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VESZPRÉMVIDÉKI HORGÁSZ EGYESÜLET 

ALAPSZABÁLYA 

2015. 

Ezen egységes szerkezetbe foglalt „Alapszabály” az 1987. évi Alapszabály, valamint 
a 2001., 2002., 2009., 2011. és 2015. évi közgyűléseken elfogadott módosítások 

alapján készült. 
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Veszprémvidéki Horgász Egyesület  

Alapszabálya 
 

AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSI TERÜLETE, 
BÉLYEGZŐJE  ÉS ELEKTRONIKUS LEVÉLCÍME 

(Ptk. 3:5.§ a) és b) pontja alapján)1 
 

1.§. 
 
1). Az Egyesület neve: Veszprémvidéki Horgász Egyesület 
2). Az egyesület székhelye: 8226 Alsóörs, Halász u.9. /előző számozás: Halász u. 12/ 
3). Az Egyesület működési területe és védnökségi vízterülete: Magyarországon a Balaton, 
közelebbről a horgásztanya kikötői kijárójától „K”-i és „Ny”-i irányban található Szerdahelyi és 
Paloznaki öböl vízterülete és nádasa cca. 1000-1000 m hosszúságban mindkét irányban. 
4). Az Egyesület bélyegzője: köriratban az Egyesület neve, középen az alapítási évszám és egy 
horog rajza: 
 
 
5). Az Egyesület elektronikus levélcíme:  vvhet@freemail.hu 
 
 

AZ EGYESÜLET CÉLJA (Ptk. 3:5. § c) pontja alapján) 
 

2.§. 
 
Az Egyesület céljai: 
a). Tagjai horgászérdekeinek képviselete és védelme, valamint horgászat lehetőségének biztosítása. 
b). A horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. 
c). Sporthorgászat útján biztosítani a tagok és családtagjainak kikapcsolódását és pihenését. 
d). Az Egyesület tagjainak az Egyesületi élet és a horgászat szabályainak tiszteletben tartására, a 
környezet védelmére és szeretetére való nevelése. 
Az a.), b.), c.), d.) bekezdésekben foglalt célokat úgy valósítja meg, hogy az Egyesület politikai 
tevékenységet nem folytat, a szervezet pártoktól független és azoknak támogatást 
nem nyújt. 
 

3.§. 
 
Az Egyesület a 2.§.-ban meghatározott céljai érdekében: 
a). Tagjai számára biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, melynek 
keretében ismerteti a horgászattal összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket. 
b). Biztosítja a halállomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és 
az „Országos Horgászrend” szabályainak betartását. 
c). Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat leküzdésében, valamint a vizek tisztasága 
és a környezet védelmében. 
d). Rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek 
gyarapítására. 
e). Halfogó és dobósport versenyeket rendez. 

                                                 
1 Módosítva: 2015. február 28. 
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f). Horgásztanyát és csónakkikötőt tart fenn és ott a kikapcsolódás és pihenés feltételeit biztosítja. 
 

4.§. 
 
Az Egyesület feladatainak eredményes ellátásához igényli a tagjai erkölcsi és anyagi segítségét. A 
horgászsportba való fokozott bevonásuk érdekében támogatja a gyermek és ifjúsági tagok felvételét 
az Egyesületbe. Ifjúsági és Oktatási felelősén és önkéntesein keresztül gondoskodik az egyesület 
gyermek és ifjúsági tagjainak szakmai, etikai és környezetvédelmi oktatásáról. 
 

5.§. 
 
1). Az Egyesület Szakmai Szövetséghez és más Civil Szervezethez való csatlakozását, vagy azokból 
történő kilépését – az Egyesület céljait és érdekeit szem előtt tartva – a Közgyűlés jogosult 
minősített többséggel, azaz a jelen lévő tagok háromnegyedes többségével jóváhagyni.2 
2). Szövetséghez és egyéb Civil Szervezethez való csatlakozás esetén az együttműködés irányadó 
feltétele a külső partner Alapszabályában foglalt - a kapcsolatunkra vonatkozó - pontjainak 
elfogadása. 
 

A NYILVÁNTARTÁSBA-VÉTELI ÉS VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI 
KÉRELEM BENYÚJTÁSA 

 (Ptk. 3:12. § (1) bekezdése alapján)3 
 

6.§. 
 
1). A nyilvántartásba-vételi kérelem, illetve a változásbejegyzési kérelem benyújtására az Egyesület 
elnöke köteles. 
2). A nyilvántartásba-vételi kérelem, illetve a változásbejegyzési kérelem az Egyesület elnökének 
akadályoztatása esetén az Egyesület titkára nyújtja be. 
 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 
 

7.§. 
 

Az Egyesület tagjának jogai (Ptk. 3:71. § (1) bekezdés a) pontja alapján) 
1.) A tagokat –a jogszabályokban foglalt, továbbá a jogi személy, pártoló és tiszteletbeli tagokra 
vonatkozó korlátozások kivételével- egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. 
2). Az Egyesület tagja jogosult az Egyesület tevékenységében részt venni. A közgyűlés 
határozatainak meghozatalában szavazati joggal rendelkezik. Az Egyesület tevékenységével, illetve 
működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehet. A vezető tisztségviselőktől 
felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, indítványt tehet a közgyűlés és az elnökség 
napirendi pontjaira. Betekinthet az Egyesület nyilvántartásaiba, jegyzőkönyveibe és határozataiba, 
jogosult igénybe venni az Egyesületnek a tagok részére biztosított szolgáltatásait.4 
3). Az Egyesület tagja részt vehet az Egyesület rendezvényein, összeférhetetlenségi és elfogadó 
nyilatkozata alapján az Egyesület bármely vezető tisztségére megválasztható és újraválasztható.5 
4). Az Egyesület valamennyi tagja a vezető tisztségviselő megválasztásakor és az Egyesület 
döntéshozó szervének egyéb határozatai meghozatalakor személyenként egy szavazattal 

                                                 
2 Módosítva: 2015. február 28. 
3 Módosítva: 2015. február 28. 
4 Módosítva: 2015. február 28. 
5 Módosítva: 2015. február 28. 
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rendelkeznek. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik.6 
5). A tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés és rendkívüli 
elnökségi ülés összehívását kezdeményezheti.7 
6). A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.8 
7). A tagoknak jogukban áll: 
a). Az Egyesület útján állami horgászjegyet igényelni. 
b). Az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az ebben feltüntetett vízterületen 
horgászni. 
c). A rendelkezésre álló keretekben megállapított sorrendben és díjazás mellett az egyesület által 
fenntartott horgásztanya területét, csónakkikötőjét és helyiségeit, illetve felszereléseit igénybe 
venni. 
d). A Szövetség és az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, 
kiállításokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni. 
e). A „c” és „d” bekezdésekben foglalt jogok a tiszteletbeli és örökös tagokat díjmentesen illetik 
meg. 
8). Az Egyesület teljes jogú tagjait a közgyűlésen tanácskozási, indítványtételi és szavazati jog illeti 
meg. A korlátozottan cselekvőképes ifjúsági /14-18 év közötti/ tag az egyesület elnökségi, illetve 
vezetőségi tagjának nem választható meg, de saját korosztályában az Egyesületen belül alakuló /pl. 
ifjúsági/ szekciónak lehet választott vezetőségi tagja és egyben az egyesületi vezetőség összekötője. 
9). Jogi személyek, pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre 
nem választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti. 
 

