottság beszámolójának elfogadása, 
            c./ az önkormányzati testületek létszámának meghatározása, tagjainak, tisztségviselőinek, 
                  a szövetség elnökének nyílt szavazással történő megválasztása, felmentése, 
            d./ a tagszervezetek anyagi kötelezettségeinek meghatározása,    
            e./ a szövetség öt millió forintot meghaladó értékű ingatlanának elidegenítése, vagy ilyen 
                  értékű teher vállalása az elfogadott költségvetés keretén túl, 
            f./  az éves költségvetés, zárszámadás és vagyonmérleg elfogadása, 
            g./ más szervekkel egyesülés, abból való kiválás, a szövetség megszűnésének kimondása 
                 jogutóddal, vagy jogutód nélkül, ennek megfelelő rendelkezés a vagyonról; ezek a döntések  
                  kizárólag a küldöttgyűlés kétharmados többségi szavazata esetén hozhatók meg, 
            h./ megválasztja, ill. visszahívhatja küldötteit, akik a szövetséget képviselik az országos  
                  szövetség testületeiben. 
            i./ megállapítja a költségvetés keretén belül az anyagi és erkölcsi elismerés lehetőségeit, 
            j./ a szövetség állandó és ideiglenes bizottságainak létrehozása és megszüntetése, 
            k./ fegyelmi jogkör gyakorlása, az elnökség tagjai, a szövetség elnöke, a felügyelő bizottság             
                  elnöke és tagjai vonatkozásában, 
            l./ a szövetség szervei jogszabályba, alapszabályba ütköző határozatainak megsemmisítése,   
           m./ tisztújító küldöttgyűlést megelőzően jelölőbizottság megválasztása, 
           n./ döntés mindazokban az ügyekben, melyeket a jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal. 
      /2/ A küldöttgyűlés hatáskörébe tartozó választott testületi szervek tagját, ill. tisztségviselőjét fel  
             kell menteni, ha: 
            a./ lemondott tisztségéről, 
            b./ a tisztség betöltését kizáró ok áll fenn. 
    /3/ A küldöttgyűlés időpontjának meghatározása és napirendjének megállapítása az elnökség, 
            összehívása pedig az elnök  feladata. 
   /4/  A küldöttgyűlés határozatképes, ha azon a küldöttek legalább fele jelen van! Ha  

 határozatképtelenség miatt el kell halasztani, úgy a meghirdetett időponttal azonos 
napon – az eredeti meghívóban szereplő helyszínen, az eredeti napirendi pontokkal – 
megismételt küldöttgyűlést kell tartani. A megismételt küldöttgyűlés a megjelentek 
számára tekintet nélkül határozatképes, mely kitételt az eredeti meghívónak 
tartalmaznia kell! 

   /5/ Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
   /6/ Lefolytatásához levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt kell választani; az 
          elhangzottakról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a küldöttgyűlés által választott  
          két hitelesítő, a jegyzőkönyvvezető és a levezető elnök ír alá.  
   /7/ A jegyzőkönyv mellé csatolni kell a jelenléti íveket, a meghívót, a napirend anyagát, az iratok 
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          egy-egy példányát. 
 
