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I. 

Az egyesület neve, célja és feladata 

 

 

1. § 

 

(1) Az egyesület neve: Mágori Horgász Egyesület 

 

(2) 
1
 Székhelye: Vésztő, Északi utca 2. szám 

 

(3) Az egyesület működési területe: HOLT-SEBES-KÖRÖS „CIFRA-ÁGI” HOLTÁG 

 

(4) Az egyesület 1978. október 29-én alakult 

 

(5) Az egyesület a MOHOSZ Békés Megyei Önkormányzati Szervének a KÖRÖSVIDÉKI 

HORGÁSZ EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGÉNEK tagja 

 

(6) Az egyesület pecsétje: kör alakú, melynek lenyomatán az egyesület neve, székhelye 

köriratban olvasható, középen a MOHOSZ törzsszáma 

 

 

2. § 

 

Az egyesület célja: 

 

a) az egyesületi tagok érdekképviselete, érdekvédelme, 

b) az egyesület működési feltételének biztosítása 

c) a halfogó sport fejlesztése, népszerűsítése, 

d) a halak természeti környezetének védelme, 

e) az egyesület tagjai részére a halfogási lehetőségek biztosítása, 

f) az egyesület tulajdonában, kezelésében lévő vízterületek gondozása, kezelése az 

ésszerű halgazdálkodás biztosítása, 

g) az egyesület kezelésében lévő pénzeszközök működtetése, gyarapítása. 

 

 

3. § 

 

(1) Az egyesület 2.§-ban meghatározott célkitűzések érdekében: 

 

a) a saját vízterületek hasznosítására fejlesztési koncepciókat dolgoz ki, azok 

megvalósításában közreműködik, 

b) javaslatokkal és kezdeményezésekkel fordul az állami, önkormányzati, társadalmi és 

gazdálkodó szervezetekhez a halfogást érintő kérdésekben, véleményezi az ezzel 

kapcsolatos kezdeményezéseket. 

c) Kapcsolatot tart fenn a halászati jogot gyakorló más szervezetekkel, törekszik a 

kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítására, 

d) Segíti a vízgazdálkodással, a vízvédelemmel a horgászat és a halászat állami 

irányításával, a vízi környezettel és annak élővilágával foglalkozó szervezetek munkáját, 
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e) Törekszik a saját egyesülete útján az egyesületi tagok részére a kedvező halfogásra, a 

vizek és környezetének védelmére vonatkozó jogszabályok végrehajtására, annak 

ellenőrzésére és betartására, 

f) A hatékony ellenőrzés érdekében más szervezetekkel együttműködési megállapodást 

köt. 

 

 

4. § 

 

(1) Az egyesület célkitűzéseinek eredményes ellátásához igényli az állami, önkormányzati, 

társadalmi és gazdálkodó szervezetek támogatását. 

 

(2) Az egyesület politikai pártoktól függetlenül működik, azoktól támogatást nem fogad el, 

részükre támogatást nem nyújt, képviselő jelöltet nem indít, és nem támogat. 

 

 

II. 

Az egyesület tagjai 

 

 

5. §
2
 

 

(1) Az egyesületnek az lehet tagja, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és vállalja az 

alapszabályból, illetve a közgyűlés határozataiból adódó kötelezettségek teljesítését. 

 

a) Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából 

kedvezményezett helyzetben lévő tagjai és korlátozott tagsági joggal rendelkező ifjúsági 

tagjai is lehetnek. 

b) Ifjúsági tagnak 18 éven aluli fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó tanuló 

csak a szülő /gyám/ beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe. 

c) Az egyesületnek jogi személy, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. 

d) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesület tevékenységére vonatkozó 

részvételére részletes szabályokat az egyesület vezetősége és a jogi személy vezetője által 

kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

e) A pártoló és tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával 

segíti az egyesületet céljainak megvalósításában. 

f) Tag, nem magyar állampolgár is lehet. 

g) Nem lehet az egyesület tagja, aki a MOHOSZ, illetve a Körösvidéki Horgász 

Egyesületek Szövetségének tilalmi listáján szerepel. Továbbá az, aki az egyesületi tagságot 

kizáró horgász-fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 

(2) Területi csoport: A Mágori Horgász Egyesület azon tagjainak közössége, akik külön 

halasítási hozzájárulással jogot szereztek az egyesület saját vizén történő horgászathoz.  