8.§. 
 
Az egyesületi tagság egyes feltételei: 
1). a). Az Egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából 
kedvezményezett nyugdíjas, vagy korlátozottan cselekvőképes 14-18 év közötti ifjúsági, valamint 
14 év alatti gyermek tagjai lehetnek. 
b). Az Egyesület jogi személy, pártoló, tiszteletbeli és örökös tagjai is lehetnek. 
c). Jogi személynek az Egyesület tevékenységében való részvételére vonatkozó részletes 
szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy képviselője által kötött együttműködési 
megállapodás rögzíti. A természetes személyeknek az egyesület vezetősége adományozza a 
tiszteletbeli vagy örökös tagságot, mely kizárólag a személyhez kötött elismerés. 
d). Pártoló, tiszteletbeli és örökös tagok anyagilag, illetve szakmailag, erkölcsileg, elvi 
támogatásukkal segíthetik az egyesületi célok megvalósítását. 
2). Az Egyesületnek csak az lehet a tagja, aki: 
a). Nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, illetőleg egyesületi tagságot kizáró horgász 
fegyelmi büntetés hatálya alatt. 
Az a) pont alatti nem vonatkozik a jogi személy, pártoló vagy tiszteletbeli és örökös tagokra. 
b). A tagfelvételt kérő személytől elvárható a felvételi szempontok és az Alapszabály 
megismerésének igénye.  
3). Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 - 18 év közötti korlátozottan cselekvőképes fiatalokat, akik 
saját maguk, de törvényes képviselőjük hozzájárulásával léphetnek be az Egyesületbe. Az általános 
iskolai tanulók /14 éven aluliak/, mint cselekvőképtelen személyek helyett törvényes képviselőjük 
tehetnek belépési nyilatkozatot.9  
4). A korlátozottan cselekvőképes személy /ifjúsági tag/ jognyilatkozatának, Egyesületen belüli 
kötelezettségvállalásának érvényességéhez a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdésében felsorolt esetek 

                                                 
6 Módosítva: 2015. február 28. 
7 Módosítva: 2015. február 28. 
8 Módosítva: 2015. február 28. 
9 Módosítva: 2015. február 28. 
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kivételével törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Cselekvőképtelen 14 év alatti 
személy jognyilatkozata, egyesületen belüli kötelezettségvállalása semmis, nevében törvényes 
képviselője jár el, kivéve a Ptk. 2:14.§ (2) bekezdésében említett eseteket. 14 és 18 év közötti 
ifjúsági tag a szavazati jogot az Egyesület közgyűlésén maga gyakorolhatja.10  
5). Tagként nem magyar állampolgárt is fel lehet venni. 
6). Az Egyesületbe teljes jogú tagként való felvételkor a tagjelöltek a Közgyűlés által meghatározott 
összegű egyszeri belépési díjat kötelesek fizetni. Összegét a Közgyűlés évenként állapítja meg a 
vezetőség javaslata alapján.  
A nyugdíjasok, illetve keresőképtelenek e díját a vezetőség -indokolt esetben- egyéni elbírálás 
alapján mérsékelheti. 
Az ifjúsági és gyermek tagként felvett fiataltól e díjat nem lehet kérni. Nem lehet díjat kérni attól a 
fiataltól sem, aki a teljes jogú taggá válása előtt már tagja volt az Egyesületnek. 
7). Az egyesület tiszteletbeli és örökös tagjai tagdíjat nem fizetnek. 
 

9.§. 
 
Az Egyesület tagjának kötelezettségei (Ptk. 3:71. § (1) bekezdés a) pontja alapján)11 
1). Az Egyesület tagja köteles aktívan részt venni az Egyesület céljainak megvalósításában. 
2). Az Egyesület tagja köteles megfizetni az Egyesület pénztárába a tagdíjat és egyéb díjakat az 
előírt határidőig. 
3). Az Egyesület tagja köteles megtartani, illetve teljesíteni a közgyűlés és az egyesületi választott 
szervek határozataiban foglaltakat. 
4). Az Egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Az 
Egyesület tagja nem veszélyeztetheti az Egyesület céljának megvalósítását, és az Egyesület 
tevékenységét. 
5.) Az Egyesület tagja köteles továbbá 
a). Védeni az Egyesület tulajdonát. 
b). Az Egyesület közgyűlésén részt venni, tevékenyen közreműködni az Egyesület munkájában, 
segíteni az Egyesületet feladatai teljesítésében. 
c). A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az „Országos Horgászrendet”, illetőleg az egyes 
vízterületekre érvényes előírásokat megtartani és megtartatni. 
d). A fogási naplót előírás szerint vezetni és az erre megállapított határidőig az egyesületnél kell 
leadni. 
e). Az Egyesület horgásztanyáján érvényben lévő szabályzatokat „Horgásztanya használata és 
Rendje” a „Kikötőrend”, valamint a „Tűzvédelmi Szabályzat” feltételek nélkül betartani. 
f). Személyes felelősség megállapítottsága esetén azt az Egyesületre Bírósági vagy Hatósági jogerős 
végzésbe, illetve határozatba foglalva kirótt kárösszeget, vagy bírságot megtéríteni, mely úgy 
keletkezett, hogy a tulajdonosok, pl. a Magyar Állam, az Önkormányzatok, az Egyesület és más 
Tulajdonosok területén az Egyesület tagjai a tulajdonosok megkerülésével és hozzájáruló 
nyilatkozatuk nélkül végeztek vagy megkezdték olyan építési, bővítési, felújítási, üzembe-helyezési 
munkálatokat, melyek hatósági engedélyeztetési eljáráshoz kötöttek, vagy ott olyan tevékenységet 
folytattak, melynek kapcsán a tulajdonosokat kimutatható jogsérelem, illetve kár érte. 
g). Lakcímük és levelezési címük változását 8 napon belül az Egyesület Vezetőségének írásban 
bejelenteni. Ennek elmulasztásából keletkező jogi és anyagi következmények kizárólagosan a 
tagokat terhelik. 
 

10.§. 
 

A tagsági jogviszony keletkezése (Ptk. 3:67. § alapján)12 

                                                 
10 Módosítva: 2015. február 28. 
11 Módosítva: 2015. február 28. 
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1). Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően 
a belépési kérelemnek az elnökség általi elfogadásával keletkezik.  
2). Az elnökség annak a személynek a belépési kérelmét fogadhatja el, aki a belépési kérelmében 
vállalja az alapszabály 11. pontjának 1. alpontjában foglalt kötelezettségeket. 
3). A tagfelvételi kérelmet az elnökséghez kell benyújtani. A belépési szándékot az Egyesület által 
rendelkezésre bocsátott belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani. 
4). A tagfelvételi kérelemről a kérelem benyújtását követő 30 napon belül az elnökség határoz. Az 
elutasító határozatot a felvételt kérővel indoklással, írásban kell ismertetni. A felvételt elutasító 
határozat ellen a felvételt kérő fellebbezést nyújthat be az Egyesület soron következő 
Közgyűléséhez. 
5). A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. 
 