2. Az elnökség: 

    2.1  A küldöttgyűlések közötti időszakban a szövetség legfőbb irányító és intéző szerve (testülete)  
            a küldöttgyűlés által választott elnökség. 
    2.2  Az elnökség a szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve, mely felelősséggel, és 
            beszámolási kötelezettséggel tartozik a küldöttgyűlésnek. 
    2.3  Az elnökség az elnök, és az alelnök személyével együtt 7 tagból áll. 
    2.4  Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja. 
    2.5  Elnökségi ülést akkor is össze kell hívni, ha azt a tagok 30 %-a javasolja a napirendi pontok 
            megjelölésével, vagy a felügyelő bizottság kezdeményezi. 
    2.6  Az elnökség üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő bizottság elnökét. 
    2.7  Az elnökség határozatképes, ha azon tagjainak legalább fele jelen van, határozatait egyszerű  
            szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén 15 napon belül, ugyanazon tárgysorozattal   
            újabb ülést kell összehívni, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.   
    2.8  Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell vezetni, amely tartalmazza a megjelentek jelenléti ív  
           szerinti számát, az elnökségi ülés munkáját, valamint a határozatokat. Az elnökségi ülés 
           határozatait naptári éven belül folyamatos sorszámozással kell ellátni. A jegyzőkönyveket az  
           elnök, a jegyzőkönyv vezetője, valamint az elnök által hitelesítésre felkért két személy írja alá. 
    2.9  Az elnökség hatásköre: 
     a./ összehívja a küldöttgyűlést, gondoskodik a napirendek  előterjesztéséről, 
     b./ a költségvetés keretein belül gazdálkodik, hatáskörében gyakorolja átcsoportosítási jogkörét, 
     c./ alkalmazotti munkaviszonyt létesít az ügyvezető igazgatóval, megállapítja bérét, feladatait,  
           hatáskörét; gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, 
     d./ átruházott jogkörében az 5.§.1.10./1/ i., j., és  n. pontok esetében, 
     e./ az elnökség tagjai, a tisztségviselők esetében a küldöttgyűlésnek javaslatot tehet, egyéb 
           esetekben dönthet jutalmazási kérdésekben,         
     f./ a szövetség céljainak kielégítése érdekében vállalkozási tevékenységet folytathat, 
     g./ ellátja a hatáskörébe tartozó igazgatási feladatokat, 
     h./ lehetőségei szerint hozzájárul a horgászturizmus fejlesztéséhez, 
     i./ a tagegyesületeken kívül tagszervezetekkel is köthet kétoldalú  megállapodásokat, 
     j./ közreműködik, és koordináló szerepet tölt be a környezet és természetvédelmi 
          feladatok ellátásában, 
     k./ figyelemmel kíséri tagegyesületei tevékenységét, igény esetén ellátja érdekképviseletüket, 
           érdekvédelmüket, 
     l./ kapcsolatot épít ki, és  tart fenn belföldi és  külföldi horgászszervezetekkel, 
    m./megkülönböztetett figyelmet fordít a versenysportra, az utánpótlás nevelésére,versenyek 
          megrendezésére és versenycsapatok szerepeltetésére, 
     n./elősegíti a gyermek és ifjúsági horgászok horgászismereteinek elmélyítését, 
     o./kapcsolatot tart fenn a vízügyi, halgazdálkodás-igazgatási országos és regionális szervekkel és 
           szervezetekkel, 
     p./ ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, 
     q./ ideiglenes bizottságokat hoz létre, és vezetőit megválasztja. 

 
3.  A felügyelő bizottság: 
 3.1 A felügyelő bizottságot a küldöttgyűlés választja öt évi időtartamra. A bizottságnak három tagja 
        van, elnökét alakuló ülésén maga választja. 
 3.2 Tagjai a szövetségen belül más tisztséget nem viselhetnek. 
 3.3 Köteles ellenőrizni az alapszabály előírásainak betartását, a szövetségi költségvetés, a  
        küldöttgyűlési határozatok végrehajtását, évenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati  
        fegyelmet, a gazdálkodást, a zárszámadást és vagyonmérleget,  valamint a pénzügyi, jogi és  
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        adóügyi kötelezettségek teljesítését . 
 3.4 A bizottságnak egy vizsgálat befejezésekor vizsgálati jelentést kell készítenie. A vizsgálatba  
        bevonhat szövetségen belüli és kívüli szakértőket is. Vizsgálati jelentésével tájékoztatja az  
        elnökséget; ezek alapján a testület intézkedéseit igényelheti, különösen indokolt esetben    
        kezdeményezheti a küldöttgyűlés összehívását. 
 3.5 Bármely ügyet megvizsgálhat, az iratokba betekinthet, a testületektől, tisztségviselőktől, a  
        szövetség tagjaitól felvilágosítást kérhet; az érintettek részéről a felvilágosítás kötelező. 
 3.6 A bizottság köteles az elnökség által a küldöttgyűlés elé terjesztendő vagyoni számadást,  
        működési jelentést, a zárszámadást, az eredmény kimutatást és az ezekre vonatkozó határozati 
        javaslatokat megvizsgálni, és arról a küldöttgyűlésnek jelentést tenni. 
 3.7 Amennyiben a szövetség testületi szervei a szükséges intézkedéseket nem teszik meg, úgy a 
        törvényes működés helyreállítása érdekében a bizottság a törvényességi felügyeletet gyakorló  
        ügyészhez, illetőleg a bírósághoz fordulhat. 
 3.8 A bizottság munkájáról elnöke köteles a küldöttgyűlésnek beszámolni. 
 3.9 A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult az elnökség ülésein részt venni. 
3.10 A bizottság munkaterv alapján dolgozik. 
3.11 A bizottság üléseire meg kell hívni a szövetség elnökét, és ügyvezető igazgatóját is. 

