
HALÁSZTLEKI SPORTHORGÁSZ, SZABADIDŐ- ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET
2314 Halásztelek, Dózsa György utca 1-3.

ALAPSZABÁLY
Egységes szerkezetbe foglalt



AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA FELADATA

l. §

Az egyesület neve: HALÁSZTELKI SPORTHORGÁSZ, SZABADIŐ- ÉS VÍZISPORT EGYESÜLET
Az egyesület rövid neve: HALÁSZTELKI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
Törzsszáma: 725.
Székhelye: 2314 Halásztelek, Dózsa György u. 1.
Pecsétje: kör alakú, (30 mm) középen hal ábrával és a törzsszámmal. Köriratban az egyesület rövid neve.
Vízterülete: Az egyesületnek nincs saját vízterülete.

2. §

Az egyesület célja:
a, A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése.
b, Az egyesület tagjai részére kedvező horgászati, szabadidő- és vízisport lehetőség biztosítása.
c, A horgászoknak a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, valamint a 

természet szeretetére és védelmére való nevelése.

3. §

Az egyesület a 2. §-ban meghatározott célkitűzések érdekében:
a, biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgász sporttal összefüggő 

szakismeretek gyarapítását, ennek keretében ismerteti a horgászat tal összefüggő jogszabályokat és más 
intézkedéseket.

b, biztosítja, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az Országos Horgászrend 
szabályait betartsák.

c, segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében és leküzdésében, valamint a vizek 
tisztasága és a természet védelmében.

d, halfogó és a tagság kívánsága esetén egyéb sportversenyeket rendezhet.

4. §

Az egyesület és a Szövetség kapcsolataira a szövetség alapszabálya az irányadó.

5. §

1. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll horgászjegy vásárlásának tilalma (az 1977.évi 30.sz. Tv. 
7.§/2/bekezdése), illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetése alatt.

2. Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanulók csak a szülő 
(gyám) beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe.

3. A 16. életévét betöltött fiatal - az ezzel járó anyagi kötelezettségek vállalása esetén - kérheti teljes jogú 
taggá való felvételét.

4. Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek.
5. A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó rész-

letes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által kötött megállapodásban rögzí-
teni kell.

6. A pártoló és a tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatá sával elősegíti az egye-
sület céljainak teljesítését.



a, a pártoló és tiszteletbeli tag tagsági viszonya a vezetőség írásos felkérésének elfogadása alapján lé-
tesíthető,

b, a pártoló és tiszteletbeli tagok számáról a közgyűlés határozata alapján a vezetőség dönt,
c, a tagok tanácskozási és javaslattételi joggal az egyesület bármely testületi ülésére meghívhatóak,
d, az egyesület pártoló és tiszteletbeli tagjait kedvezményes horgászengedéllyel láthatja el. Az ilyen 

tagoknak a befizetési kötelezettségét a vezetőség határozta meg. Tagsági viszonyuk kölcsönösen, 
egyszerű írásos bejelentéssel megszüntethető.

e, A közgyűlés határozata alapján a 6/b. pontban meghatározottak befizetési költségeit az egyesület 
részben vagy teljesen, saját költségvetése terhére át vállalhatja.

7. Az egyesületbe teljes jogú tagként a felvételnél a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését 
írhatja elő.

8. Az államigazgatási szervek, valamint a fegyveres erők és testületek hivatásos és polgári állományába 
tartozó egyesületi tagok viszonyára a Ptk.-ban meghatározottak az irányadók.

9. Az egyesület tagja nem magyar állampolgár is lehet.
10.   a) a sportegyesület tagja csak természetes személy lehet, tiszteletbeli, illetve pártoló tagként jogi sze-

mély is részt vehet a sportegyesület működésében.
b) elnökségének nem lehet tagja, aki sportegyesületnél elnökségi tag, illetve sportvállalkozásnál vezető 

tisztségviselő volt az annak megszűnését megelőző három évben, feltéve, hogy a sportszervezetet 
felszámolták,

c) csak kiegészítő tevékenység keretében szerezheti meg sportlétesítmény tulajdonjogát, használhat, 
illetve működtethet sportlétesítményt, fogytathat sporttevékenységével összefüggő kereskedelmi 
tevékenységet vagy hasznosíthatja az ezzel kapcsolatos vagyoni értékű jogokat, illetve végezhet 
sporttal össze nem függő tevékenységet.