11.§. 
 
A tagsági jogviszony megszűnése (Ptk. 3:68. § alapján)13 
1. A tagsági jogviszony megszűnik 
a) a tag kilépésével; 
b) a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; 
c) a tag kizárásával; 
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 
2. A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, 
indokolás nélkül megszüntetheti. 
 

12.§. 
 
A tagsági jogviszony feltétele és felmondása (Ptk. 3:69 § alapján)14 
1). Az alapszabály a tagságot ahhoz a feltételhez köti, hogy a tag a belépési nyilatkozatában 
a) elfogadja az Egyesület céljait, 
b) magára nézve kötelezőnek ismeri el az egyesület Alapszabályát, 
c) vállalja a tagsági díj határidőben történő megfizetését és 
d) vállalja az Egyesület tagjaira előírt egyéb kötelezettségek teljesítését, különösen az Egyesület 
tevékenységében történő rendszeres részvételt és az Egyesület céljának megvalósítására irányuló 
folyamatos közreműködés kötelezettségét. 
2). Ha a tag nem felel meg a tagság feltételeinek, az Egyesület a tagsági jogviszonyt 30 napos 
felmondási idővel írásban felmondhatja. A felmondásról az elnökség előterjesztésére az Egyesület 
közgyűlése dönt. 
 

13.§. 
 
Jogszabályt, alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával 
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények és a taggal 
szembeni eljárás szabályai (Ptk. 3:71. § (1) bekezdés c) pontja alapján)15 
1). A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával 
összeegyezhetetlen tagi magatartás esetén alkalmazható jogkövetkezmények a figyelmeztetés, a 
megrovás, a szigorú megrovás, horgászattól való meghatározott idejű eltiltás, tagsági jogok 
meghatározott ideig tartó felfüggesztése, az Egyesület rendezvényétől, illetve rendezvényeitől 
történő eltiltás legfeljebb egy év időtartamra, valamint az Egyesületből való meghatározott idejű 

                                                                                                                                                                  
12 Módosítva: 2015. február 28. 
13 Módosítva: 2015. február 28. 
14 Módosítva: 2015. február 28. 
15 Módosítva: 2015. február 28. 
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vagy végleges kizárás, egyesületi létesítményből, horgásztanyáról meghatározott idejű vagy 
végleges kitiltás. 
2). A jogszabályt, az alapszabályt vagy az egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával 
összeegyezhetetlen tagi magatartás miatt induló fegyelmi eljárást bármely egyesületi tag vagy 
egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés vagy az elnökség rendeli el. 
3). A fegyelmi eljárásban az érintett egyesületi tagot a Fegyelmi és Etikai Bizottság (FEB) 
jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja. A FEB tagjait jogszabályt, alapszabályt vagy az 
egyesületi határozatot sértő, vagy az Egyesület céljával összeegyezhetetlen tagi magatartásuk esetén 
jegyzőkönyv felvétele mellett az Elnökség hallgatja meg. A meghallgatás során a tag előadhatja 
védekezését, a védekezéssel érintett magatartásának indokait és bizonyítékait.  
4). A FEB, illetve az Elnökség jegyzőkönyv felvétele mellett meghallgatja továbbá azokat a 
személyeket is, akik az ügyre tartozó bizonyítandó tényekről tudomásul bírnak. A FEB, illetve az 
Elnökség okiratokat szerez be, tisztázza a tényállást, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján az 
iratok beérkezésétől számított 60 napon belül elkészíti a határozatot. A határozatot írásba kell 
foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a jogkövetkezmény 
alkalmazása alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való 
tájékoztatást. A határozatot a taggal írásban közölni kell. 
5). Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt 
fellebbezésnek van helye, amelyet az első fokú fegyelmi szervnél kell benyújtani. Fellebbezésre 
jogosultak: az eljárás alá vont tag és az eljárást elrendelő szerv. A fellebbezés halasztó hatályú. 
6). A másodfokú szerv az Egyesület közgyűlése. A fegyelmi eljárás alá vont tag a közgyűlésen is 
előadhatja védekezését, a védekezéssel érintett magatartásának indokait és bizonyítékait.  
7). A határozat tartalmának, illetve a fegyelmi eljárás alá vont tag védekezésének ismeretében 
bármely egyesületi tag indítványozhatja a határozat részben vagy egészben való megváltoztatását 
illetve hatályon kívül helyezését. 
8). Az összehívott közgyűlés az ügy megtárgyalását követően nyomban határoz. A határozatot 
írásba kell foglalni. Ha a fellebbezést alaptalannak találja, azt elutasítja, ellenkező esetben az első 
fokú határozatot részben vagy egészben megváltoztatja, vagy az első fokú határozatot hatályon 
kívül helyezi és az első fokú szervet új eljárásra és új határozathozatalra kötelezi. A határozatot 
indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a jogkövetkezmény alkalmazása alapjául 
szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A 
határozatot a taggal írásban közölni kell. 
9). A közgyűlés az egyesületi taggal szemben hátrányos jogkövetkezményként az 1.) pontban 
meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.  
10). A jogkövetkezménnyel sújtott tag az Egyesület székhelye szerint illetékes törvényszéktől 
kérheti a közgyűlési határozat felülvizsgálatát. 
 

 
AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 
14.§. 

 
1). Az Egyesület- Alapszabályában megfogalmazott célkitűzéseinek megfelelően- demokratikus, 
önkormányzati elven működik. Elősegíti a tagok jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 
2). Az Egyesület Elnökségét, Vezetőségét, Felügyelő Bizottságát és Fegyelmi és Etikai Bizottságát 
választja. A választás /5/ ötévi időtartamra szól. A választott testületek és tagjai választóiknak 
beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a feladataikat nem látják el megfelelően, az őket 
megválasztó szerv által bármikor visszahívhatók.16 
3). Az egyesületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjainak legalább fele plusz 1 fő 
jelen van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben felvett 
                                                 
16  Módosítva: 2015. február 28. 
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kérdésekben másodszorra összehívott ülés, a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes. 
4). A szavazás valamennyi testületi szerv működése során minden kérdésben nyílt. Ha a jogszabály, 
vagy az alapszabály minősített többséget nem ír elő, a határozathozatal egyszerű szótöbbséggel 
történik. Minősített többségen - megjelöléstől függően - valamennyi tagnak vagy a jelen lévő 
tagoknak a háromnegyedes többséggel adott szavazatát kell érteni.17 
Választási eljárás során megválasztottnak az minősül, aki sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, 
legalább azonban a leadott szavazatoknak több mint felét megkapta. 
 

15.§. 
 