 
4.  A szövetség állandó bizottságai 
 4.1 A mandátumvizsgáló és szavazatszámláló bizottság, amely a 
        küldöttgyűlésnek és az elnökségnek tartozik felelősséggel. 
       a./a szövetség állandó, az elnökség alapszabály szerinti működését segítő  
            önkormányzati szerve,  
       b./a bizottság elnökből és két tagból áll; elnökét és tagjait a tisztújító küldöttgyűlés  
           választja meg öt évre. 
      c./elnöke és tagjai szövetségünkben más tisztséget nem tölthetnek be, szövetségi    
           alkalmazásban nem állhatnak. 
     d./nem lehetnek egymás-, valamint szövetségi tisztségviselő Ptk. szerinti közeli  
           hozzátartozói. 
     e./feladatait az elnökség üléseihez és a küldöttgyűlésekhez igazodóan önmaga állapítja 
          meg. 

 
4.2 Az ifjúsági és versenysport szakbizottság: 
  (1) A szövetség küldöttgyűlése állandó bizottságaként létrehozza az ifjúsági és 
        versenysport szakbizottságot. Ennek elnökét, tagjait a küldöttgyűlés választja meg.  
        A bizottság üléseit évente legalább kétszer tartja.  Munkatervét -az elnökség jóváhagyásával-   
        önállóan készíti el. 
 (2) A szakbizottság feladatai: 
      - segíti és koordinálja tagegyesületei ifjúsági horgászati tevékenységét, 
      - igény szerint lebonyolítja az ifjúsági vetélkedőket, és javaslatot tesz az ifjúság táborok helyére, 
        idejére, programjára  és feltételeire,  azokat szervezi, megrendezi, 
      - segíti és támogatja az egyesületek ifjúsági és oktatási felelőseinek munkáját, 
      - javaslatot tesz a halfogó versenyek helyére és idejére, a versenyfeltételekre, 
      - szervezi, rendezi a halfogó versenyeket, majd azokról beszámol az elnökségnek, 
      - javaslatot tesz az országos halfogó versenyekre küldendő csapat összeállítására, 
         a csapatot felkészíti a versenyekre, 
      - támogatja a tagegyesületek versenyfelelőseinek munkáját. 

 
5. A szövetség ideiglenes bizottságai: 
 5.1  A jelölőbizottság: 
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   a./  a szövetségi testületi szervek tagjainak és tisztségviselőinek megválasztása érdekében a  
          küldöttgyűlés a választást megelőző ülésén tagjai közül választási jelölőbizottságot választ, 
   b./ a bizottság három tagból áll, 
   c./ alakuló ülésén az elnököt saját soraiból maga választja, munkaprogramjáról, és a végzendő 
         munkamegosztásról -az alapszabályban foglalt keretek között- maga dönt. 
   d./ a bizottság feladata:  
      - a tagegyesületek körében széleskörű véleménykutatást és tájékozódást végez, a jelöltlistára  
         kerülő szövetségi tisztségviselők és testületi szervek tagjai személyére vonatkozóan,  
      - a jelöltlistára a küldöttgyűlésen történő felvételhez a küldöttek legalább 30 %-ának  
         támogatása szükséges, 
      - a jelöltlistát a küldöttgyűlés elé terjeszti, és ismerteti a szavazás menetét, 
      - kihirdeti a választás végeredményét, 
      - egy-egy tisztség betöltésére több személy is szerepelhet a jelölőlistán, 
      - a jelölőbizottság tagjai nem szerepelhetnek az előterjesztett jelöltlistán (önjelölés), a  
         küldöttgyűlés azonban a jelölőbizottság bármely tagjának a jelölőlistára történő felvételéről is 
         rendelkezhet. 
    f./ sem a jelölőbizottság, sem a küldöttgyűlés által nem jelölhetőek, és nem választhatóak a 
         4.§ 1/7. 1.,2.,3.,alpontokban érintett személyek. 