11 A sportegyesületre és a sportszövetségre - a végelszámolásra vonatkozó rendelkezések kivételével - a 
csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi EL. Törvény (a továbbiak-
ban: Cstv.) szabályait kell alkalmazni.

6. §

1. A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell kinyilvánítani.
2. A felvételről az egyesület vezetősége dönt. Az indoklást is tartalmazó határozatot a felvételt kérővel 

közölni kell. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az egyesület 
közgyűléséhez.

2. Teljes jogú tagnak tekinthető az, aki az egyesület útján váltja ki az állami engedélyét, a tagdíjat befizette 
és a közgyűlés által meghatározott egyéb kötelezettségeinek határidőre eleget tesz. Az egyesület alapsza-
bályában (horgászrendjében) foglaltakat valamint egyéb határozatait, rendelkezéseit betartja.

7. §

1. A tagokat - a jogszabályokban foglaltak, továbbá a jogi személyekre, az ifjúsági, pártoló és tiszteletbeli 
tagokra vonatkozó korlátozások kivételével - egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhe-
lik.
A tagoknak jogukban áll:
a, amennyiben az egyesület teljes jogú tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, észrevételezé-

si, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A jogszabályban megállapított feltételek esetén az 
egyesület bármely tisztségére megválaszthatóak,

b, az egyesülettől horgászjegyet igényelni,
c, horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni.



d, a rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazás mellett az egyesület által fenn-
tartott létesítményeket, horgász felszereléseket igénybe venni,

e, az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, horgászversenyeken és 
más rendezvényeken részt venni.

2. A tagok kötelesek:
a, Az alapszabályt, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait megtartani,
b, védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat befizetni,
c, részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, valamint segíteni az 

egyesületet feladati teljesítésében,
d, a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve az eges vízterületeken 

érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni,
e, a vizek és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges víz- szennyezéssel kapcsolatos 

tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni.

8. §

1. A tagság megszűnik:
a, elhalálozás,
b, kilépés,
c, törlés,
d, kizárás következtében.

2. Kizárás folytán veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős Határozattal kizár az egyesület 
tagjai sorából.

3. Elhalálozás vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már befizetett díjak vissza 
nem követelhetők.

4. A hátralékos tagdíj vagy egyéb díj iránti követelés Bírói úton is érvényesíthető.

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK

9. §

1. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak fele + 1 fő jelen van. Ha a közgyűlést 
annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti na-
pirendben felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

2. A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik.
3. Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja. A választás 5 évre szól. A testületek és tagjaik 

a választóiknak beszámolni kötelesek. Ha a feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv 
bármikor visszahívhatja őket.

10. §

1. Az egyesület szervei:
a, a közgyűlés
b, a vezetőség
c, ellenőrző bizottság

2. A vezetőség és az ellenőrző bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.



2. Az /l/ bekezdés b, c, d, pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak magyar állampolgárt lehet választani.
3. Meghatározott célfeladatok elvégzésére eseti jelleggel munkabizottság is létre hozható. Feladatuk megha-

tározása, vezetőinek kijelölése és beszámoltatása a vezetőség hatáskörébe tartozik.