1). Az Egyesület szervei: 
a). a Közgyűlés; 
b). az Elnökség;18 
c). a Vezetőség; 
d). a Felügyelő Bizottság; 
e). a Fegyelmi és Etikai Bizottság; 
f). a Szakmai és Területi Csoportok.  
2). Az 1). bekezdés b pontban említett szerv tagja (a továbbiakban: vezető tisztségviselő), 
valamint a c, d, e pontjában felsorolt szervek tagja (a továbbiakban: tisztségviselő) csak olyan 
nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
nem korlátozták. Vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő csak természetes személy lehet. A 
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 
tisztségviselő vagy tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények 
alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő vagy 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 
vagy tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem 
lehet vezető tisztségviselő vagy tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői vagy 
tisztségviselői tevékenységtől. 19 
A vezető tisztségviselők és tisztségviselők nem lehetnek egymásnak közeli hozzátartozói, továbbá 
több bizottságba egy személy nem választható. 

 
A KÖZGYŰLÉS 

 
16.§. 

A közgyűlés és ülésezése (a Ptk. 3:72. § és 3:73.§ alapján)20  
1). Az egyesület döntéshozó szerve a közgyűlés. 
2). A tag jogosult a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének 
megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 
3). A Közgyűlés rendes ülését évenként össze kell hívni. 
4). Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: 
a). Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri. 
b). A Felügyelő Bizottság alapos indok alapján szükségesnek tartja. 
c). A vezetőség szükségesnek látja. 
d). A felügyeleti szerv azt írásban indítványozza. 

                                                 
17  Módosítva: 2015. február 28. 
18  Módosítva: 2015. február 28. 
19  Módosítva: 2015. február 28. 
20     Módosítva: 2015. február 28. 
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17.§. 

 
A közgyűlés nyilvánossága és hatásköre (Ptk. 3:73. § (2) bekezdése és a 3:74. §-a 
alapján)21 
1). A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására 
jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási 
joggal rendelkező személyek vehetnek részt. 
2). A közgyűlés hatáskörébe tartozik 
a) az alapszabály elfogadása és módosítása; 
b) az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; a megszűnés 
elhatározásához valamennyi tagnak a háromnegyedes minősített többsége szükséges; 
c) a vezető tisztségviselők – az Elnökség tagjainak -, valamint a Vezetőség tagjainak - 
megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
d) az éves költségvetés elfogadása; a tagok éves díjának, a belépési díjaknak meghatározása. A 
pártoló és tiszteletbeli tagok tagdíj és egyéb díjfizetési kötelezettségének meghatározása. Az 
egyszeri, első belépési, csónakhely igénybevételi, és kisház tulajdonosként való hozzájárulások és 
egyéb díjak megállapítása. A zárszámadás és vagyonmérleg elfogadása, a Vezetőségnek a 
megállapított költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra való felhatalmazása; 
e) az éves beszámoló - ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 
jelentésének - elfogadása; az éves munkaprogram jóváhagyása;  
f) a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 
egyesülettel munkaviszonyban áll; 
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 
tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt; 
h) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok 
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés; 
i) a Felügyelőbizottság, valamint a Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, 
visszahívásuk és díjazásuk megállapítása; 
j) a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; 
k) a végelszámoló kijelölése; 
l) döntés fegyelmi ügyekben a FEB vagy az Elnökség határozati javaslata alapján; 
m) az Egyesület érdekében elvégzendő közösségi munka módjának, mértékének, illetőleg a pénzben 
megváltás módjának meghatározása; 
n) küldöttek megválasztása a Szövetségbe; 
o) az Egyesület tulajdonában lévő ingatlanok elidegenítéséről, illetve új ingatlanok vételéről való 
döntés. 
p) a Vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatainak megváltoztatása vagy 
megsemmisítése; 
q) a Felügyelő Bizottság és a Fegyelmi és Etikai Bizottságot munkájáról való beszámoltatása; 
r) dönt a tagfelvételt elutasító elnökségi határozat ellen benyújtott fellebbezés ügyében; 
s) dönt az egyesületi vezetők esetenkénti jutalmazásáról; és 
t)  a Tanyagyűlés által elfogadott illetve előterjesztett határozatokat jóváhagyja.    
 

18.§. 
 
A közgyűlés határozathozatala (Ptk. 3:76. § alapján)22 
1). Az Egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel 
hozott határozata szükséges. 

                                                 
21 Módosítva: 2015. február 28. 
22  Módosítva: 2015. február 28. 
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2). Az Egyesület céljának módosításához és az Egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési 
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata 
szükséges. 
3). Mindazokban az ügyekben, amelyekben a határozathozatalhoz nem szükséges a jelenlévő tagok 
vagy a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata, a 
közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozzák meg. 
 

19.§. 
 
A közgyűlés összehívásának, lebonyolításának, a közgyűlés helye meghatározásának, a 
közgyűlési meghívó tartalmának, a napirendnek, a közgyűlés tisztségviselőinek, a levezető 
elnöknek, a szavazatszámlálók megválasztásának, a határozatképességnek, a szavazásnak, a 
jegyzőkönyv vezetésnek valamint a határozatok kihirdetésének szabályai (Ptk. 3:71. § (1) 
bekezdés d) pontja alapján)23 
1). A közgyűlést az elnök - akadályoztatása esetén a titkár - írásban a javasolt napirend közlésével 
az Egyesület székhelyére vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával meghatározott más 
helyre hívja össze. A közgyűlést elektronikus vagy papíron kinyomtatott meghívóval kell 
összehívni. A meghívót olyan időben kell kézbesíteni a tagok részére, hogy a kézbesítés napjától a 
tervezett közgyűlés napjáig terjedő idő legalább 15 nap legyen. A meghívóhoz csatolni kell a már 
rendelkezésre álló határozati javaslatokat és az előterjesztők indokolását. 
2). A meghívónak tartalmaznia kell 
a) az Egyesület nevét és székhelyét; 
b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését; 
c) az ülés napirendjét; 
d) azt a figyelmeztetést, hogy a megismételt közgyűlés az írásban közölt napirendi pontok 
tekintetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes. A közgyűlés összehívására 
irányuló meghívóban megjelölhető a megismételt közgyűlés napja is. 
3). A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. 
4). A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban 
meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy 
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. 
A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult 
dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy 
nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát 
megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában. 
 
5). Az Egyesület az ülését a székhelyén vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával 
meghatározott más helyen tartja. 
6). Ha az Egyesület ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az 
ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan hozzájárul az ülés megtartásához. 
7). Az Egyesület ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplőkérdésben hozható határozat, 
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul. 
8). A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az Egyesület alelnöke, titkára vagy a 
gazdasági vezető vezeti. 
9). A közgyűlési tisztségviselő, a levezető elnök, a szavazatszámlálók, a felügyelőbizottsági tagok 
illetve más személy megválasztására bármelyik egyesületi tag javaslatot tehet. A közgyűlési 
tisztségviselők, a levezető elnök, a szavazatszámlálók megválasztásáról a közgyűlés a szavazati 
joggal rendelkező tagok szótöbbségével határoz. 