Tevékenységét saját működési szabályzat alapján végzi, amely nem lehet ellentétes az 

egyesület alapszabályával és a testületek határozataival. 
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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. 

 

(3)
3
 Az újonnan belépő tagok kötelesek a (4) bekezdésben rögzített tagdíj mértékén túl 1.500,- 

azaz Ezerötszáz forint egyszeri belépési díjat az egyesület pénztárába a tagsági jogviszony 

létesítését követő 8 napon belül befizetni. Az összeg megfizetésétől az egyesület vezetősége 

indokolt esetben eltekinthet. 

 

(4)
4
 a) Az Egyesület rendes tagjai évente tagdíjat fizetnek, melyet minden év november 

30. napjáig kell az egyesület pénztárába befizetni. Tagsági díj fizetése minden 

egyesületi tag részére kötelező. Ennek mértékét évenként a közgyűlés állapítja meg. 

Ifjúsági- és kedvezményezett horgász a tagdíj mértékének 50%-át fizeti. 

b) A Közgyűlés által meghatározott közösségi munka pénzben való megváltása 

mindazoknak kötelező, akik a meghatározott munkában nem tudnak, vagy nem 

akarnak részt venni.” 

 

(5)
5
 Tagnyilvántartás: 

a) Az egyesület tagjairól a vezetőség folyamatosan nyilvántartást vezet. 

b) A közgyűlés határozatképességének megállapításánál csak a tagnyilvántartás 

adatai vehetők figyelembe. 

c) Az egyesület elnöke a tagként felvett személy részére a tagnyilvántartás adataival 

egyező tagsági igazolványt állíttat ki. 

 

 

7. § 

 

(1)
6
 A tagokat a pártoló és tiszteletbeli tagokra vonatkozó korlátozások kivételével egyenlő 

jogok illetik meg és egyforma kötelességek terhelik. 

 

(2) A tagoknak jogukban áll: 

 

a) 
7
az egyesület által meghirdetett rendezvényeken részt venni 

b) Az egyesülettől horgászjegyet igényelni, 

c) A horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani és az abban feltüntetett vízterületen 

horgászni, 

d) A rendelkezésre álló keretekben, megállapított sorrendben és díjazás mellett az 

egyesület által fenntartott horgásztanyákat,  horgász felszereléseket igénybe venni, 
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e)Az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, kiállításokon, 

horgász versenyeken részt venni. 

f)
8
 a tagok minimum 33 %-a írásban kezdeményezheti a közgyűlés összehívását az 

ülés céljának megjelölésével. 

g)
9
 joga van a személyes tájékozódási- interpellációs- iratokba való betekintéshez 

h)
10

 tag jogosult az egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát, döntését a 

tudomására jutásától számított 30 napon belül a bíróságnál megtámadni 

 

(3)
11

 A pártoló és tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek és tisztségekre nem 

választhatók. A közgyűlésen azonban a tanácskozási és indítványtételi jog őket is megilleti. 

 

(4) A tagok kötelesek: 

 

a) az alapszabály, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatait 

megtartani, 

b) védeni az egyesület tulajdonát, nem megállapított tagdíjakat és a közgyűlés által 

megállapított egyéb díjakat, a közgyűlés által meghatározott időben az egyesület részére 

befizetni, 

c)
12

 tevékenyen közreműködni az egyesület munkájában, segíteni az egyesületet 

feladatinak megvalósításában, 

d) a horgászatra vonatkozó szabályokat, az országos horgászrendet az egyes vízterületeken, 

illetve az egyesület kezelésében lévő vízterületeken az érvényes helyi horgászrendet 

megtartani és megtartatni, 

e) a vizet és partjainak tisztasága felett őrködni, valamint az esetleges vízszennyezéssel 

kapcsolatos tapasztalataikat az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni. 

f)
13

 Az egyesületi tevékenységgel kapcsolatosan önként vállalt feladatot maradéktalanul és 

legjobb tudása szerint ellátni. 

 

 

8. § 

 

(1) A tagság megszűnik: 

 

a)
14

 Természetes személy esetében a tag halálával. Jogi személyiségű tag esetén annak 

jogutód nélküli megszűnése esetén  

b) kilépés 

c) törlés 

d) kizárás következtében. 