KÖZGYŰLÉS

11. §

1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés.
2. A közgyűlés:

a, elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát,
b, kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését. A feloszlás és egyesü-

lés kimondásához a teljes jogú tagság kétharmadának jelenléte és szótöbbsége szükséges,
c, megválasztja a vezetőséget mely 3 főből áll (elnök, titkár, gazdasági vezető). Az ellenőrző bizottsá-

got (3 tag).
d, megállapítja az egyesület költségvetését,
e, elfogadja a zárszámadást és a vagyonmérleget,
f, felhatalmazza a vezetőséget, a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti átcsoportosí-

tásra,
g, megállapítja a tagok évi tagdíját, az esetleges belépési és egyéb díjakat,
h, meghatározza a pártoló és tiszteletbeli tagok számát,
i, dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről,
j, megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további irányát, jóvá-

hagyja munkaprogramját,
k, megsemmisíti a vezetőség jogszabályba vagy alapszabályba ütköző határozatait,
1, beszámoltatja a felügyelő és a fegyelmi bizottságot munkájáról,
m, eljár a vezetőség, az ellenőrző bizottság ügyeiben, illetve dönt a tagfelvételt elutasító vezetőségi ha-

tározatok ellen benyújtott fellebbezési ügyekben, n, költségvetésben állapítja meg a vezetőség éves 
tiszteletdíját,

o, meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, mértékét, illető-
leg pénzbeli megváltásának rendjét.

3. A közgyűlés a (2) bekezdés i, pontjában meghatározott hatáskörét a vezetőségre átruházhatja.

4. Az egyesület a 2004.1. tv. a Sportról
17. § (1) a./ Sportegyesületekre vonatkozó pontja alapján kíván működni: „A sportegyesület közgyűlé-

sét évente legalább egyszer össze kell hívni, amelyen meg kell tárgyalnia az éves pénzügyi tervét, 
illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C.tv. rendelke-
zései szerint készített beszámolót”.

11. §

1. A közgyűlést évente össze kell hívni.
Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt:
a, az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b, az ellenőrző bizottság, illetőleg,
c, a vezetőség szükségesnek tartja,
d, a bíróság elrendeli

2. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze.



A VEZETŐSÉG

13. §

1. A vezetőség:
a, kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát,
b, gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, a közgyűlés által megállapított 

körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosíthat,
c, dönt 11. § 3. bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben,
d, határoz tagok felvétele, törlése tárgyában,
e, A vezetőség 4 főből áll: elnök, titkár, gazdasági vezető, és a verseny-, és ifjúsá-

gi felelős. Az egyesület elnöke: Halmai Csaba, Titkár: Révész István, Gazdasági vezető: 
Monoki Endréné, A verseny-, és ifjúsági felelős: Szabó István.

f, meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai sorából megvá-
lasztja képviselőit a szövetség megyei küldött Közgyűlésébe,

g, a költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, el engedése kérdésében és más 
díjkedvezmény nyújtásáról,

h, másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben,
í, megállapítja a halfogó és az egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a 

verseny feltételeit, díjait és kijelöli rendezőit, bíráit,
j, kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség intéző bizottsága által rendezett halfo-

gó versenyeire, illetőleg más rendezvényeire,
k, egyéni elbírálás alapján korra, egészségi állapotra, valamint egyéb méltánylást érdemlő okokra való 

tekintettel dönt az egyesület érdekében végzendő közösségi munka alóli felmentés kérdésében,
1, megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségét,
m, eseti jelleggel munkabizottságot hoz létre, meghatározza a tagjainak lét számát, kijelöli vezetőit, 

meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett munkájukról, n, meghatározza és elké-
szíti saját munkatervét

1. A vezetőség az 1. bekezdés h, i pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre illetve a titkárra átru-
házhatja.

14. §

Az egyesületnél utalványozási jogkörrel bír:
A, Az elnök (Halmai Csaba) egy személyben az egyesület teljes nevének feltüntetése mellet, vagy
B, Az egyesület titkára (Révész István) és gazdasági vezetője (Monoki Endréné) együttesen utalványozhat.

15. §

1. A vezetőség szükség szerint, de évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell 
összehívni, ha ezt:
a, a vezetőség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri,
b, az egyesület elnöke, illetőleg
c, az ellenőrző/felügyelő bizottság szükségesnek tartja.