                                                 
23  Módosítva: 2015. február 28. 
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10). A közgyűlés határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező tagok több mint fele jelen van. 
Ha az összehívott közgyűlés a tagok egy részének távolmaradása miatt határozatképtelen, az elnök a 
Közgyűlést 1 órán belül az eredeti napirend szerint jogosult összehívni. 
11). A közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza. Bármelyik tag indítványára a közgyűlés úgy 
határozhat, hogy a megjelölt napirenddel kapcsolatban titkos szavazással határoz. Ha egy tag vagy 
alapító valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 
megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 
12). A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
13). A közgyűlésen hozott határozatokat a szavazatszámlálók jelentése alapján a levezető elnök 
szóban kihirdeti. 
14). A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik.  
A jegyzőkönyvben meg kell jelölni a közgyűlés helyét, idejét, továbbá a jelenléti ívre utalással fel 
kell sorolni a közgyűlésen megjelent személyeket. A jegyzőkönyvben fel kell tüntetni a javasolt 
illetve elfogadott napirendet, az egyes napirendi pontokkal kapcsolatban hozott határozatokat. A 
jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke, a jegyzőkönyvvezetőnek egyszerű szótöbbséggel megválasztott 
személy és a közgyűlés tagjai közül egyszerű szótöbbséggel választott két hitelesítő aláírásával 
hitelesíti. 
15). A közgyűlésen az Egyesület tagja csak személyesen gyakorolhatja a szavazati jogát. 
16). A közgyűlésen hozott határozatokat és jegyzőkönyvet az Egyesület székhelyén ki kell 
függeszteni, valamint amennyiben az Egyesület bármely tagja kéri, arról másolati példányt kell neki 
készíteni. 
 

20.§. 
 
A közgyűlés összehívásának kötelezettsége (Ptk. 3:81. § alapján)24 
1). Az elnök vagy az elnök akadályoztatása esetén a titkár köteles a közgyűlést összehívni a 
szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 
a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 
b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 
c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 
2). Az 1. pont alapján összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni. 
 

21.§. 
 
Határozathozatal ülés tartása nélkül (Ptk. 3:20. § alapján)25 
1). Határozathozatal ülés tartása nélkül is lehetséges. Az ilyen határozathozatalt az ügyvezetés a 
határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A tagok számára a 
tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell biztosítani arra, hogy 
szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. 
2). Az ülés tartása nélküli döntéshozatal során az alapszabály határozatképességre és szavazásra 

                                                 
24  Módosítva: 2015. február 28. 
25  Módosítva: 2015. február 28. 



12 
 

vonatkozó rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a határozathozatali eljárás akkor 
eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az ügyvezetés részére, amennyi szavazati 
jogot képviselő tag jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása esetén. 
3). Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a legfőbb szerv ülését az ügyvezetésnek össze kell 
hívnia. 
4). A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül - ha valamennyi tag 
szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napjától számított 
három napon belül - az ügyvezetés megállapítja a szavazás eredményét, és azt további három napon 
belül közli a tagokkal. A határozathozatal napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi 
szavazat korábban beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 
 

AZ ELNÖKSÉG 
 

22.§. 
 
Az ügyvezetés ellátása (Ptk. 3:77. § alapján)26 
1). Az Egyesület ügyvezetését az Elnökség látja el. 
2). Az Egyesület vezető tisztségviselői az Elnökség tagjai. 
 

23.§ 
 
Az Egyesület ügyvezetése (Ptk. 3:21. § alapján)27 
1). Az Egyesület irányításával kapcsolatos olyan döntések meghozatalára, amelyek nem tartoznak a 
közgyűlés hatáskörébe, a vezető tisztségviselőkből álló Elnökség jogosult. 
2). A vezető tisztségviselő ügyvezetési tevékenységét a jogi személy érdekének megfelelően köteles 
ellátni. 
3). Az Egyesület vezető tisztségviselőit az Egyesület tagjai a közgyűlésen jelen lévő tagok egyszerű 
szótöbbségével választják meg, vagy hívják vissza. A vezető tisztségviselői megbízás a tisztségnek 
a megválasztott által történő elfogadásával jön létre. 
 

24.§. 
 
Az Elnökség tagjai, az Egyesület képviselete és jegyzése (Ptk. 3:78. §, 3:29.§ 
alapján)28 
1). Az elnökség négy tagból áll. Az elnökség elnökét és további tagjait a közgyűlés választja meg. 
Az elnökség tagjai: az elnök, az alelnök, a titkár és a gazdasági vezető. 
2). Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, az Egyesülettel kapcsolatos kérdésekre 
válaszolni. Az Egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni. 
3). Az elnökség határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza. 
4). A vezető tisztségviselők megbízatása a megválasztásuk napjától számított öt év időtartama szól. 
5). A vezető tisztségviselőket az Egyesület tagjai közül kell megválasztani. 
6). Az Elnökség tagjai: 
Elnök: Babicska Csaba (an.: Lévai Erzsébet, lakik: 8443 Bánd, Petőfi S. út 62/c) 
Alelnök: Tatai Lajos (an.: Dombay Ilona, lakik: 8200 Veszprém, Kiskőrösi út 115.) 
Titkár: Tóth Mátyás (an.: Ludvai Gizella, lakik: 8227 Felsőörs, Malomvölgy út 10.) 
Gazdasági vezető: Balogh Krisztián (an.: Paszjugina Natalja Fjodorovna, lakik: 8192 Hajmáskér, 
Jókai Mór ltp. 1/B) 
7). Az Egyesület törvényes képviseletét a vezető tisztségviselők (elnök, alelnök, titkár, gazdasági 

                                                 
26  Módosítva: 2015. február 28. 
27  Módosítva: 2015. február 28.  
28  Módosítva: 2015. február 28. 
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vezető) látják el. A vezető tisztségviselők képviseleti jogukat önállóan gyakorolják. Az Egyesület 
jegyzése úgy történik, hogy az Egyesület nevéhez a vezető tisztségviselő önállóan csatolja a 
névaláírását a hitelesített aláírási címpéldány (névaláírási nyilatkozat) szerint. 
8). Az Egyesület elnökségi tagjai aláírási jogukat akként gyakorolják, hogy az Elnökség bármely két 
tagja együttesen jogosult aláírni. 
 

25.§. 
 