 
5.2  Egyéb ideiglenes bizottságok: 
   a./ a szövetség elnöksége a küldöttgyűlés felhatalmazásával egy-egy feladatkör részletesebb 
         megvizsgálására, javaslatok kidolgozására ideiglenes bizottságokat hozhat létre, melyek az 
         elnökség által meghatározott létszámban és ideig működhetnek. Tevékenységükről az  
         elnökségnek, vagy közvetlenül a küldöttgyűlésnek számolnak be. 

6.§. Tisztségviselők felelőssége és feladatai 
 
1. Fegyelmi felelősségre vonás: 
1.1  A szövetség működésével összefüggésben elkövetett fegyelmi vétség esetén a fegyelmi  
        felelősségre vonás jogkörét - az elnökség tagjai, a szövetség elnöke, ügyvezető igazgatója, a  
        felügyelő bizottság elnöke és tagjai vonatkozásában a szövetség küldöttgyűlése gyakorolja. 
1.2  A küldöttgyűlés köteles a fegyelmi eljárást lefolytatni, és ennek alapján írásban indokolást is  
        tartalmazó határozatot hozni. 
  
2. A szövetség tisztségviselői, megbízatásaik: 
2.1. A szövetség elnöke, és alelnöke, 
2.2. a szövetség elnökségének tagjai 
2.3. a felügyelő bizottság elnöke és tagjai. 
2.4. a tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel, tevékenységüket  
        térítésmentesen, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik; tisztségviselővé csak tagegyesületi  
        küldött választható. 
2.5. a tisztségviselő mandátuma megszűnik: 
        - a mandátum időtartamának lejártával, 
        - a tisztségviselő halálával, 
        - a tisztségviselő felmentésével, vagy visszahívásával, 
        - az őt megválasztó tagszervezet tagsági viszonyának megszűnésével, 

 
3. A szövetség elnöke és alelnöke: 
 3.1. A szövetség elnökének feladatai: 
        a./ szervezi az önkormányzati szervek működését, 
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        b./önállóan képviseli a szövetséget a bíróság, más hatóságok, szervezetek és hivatalos szervek 
előtt, valamint harmadik személyekkel szemben, mely jogkörét a szövetség alelnökére, 
esetenként az elnökség bármely tagjára átruházhatja, 

        c./ összehívja az elnökség üléseit, a küldöttgyűlést, és azokon elnököl, 
        d./ a jóváhagyott költségvetés keretein belül gyakorolja az általános aláírási jogkört, 
        e./ a jóváhagyott költségvetés keretein belül  szerződéseket köthet, 
        f./ az elnök  d./ és e./ pontokban meghatározott hatáskörét átruházhatja az ügyvezető 
              igazgatóra, 
        g./ felelős a szövetség gazdálkodásáért, 

 
 3.2. A szövetség elnökének akadályoztatása esetén az alapszabályban foglaltak szerinti 
         teljes elnöki jog- és hatáskört az alelnök gyakorolja. 