2. A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a titkára hívja össze és látja el az elnöki 
feladatokat.

3. A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a Felügyelő (ellenőrző) bizott-
ság elnökét is.

4. A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt kell készíteni.



AZ EGYESÜLET ELNÖKE
16. §

1. Az egyesület elnöke:
a, képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti kép-

viseletével,
b, összehívja a közgyűlést, a vezetőség üléseit és azokon elnököl,
c, ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesült szerveinek törvényes 

és alapszabályszerű tevékenysége felett,
d, a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol,
e, eljár a 13. § h, i pontjai alapján a vezetőség által ráruházott jogkörben,

2. Az elnököt munkájában a titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.

AZ EGESÜLET TITKÁRA

17. §

1. Az egyesület titkára:
a, előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket,
b, gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről,
c, irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit,
d, szervezi az egyesület rendezvényeit.

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI FELELŐSE

18. §

1. Az egyesület gazdasági felelőse:
a, intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a vezetőségnek az egye-

sület vagyoni helyzetéről,
b, okmányolt számadásokat vezet a pénz-, és vagyonkezelésről,
c, elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a közgyűlés elé 

terjeszti.

AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

19. §

1. Az ellenőrző bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. Az ellenőrző bizottságnak 3 tagja van.
2. A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek.
3. A bizottság köteles ellenőrizni az alapszabály megtartását, az egyesület költségvetésének, a közgyűlés 

határozatainak végrehajtását, továbbá az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, 
negyedévenként pedig a pénz-, és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a gazdálkodást. Az 
ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet /feljegyzést/köteles készíteni.

4. A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos Bármely ügyet megvizsgálni.
5. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy jogszabályt, alapszabályt illetve az egyesület érdekeit 

sértő bármely magatartást észlel, arról írásban köteles tájékoztatni az egyesület elnökét. Az írásbeli tájékoz-
tatás eredménytelen sége esetén 30 napon belül rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti.

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



7. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.
8. A ellenőrző bizottság választott póttagjai a rendes tagokat akadályoztatásuk esetén nem helyettesíthetik. 

Tisztségüket csak akkor gyakorolhatják, ha a rendes tag tisztsége valamely ok miatt megszűnt. A ellenőr-
ző bizottság póttagjait a testületi szerv üléseire rendszeresen tanácskozási joggal meg kell hívni.

9. A bizottság munkaterv alapján dolgozik.

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA

20. §

1. Az egyesület jogi személy.
2. Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
3. Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból, alapszabályszerű tevékenységből eredő 

más bevételekből, valamint az esetleges patronáló szervek támogatásaiból és egyéb adományokból áll-
nak.

4. Az egyesület pénzvagyonát állami, vagy szövetkezeti takarékpénztárban - a betétkönyvet kizárva - kell 
letétbe helyezni.

5. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint kártérítési fe-
lelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.

6. Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben meghatározott 
célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági felelős, és az ellenőrző bizottság elnöke felelősek. 

7. Az egyesület megszűnése, feloszlása esetén a fennmaradó tiszta vagyon csak horgász vonatkozású célra 
fordítható. Egyebekben a PTK-ban előírtak szerint /1977.éviIV.sz. törvény 68.§ 1,2,3 bekezdései/ az 
irányadók.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

21. §

1. Etv. 14(1) bekezdése szabályozza az egyesület törvényességi felügyeletét.
2. A felügyelő szerv jogkörére az egyesületekről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadók.

A Z ALAPSZABÁLY HATÁLYBA LÉPÉSE

22. §

A Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület ezen alapszabályát az egyesület 2014. február 
8-i tisztújító közgyűlésének egyhangúlag elfogadott határozatai és a 2014. április 26-i közgyűlésének határo-
zatai alapján módosítja és hatályba helyezte.

Halásztelek, 2014. április 26.

...............................................................                                             ................................................................
Halmai Csaba elnök       Révész István titkár