Az Elnökség ügyvezetéssel kapcsolatos feladatai és az elnökségre vonatkozó 
egyéb szabályok (Ptk. 3:80. § alapján)29 
1). Az ügyvezetés feladatkörébe tartozik 
a) az egyesület napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a döntések 
meghozatala; 
b) a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesztése; 
c) az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése; 
d) az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a közgyűlés 
hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása; 
e) az egyesület jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a tisztségviselők 
megválasztatásának előkészítése; 
f) a közgyűlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése; 
g) az ügyvezető szerv által összehívott közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása; 
h) részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre; 
i) a tagság nyilvántartása; 
j) az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése; 
k) az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése; 
l) az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak bekövetkezte 
esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;  
m) az alapszabály felhatalmazása alapján a tag felvételéről való döntés; 
n) a FEB tagjainak fegyelmi ügyében a közgyűlés elrendelése alapján határozati javaslat készítése 
és a közgyűlés elé terjesztése; 
o) az egyesületnél alkalmazotti, vállalkozói szerződéses és megbízási szerződéses státusban munkát 
végző személyek, vállalkozók kijelölése és velük a szerződések megkötése. Munkájuk felett jog 
szerinti ellenőrzés gyakorlása;  
p) a költségvetés előirányzata alapján az egyesület alkalmazottainak, megbízási szerződéssel 
foglalkoztatottainak munka, ill. feladatkörét és havi v. időszakos díjazásának megállapítása. A 
vállalkozói ajánlatok elfogadásáról, ill. a vállalkozói számlák kifizethetőségéről való döntés; 
q) az egyesületi tagok jutalmazásáról, illetve a költségvetés keretén belül a jutalom összegéről való 
döntés; 
r) külön kérvényezés esetén az egyesületi tagok tagsági díjának mérsékléséről, vagy egyéb 
díjkedvezmények megadásáról való döntés; 
s) az Egyesület vagyontárgyainak selejtezéséről való döntés akként, hogy az éves /fordulónapi/ 
leltározáshoz, ill. selejtezéshez, vezetésével egy három fős leltár /illetve selejtezési/ bizottságot 
alakít, mely munkáját jegyzőkönyvben rögzíti. 
2). Az elnökség ülésének összehívására, az elnökségi ülés helyének meghatározására, az elnökségi 
ülés meghívójának tartalmára, az elnökségi ülés napirendjére, az elnökségi ülés 
határozatképességére, az ülés lebonyolítására, és az elnökségi ülés jegyzőkönyvének elkészítésére 
valamint a határozatok kihirdetésére az alapszabály 19.§-ában foglaltakat megfelelően alkalmazni. 

 
26.§. 

 

                                                 
29  Módosítva: 2015. február 28. 
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Titoktartási és felvilágosítási kötelezettség (Ptk. 3:23. § alapján)30 
1). A vezető tisztségviselő a tagok részére az Egyesületre vonatkozóan felvilágosítást adni, és 
számukra az Egyesületre vonatkozó iratokba és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. 
A felvilágosítást és az iratbetekintést a vezető tisztségviselő a jogosult által tett írásbeli titoktartási 
nyilatkozat tételéhez kötheti. 
2). A vezető tisztségviselő megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha a 
felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását indokolatlannak tartja, a 
nyilvántartó bíróságtól kérheti az Egyesület kötelezését a felvilágosítás megadására. 
 

27.§. 
 
A vezető tisztségviselő felelőssége (Ptk. 3:24. § alapján)31 
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a 
szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben. 
 

28.§. 
 
A vezető tisztségviselő megbízatás megszűnése (Ptk. 3:25. § alapján)32 
1. Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 
c) visszahívással; 
d) lemondással; 
e) a vezető tisztségviselő halálával;  
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 
történő korlátozásával; 
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
2. Az Egyesület tagjai, tagság nélküli jogi személy esetén a jogi személy alapítói a vezető 
tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. 
3. A vezető tisztségviselő megbízatásáról az Egyesülethez címzett, az Egyesület másik vezető 
tisztségviselőjéhez vagy döntéshozó szervéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
4. Ha az Egyesület működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő 
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 
hatvanadik napon válik hatályossá. 
 

A VEZETŐSÉG 
 

29.§. 
 
1). A Vezetőség az Egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a 
Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesületi munka folyamatosságáról 
mindazon esetekben, ami nem tartozik az Elnökség ügyvezetési feladatkörébe.33 
2). A Vezetőség Elnöke az Egyesület elnöke. 
3). A Vezetőség 9 tagból áll, melyen belül az Elnökség 4 főből áll az alábbiak szerint: 
- Elnök 
- Alelnök 

                                                 
30  Módosítva: 2015. február 28. 
31  Módosítva: 2015. február 28. 
32  Módosítva: 2015. február 28. 
33  Módosítva: 2015. február 28. 
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- Titkár 
- Gazdasági vezető 
4). A Vezetőség tagjai még:  
- Kikötő és Horgászmester 
- Ifjúsági, oktatási és versenyfelelős 
- Pénztáros 
- Tanyabizottsági Elnök / a Tanyabizottság választja / 
- Póttag 
5). A Vezetőség: 
a) Gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben.  
b) Ügyrendben meghatározza, hogy a Vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el. 
c) Az Egyesület védnökségi vízterületén ellenőrzést gyakorolhat a halasítás és visszafogás 
mennyiségéről, illetve jelzést adhat a víz kezelőjének, illetve halasítójának a fogási esélyek 
lényeges csökkenése esetében. 
d) Dönt a szakmai, illetőleg területi csoportok létesítéséről és megszüntetéséről, összefogja és 
irányítja azok tevékenységét. 
e) Horgászhelyek elosztásával bízza meg az Alelnököt és a Horgászmestert. Vita esetén dönt a 
horgászhelyek tagok közötti elosztásáról. 
f) Megállapítja a halfogási és horgász – dobósport versenyeknek, valamint más rendezvényeknek 
időpontját, a verseny feltételeit és díjat és kijelöli rendezőit és bíráit. 
g) Kijelöli az egyesületi versenycsapatot és vezetőjét a Szövetség által rendezett halfogó és horgász 
– dobósport versenyeire, illetőleg más rendezvényeire. 
h) Megállapítja az Egyesület horgásztanyájának házirendjét és dönt a magántulajdonban lévő 
kisházak helyének meghatározásáról, elosztásáról. 
i) Üléseire- szükség esetén- szakértőt is meghívhat. 
j) Egyéni elbírálás alapján méltányosságból /kor, betegség, stb./ dönt az Egyesület javára végzendő 
közösségi munka alóli felmentés, vagy mérséklés kérdésében. 
k) Munkabizottságokat hozhat létre, meghatározza feladatait, kijelöli vezetőjét, beszámoltatja 
tevékenységükről. 
l) Meghatározza saját munkatervét. 
6). A vezetőség legalább negyedévenként rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt: 
a). a Vezetőség tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, illetőleg 
b). az Egyesület Elnöke, vagy a Felügyelő Bizottság szükségesnek tartja. 
7). A Vezetőség ülését az Egyesület Elnöke akadályoztatása esetén Alelnöke hívja össze és látja el 
az elnöki teendőket. 
8). A Vezetőség üléseire a megválasztott vezetőségi tagokon kívül tanácskozási joggal meg kell 
hívni a Felügyelő a Fegyelmi és Etikai Bizottságok Elnökeit is. 
9). A vezetőség ülése határozóképes, ha azon a tagok több mint fele jelen van. 
10). A vezetőség üléséről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. 
 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE ÉS ALELNÖKE 
 

30.§. 
 