 

 4. A szövetség ügyvezető igazgatója: 
    7.1. Az ügyvezető igazgató feladatai: 
        a./ irányítja és összehangolja a szövetség és az ügyintézői szervezet munkáját, kapcsolatot tart 

fenn tagegyesületeikkel, 
        b./ gondoskodik az elnökségi ülések és a küldöttgyűlések előterjesztéseinek, határozatainak  
              írásba foglalásáról, nyilvántartásáról, valamint azok végrehajtásáról, 
        c./ felelős az ügyvitelért és az irattári rendért, 
        d./ elkészíti a szövetség munkarendjét, az ügyintéző szervezet munkavállalói felett 
              gyakorolja a munkáltatói jogokat, 
        f./ a küldöttgyűlések és az elnökség határozatait 30 napon belül megküldi valamennyi  
              tagegyesületnek, és a szövetségi tisztségviselőknek, 
        g./ gyakorolja meghatározott körben az utalványozási jogot. 

 

7.§. A szövetség - nem önkormányzati - ügyvezető szervei. 
 
1. A szövetség ügyvitelt ellátó szerve: 

1.1 A szövetség működéséhez szükséges adminisztrációs feladatot ügyintéző szerve látja el,   
melyet az ügyvezető igazgató irányít. 

    1.2 Az ügyintézőkkel kapcsolatban munkáltatói jogkört az ügyvezető igazgató a Munka 
Törvénykönyvének szabályai szerint gyakorolja és erről beszámolni köteles az elnökségnek. 

    1.3 Az ügyintéző szervezet működési rendjét, az ügyintézők munkaköri leírását az elnökség 
hagyja jóvá. 

    1.4 Az iroda főbb feladatai: 
 a./ a szövetség alapvető céljainak megvalósítása érdekében minden szükséges ügyintézés,   
              b./ a hatályos jogszabályok, azok változásainak figyelemmel kísérése, betartása, 
              c./ a szövetség működéséhez szükséges belső szabályzatok tervezetének, ill. szükség 
                    szerinti módosításának előkészítése, előterjesztése jóváhagyás végett, 
              d./ okmányok és nyilvántartások vezetése, mindezek tárolása, megőrzése, 
              e./ utalványozás -felhatalmazás alapján-, a kiadásra kerülő összegek, kifizetések ellenőrzése,                   
              f./  vagyon leltározása, selejtezés, 

g./ a postaküldemények felbontása, azok illetékesnek továbbítása, meghatározott ügyekben   
      a szövetség iratainak aláírása, ill. aláírásra előkészítése,  
h./ a testületi ülések előkészítése, azokon szükség szerinti részvétel, 
i./  a tagegyesületek felmerülő gondjainak rendezése, vagy továbbítása az illetékeseknek, 

              j./  a beérkezett levelekre 30 napon belül válaszlevél küldése. 
k./ szerződés alapján gondoskodik a horgászati értékcikkek beszerzéséről, szervezi,  
      felügyeli tagegyesületeinek azokkal történő ellátását, kiadását, használatát. 
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l./ segíti a tagegyesületeket a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási és egyéb 
     kötelezettségeik határidőre történő teljesítésében, 
m./elkészíti a szövetség működéséhez szükséges dokumentumok tervezetét. 

8.§. A szövetség vagyona és gazdálkodása. 
 
1. A szövetség vagyona: 
     (1.1) Saját kezelésű illetőleg használatában lévő ingatlanok, ingóságok, egyéb vagyoni értékű 

jogok, készpénz, értékpapírok és követelések alkotják. 
     (1.2) Bevételei: a tagdíjak, értékpapírok hozadéka, kamatok, egyéb gazdasági, ill. alapszabály 
              szerinti tevékenységből származó befizetések, adományok és esetenkénti támogatások. 
     (1.3) Minden vagyona csak a szövetség működését, céljainak megvalósítását szolgálhatja. 
     (1.4) Vagyonáért, vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott célokra való 

felhasználásáért az elnök, az ügyvezető igazgató és a felügyelő bizottság elnöke felelősek. 
 

2.  A szövetség gazdálkodása: 
     (2.1) A jóváhagyott éves költségvetés szerint gazdálkodik 
     (2.2) Jogszabályi keretek között gazdálkodási tevékenységet folytathat. 
     (2.3) Az alapszabályban rögzített célkitűzések teljesítése érdekében elsősorban nem 

nyereségérdekelt (nonprofit) gazdálkodást folytat, ennek megfelelően teljesíti adózási 
kötelezettségeit. 