1). Az Egyesület elnöke: 
a). Összehívja a Közgyűlést, és a Vezetőség üléseit, azokon elnököl. A közgyűlés Levezető Elnöki 
szerepkörét az Alelnökre vagy az egyesület Titkárára átruházhatja. 
b). Ellenőrzi az egyesületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az Egyesület szerveinek 
törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. 
c). Fegyelmi eljárás elrendelését kezdeményezheti a közgyűlésen a kötelességmulasztó, vagy 
egyébként vétő tagok ellen. 
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2). Az Elnököt munkájában a megválasztott Alelnök segíti. Az Alelnök akadályoztatása esetén az 
Elnök jogosult az Alelnököt kijelölt elnökségi taggal helyettesíttetni. 
3). Az Alelnök önálló feladatok ellátásával is megbízható. Az Alelnök segíti és felügyeli a 
Tanyabizottság munkáját. Az Elnökségi üléseken képviseli a Tanyabizottság aktuális ügyeit és 
javaslattal él ezek megoldására. 
 

AZ EGYESÜLET TITKÁRA 
 

31.§. 
 
1). Az Egyesület titkára: 
a). Segíti az Egyesület Elnökét feladatának ellátásában. 
b). Előkészíti a Közgyűlés, Vezetőség elé kerülő jelentéseket, előterjesztéseket. 
c). Gondoskodik a Közgyűlés és Vezetőség ülései jegyzőkönyvének vezetéséről. 
d). Irányítja, illetve ellátja az Egyesület és szervei írásbeli teendőit. 
e). Gondoskodik a Közgyűlés és Vezetőség határozatainak egy helyen történő, évenként elkülönített 
nyilvántartásáról. 
f). Szervezi az Egyesület rendezvényeit. 
g). Végzi az Elnök által írásban átruházott feladatokat. 
2). A Titkárt akadályasztatása esetén az Elnök által megbízott elnökségi tag helyettesíti.34 
 

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI VEZETŐJE 
 

32.§. 
 
1). Az Egyesület Gazdasági vezetője: 
a). Az Egyesület gazdasági ügyeit intézi, és az Egyesület vagyoni helyzetéről az Elnöknek, illetve a 
vezetőségnek rendszeresen, de legalább negyedévenként” beszámol. 
b). A pénz és vagyonkezelésről okmányolt számadást vezet. 
c). Elkészíti az évi költségvetést és a mérlegbeszámolót, melyet a vezetőség majd a közgyűlés elé 
terjeszti. 
d). Gondoskodik az Egyesület kezelésében és tulajdonában levő tárgyak leltárba vételéről.35 
e). Ellenőrzi a horgászjegyek, értékcikkek átvételét és elszámolását, valamint a havi 
pénztárjelentéseket, ill. ennek alapvető bizonylatait. 
2). Gazdasági vezető huzamosabb ideig tartó akadályoztatása esetén az Elnök által kijelölt személy 
helyettesíti. 
3). Felelősségi körében alkalmazott, vállalkozó vagy megbízási szerződéses személy 
foglalkoztatása esetén, szerződésbe kell foglalni a Gazdasági vezetőtől átruházott jogokat és 
kötelezettségeket. 

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG  
 

33.§. 
 
A felügyelőbizottság (továbbiakban: FB) létrehozása és tagsága (Ptk. 3:26. § alapján)36 
1). A tagok három tagból és egy póttagból álló felügyelőbizottság létrehozását rendelik el azzal a 
feladattal, hogy az ügyvezetést az Egyesület érdekeinek megóvása céljából ellenőrizze. 
2). A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

                                                 
34  Módosítva: 2015. február 28. 
35  Módosítva: 2015. február 28. 
36  Módosítva: 2015. február 28. 
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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 az Egyesület vezető tisztségviselője. 
3). A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. 
A felügyelőbizottság tagjai az Egyesület ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem 
utasíthatóak. 
4). Az első felügyelőbizottság tagjait a létesítő okiratban kell kijelölni, ezt követően a döntéshozó 
szerv választja a felügyelőbizottsági tagokat. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az 
elfogadással jön létre. 
5). A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát 
az Egyesület vezető tisztségviselőjéhez intézi. 
6.) A felügyelő bizottság tagjai: 
Heiter Sándor (8200 Veszprém, Kiskőrösi út 52.) 
ifj. Lőre Vendel (9030 Győr, Uttörő út 15.) 
Horák Péter (8200 Veszprém, Csákányu. 4/A) 
Bollók Imre (8200 Veszprém, Wartha V. u. 24/A) 
 

34.§. 
 
A felügyelőbizottság működése (Ptk. 3:27. § alapján)37 
1). A felügyelőbizottság köteles a tagok döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket 
megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.  
2). A felügyelőbizottság az Egyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a 
vezető tisztségviselőktől és az Egyesület munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, az Egyesület 
fizetési számláját, pénztárát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 
megvizsgáltathatja. 
3). A felügyelőbizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.  
4). Ha a felügyelőbizottság ellenőrzése során hiányosságot, vagy az Egyesület érdekét sértő bármely 
magatartást állapit meg, arról a vezetőséget, súlyosabb esetben a közgyűlést tájékoztatja. A 
felügyelőbizottság ez irányú indítványa alapján rendkívüli közgyűlést az elnöknek 30 napon belül 
össze kell hívnia. 
5). A felügyelőbizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni. 
6). A felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőségi üléseken. 
7). A felügyelőbizottság maga által készített munkaterv alapján dolgozik. 
8). A felügyelőbizottság részletes Működési Szabályzatát az Alap-szabályhoz csatolva annak 
mellékleteként kell kezelni. 
 

35.§. 
 
A felügyelőbizottság tagjainak felelőssége (Ptk. 3:28. § alapján)38 
A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem megfelelő 
teljesítésével a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősség 
szabályai szerint felelnek az Egyesülettel szemben. 

                                                 
37  Módosítva: 2015. február 28. 
38  Módosítva: 2015. február 28. 
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FEGYELMI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁG 
 

36.§. 
 
1). A Fegyelmi és Etikai Bizottság tagjait a közgyűlés választja meg. A FEB 3 fő + 1 póttagból áll. 
A FEB Elnökét a Bizottság maguk közül választja meg. 
2). A Bizottság a közgyűlés által meghatározott fegyelmi ügyekben jár el a 13.§-ban lefektetett 
szabályok szerint.39 
3). A Bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az Elnökség, a Vezetőség, illetőleg a Felügyelő 
Bizottság tagjai. 
4). A Bizottság eljárására a FEGYELMI SZABÁLYZAT, illetve az ALAPSZABÁLY rendelkezései 
az irányadók. 
5). A Bizottság időszakonként tájékoztatja az Elnökséget a fegyelmi helyzetről és a felelősségre 
vonási gyakorlatáról, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról.40 
6). A Bizottság elnöke az elnökségi és a vezetőségi ülésen tanácskozási joggal részt veszt.41 
7). Ha a Bizottsági tag helye véglegesen megürül, helyette a megválasztott póttagot kell bevinni. 
8). A Fegyelmi Szabályzatot az Alapszabályhoz csatolva annak mellékleteként kell kezelni. 
9). A fegyelmi és etikai bizottság tagjai: 
     Dr. Csiszér Kata (8200 Veszprém, Hérics u. 4/f.) 
     Losonczy István (8200 Veszprém, Paál L. u. 11.) 
     Pusztay Károly (8200 Veszprém, Haszkovó u. 18/a) 
     Kubriczky József (8200 Veszprém, József A. u. 22.) 
 