9. § . A szövetség felelősségi szabályai. 
 
1.  Vagyoni és kártérítési felelősség: 
     (1.1) Kötelezettségeiért vagyona mértékéig felel. 
     (1.2) Tartozásaiért csak a szövetségi kezelésű vagyonnal felel, a tagszervezetek 

 saját, külön vagyonukkal nem  felelnek a szövetség tartozásaiért. 
 

2.  Kártérítési felelősség érvényesítése: 
     (2.1) Tagjaival vagy kívülállókkal szemben keletkezett kártérítési vitáit a szövetségnek sem 

testületi szerve, sem tisztségviselője nem bírálhatja el. 
     (2.2) Kártérítési ügyekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók, az okozott kár 

(pl.: kilépés) megtérítésére irányuló igény elbírálása a bíróság hatáskörébe tartozik. 
10. §. A szövetség felügyelete. 

 
1.  A szövetség felügyeletének formái: 
    (1.1) Működése felett a törvényességi felügyeletet - az ügyészségre vonatkozó törvények 

rendelkezései szerint - a Budapest Környéki Törvényszék gyakorolja. 
     (1.2) A szövetség által végzett - jogszabályi feltételhez kötött – tevékenységek felett az 
 illetékes hatóságok látják el a szakhatósági felügyeletet. 
     (1.3) Gazdálkodását, könyvvitelét, számvitelét, adó, illeték és járulék fizetését egyéb  

   financiális feladatai ellátásának törvényességét a pénzügyi-adóügyi felügyelet biztosítja. 
11.§. A szövetség megszűnése. 

 
1.  A szövetség megszűnésének esetei: 
     (1.1) Megszűnéséről a tagság önkéntesen dönt, és a küldöttgyűlés kimondja feloszlását. 
     (1.2) A bíróság a jogszabályban meghatározott feltételek esetében a szövetséget az ügyész 
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              keresete alapján feloszlathatja. 
 (1.3) A bíróság az ügyész keresete alapján megállapítja megszűnését, ha legalább egy éven   
              keresztül törvénytelenül működik; egyáltalán nem működik, illetve tagegyesületeinek száma  
              tartósan öt alá csökken. 

 
2. Vagyonról való rendelkezés megszűnés esetén: 
 (2.1) A szövetség megszűnése esetén végelszámolásnak van helye. 
 (2.2) Amennyiben a megszűnésről a küldöttgyűlés dönt /alapszabály 11.§. 1.1 pontja/, 

úgy a rendelkező küldöttgyűlés hatásköre dönteni a  tartozások kielégítése után 
- a fennmaradó vagyonról, 
- a felszámolását végzőkről,  
- a vagyonról való rendelkezés módjáról, formájáról. 

 (2.3)    Ha a megszűnésről nem a küldöttgyűlés dönt, /alapszabály 11.§.1.2; 11§ 1.3 pontjai/ abban 
az esetben a tartozások kielégítése után fennmaradó vagyont a tagegyesületek között kell 
szövetségi tagságuk éveinek számát is figyelembe véve felosztani. 

12.§. Záró rendelkezések. 
 

  1.      A módosított alapszabály 2016. május 29. napján lép hatályba, és határozatlan időre szól; a 
               korábbi alapszabály e naptól hatályát veszti! 
     2. Ezen új alapszabályt - és a jövőbeni, új módosításokat - a szövetség elnöke 30 napon belül 

köteles megküldeni a Budapest Környéki Törvényszéknek nyilvántartásba vétel végett. 
     3. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok az irányadók. 
               

A szövetség tagegyesületeinek küldöttei az alapszabály tervezetét a küldöttgyűlés előtti áttanul- 
mányozást, és a küldöttgyűlési vitát követően, mint azt akaratukkal megegyezőt, egy- 

              hangúlag megszavazták, mely tényt a küldöttgyűlés  …. /2016 számú   határozata rögzíti. 
 
 

Szigetszentmiklós, 2016. május 29. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