 

SZAKMAI ÉS TERÜLETI CSOPORTOK 
 

37.§. 
 
1). Ha azt az Egyesület tagjainak száma, vagy célfeladatai indokolttá teszik, a Vezetőség szakmai 
illetőleg területi csoportokat hozhat létre. A csoportok működését, ha azok a célnak nem felelnek 
meg, vagy a feltételek megváltoznak, a Vezetőség megszünteti. 
2). A csoport az Egyesület céljainak kisebb közösségben való megvalósításán munkálkodik. 
3). A csoport titkárt választ, aki egyben a Vezetőség összekötője is. 
4). A csoport nem jogi személy, részére az Egyesületen kívüli szervektől juttatott anyagi eszközök 
az Egyesületet illetik. Jogosult azonban a közgyűlés által rendelkezésre bocsátott eszközökkel 
gazdálkodni. 

 
TANYABIZOTTSÁG 

 
38.§. 

 
1). Az Egyesület kezelésében lévő ”Nyárfás” horgásztanya ügyeinek intézésére a Vezetőség 
Tanyabizottságot hoz létre. 
2). A Tanyabizottság tevékenységének felügyeletét az alelnök látja el. 
3). A Tanyabizottság kötelessége saját munkaterv alapján dolgozni és a mindenkori „Horgásztanya 
használata és rendjében” (továbbiakban tanyarend) foglaltak betartását felügyelni. A munkatervét és 

                                                 
39  Módosítva: 2015. február 28. 
40  Módosítva: 2015. február 28. 
41  Módosítva: 2015. február 28. 
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a „tanyarendet” a vezetőség hagyja jóvá. 
A Tanyabizottság e kereten belül köteles és jogosult az alábbiakra: 
a). Képviselni a tanyai horgászok és az Egyesület érdekeit. 
b). Saját maguk közül Elnököt választani, aki az egyesületi vezetőség tagjává válik. 
c). Együttműködni a Kikötőmesterrel, Horgászmesterrel.  
d). Javaslatokat adni a tanya üzemeltetési és fejlesztési terveihez. 
e). Javaslatokat adni a kikötői és tanyai közös költségek megállapításához. 
f). Ellenőrizni a megállapított tanyai díjak határidőre történő befizetését. 
g). A „tanyarend” megsértőivel szemben figyelmeztetést, vagy fegyelmi eljárást javasolni. 
h). Rendkívüli eseményekről tájékoztatást ad a vezetőség részére. 
 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA 
 

39.§. 
 
1). Az Egyesület jogi személy. 
2). Az Egyesület bevételei a Civil tv. 19.§ (1) bekezdése szerinti bevételek.42 
3). Az Egyesület vagyonának kezeléséért az Elnökség a közgyűlés előtt felel. Kártérítési felelőssége 
a Ptk. Szabályain alapul. Gondatlan, vagy szándékos károkozásért a vezetőség egyetemlegesen 
felelős.43 
 

AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE 
 

40.§. 
 
1). Az Egyesület törvényességi felügyeletét a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) értelmében a 
Veszprémi Járási Ügyészség látja el.44 
2). A felügyelő szerv jogkörében az egyesületekről szóló törvények, jogszabályok az irányadók. 
3). A közgyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, amely a választott testület személyi összetételében, 
vagy az Egyesület szervezetében változást eredményezett, a Veszprémi Törvényszéknek kell 
megküldeni. 
 

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT45 
 

41.§. 
 
1). Az Egyesület működésének részletes szabályait az Egyesület közgyűlése normatív határozattal 
szabályozza. 
2). A felügyelőbizottság működésének részletes szabályait a felügyelőbizottság határozza meg. 
A felügyelőbizottság működési szabályzatát jóváhagyás végett bemutatja a közgyűlésnek. 

                                                 
42  Módosítva: 2015. február 28. 
43  Módosítva: 2015. február 28. 
44  Módosítva: 2015. február 28. 
45  Módosítva: 2015. február 28. 
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AZ EGYESÜLET TAGJAINAK JEGYZÉKE46 

 
42.§. 

 
1). Az Egyesület Elnöksége az Egyesület tagjainak nevét és lakóhelyét tagjegyzékben tartja nyilván. 
2). Az Egyesület tagjegyzékéből haladéktalanul törölni kell annak a személynek a nevét és 
lakóhelyét, akinek a tagsági jogviszonya megszűnt. 
3). Az Egyesület tagjegyzékébe haladéktalanul be kell jegyezni annak a személynek a nevét és 
lakóhelyét, akit az elnökség az egyesületbe tagnak felvett. 
4). A hatályos tagjegyzéket a hatályos alapszabály mellékleteként kell csatolni. 
5). A tagjegyzék nem nyilvános; az elnökség gondoskodik a tagjegyzékbe foglalt személyes adatok 
megfelelő megóvásáról. 
 

AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE 
 

43.§. 
 
Jogutódlással történő megszűnés (Ptk. 3:83.§ alapján) 
1). Az Egyesület más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 
egyesületekre válhat szét. 

 
44.§. 

 
A jogutód nélküli megszűnés okai (Ptk. 3:84.§ alapján) 
1). A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének a Ptk 3:48.§ (1) bekezdésében szabályozott 
általános esetein túl az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, ha 
a) az Egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, 
és új célt nem határoztak meg; vagy 
b) az Egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt. 

45.§. 

Rendelkezés a fennmaradó vagyonról (Ptk. 3:85.§ alapján) 
1). Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése után 
fennmaradó vagyont a nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja. 

46.§. 

A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén (Ptk. 3:86.§ alapján) 
1). Az Egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e 
minőségükben az Egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt - a jogerős bírósági törléstől 
számított egy éven belül - az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag 
vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett 
adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 
2). Ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig 
kártérítési igényt érvényesíthetnek az Egyesület vezető tisztségviselőivel szemben a szerződésen 
kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető tisztségviselő az egyesület 
fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. 
Ez a rendelkezés végelszámolással történő megszűnés esetén nem alkalmazható. 
 
                                                 
46  Módosítva: 2015. február 28. 
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ZÁRÓ RENDELKEZÉS 
 

47.§. 
 
1). Az Egyesület személyi és vagyoni viszonyaira egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak. 
 
Záradék: 
Ezen módosított alapszabályt az Egyesület 2015. február 28. napján megtartott közgyűlése 
elfogadta és e naptól hatályba léptette. 
Veszprém, 2015. február 28. 
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