 

(2)
15

 Kilépéssel – saját elhatározásból – a tagsági jogviszony bármikor megszüntethető. A 

kilépést a vezetőség felé írásban be kell jelenteni. 
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(3)
16

 Törlés: 

a) A tagok soraiból törölni kell azt a tagot, aki 

aa) tagdíj befizetését november 30- ig, vagy egyéb fizetési kötelezettségének – 2 

hónapig saját hibájából- felszólítás ellenére sem tesz eleget, az egyesülettel szemben 

fennálló személyes kötelezettségét ( a még elvégezhető ideig, vagy alkalommal) több 

esetben nem végzi el. 

ab) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre 

ítélték. 

b) A törlésről az elnök kezdeményezése alapján a vezetőség határoz vizsgálva: 

ba) a mulasztás megszüntetésére vonatkozó felszólítás átvételét 

bb) a megjelölt teljesítési határidő tényleges elteltét, és  

bc) a saját hibából történt mulasztás tényét. 

c) A törlés elrendeléséről szóló határozatot a taggal írásban közölni kell azzal, hogy a 

határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a vezetőséghez címzett kifogást 

terjeszthet elő a közgyűléshez. A határidő saját hibából történő elmulasztása jogvesztéssel 

jár. 

d) Nem minősül törlésnek, ha a közgyűlés – egyesületi tag kifogása alapján, azt jogosnak 

találva, méltányossági okból, meghatározott időre – felmentést ad a tagnak a kötelezettség 

teljesítése alól. 

 

(4) Kizárás: 

a) Kizárás folyamán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős 

határozattal kizár az egyesület tagjai sorából.  

b)
17

 A fegyelmire vonatkozó eljárást, a fegyelmi büntetéseket és a jogorvoslati lehetőséget 

a fegyelmi szabályzat tartalmazza. 

 

(5) Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettség megszűnik, de a már 

befizetett tagdíjak és egyéb díjak vissza nem követelhetők. 

Elhalálozás esetén az egyesület vezetősége, egyéni elbírálás alapján méltányosságból a már 

befizetett díjak időarányos részét visszatérítheti. 

 

(6)
18

 A tagsági viszony megszűnése esetén a már befizetett díjak vissza nem követelhetők. 

 

(7)
19

 

(8)
20

 

(9)
21

 

(10)
22

 

(11)
23

 

(12)
24

 

(13)
25
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(14)
26

 

(15)
27

 

(16)
28

 

(17)
29

 

(18)
30

 

 

 

III.  

Az Egyesület szervei és működésük 

 

 

9. § 

 

(1)
31

 Az egyesület szervei akkor határozatképesek, ha a tagok több mint fele jelen van. 

Határozatképtelenség esetén az eredeti napirenddel összehívott ismételt közgyűlés a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a tagságot erre a 

jogkövetkezményre a megismételt közgyűlés meghívójában, illetve ugyanazon a napon 

tartandó megismételt közgyűlés esetén az eredeti, rendes közgyűlés meghívójában 

figyelmeztették. Ugyanazon a napon - változatlan napirend mellett - egy órán belül az 

eredetileg határozatképtelen közgyűlés érvényesen megtartható, amennyiben ezt a meghívó 

tartalmazza. 

 

(2)
32

 A szavazás minden kérdésben nyílt. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Megválasztottnak tekinthető, aki 

sorrendben a legtöbb érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatoknak 50 % + 1 

szavazatot megkapta. A határozatképesség az ülés teljes ideje alatt fenn kell álljon. 

 

(3)
33

 Az egyesület az ügyintéző és képviselő szerveit választja.  

a jelölés feltételei: 

a) egyesületi tagság 

b) büntetlen előélet 

c) nagykorúság 

A testületek és tagjai a választóknak beszámolni kötelesek, ha feladataikat nem látják el 

megfelelően, a megválasztó szerv bármikor visszahívhatja őket. 

 

(4)
34

 A választás legfeljebb öt év időtartamra szól. a választás előkészítését, a választást 

megelőző évben a közgyűlés által meghatározott számú jelölő Bizottság szervezi meg.  

a) A bizottságot a közgyűlésnek el kell fogadnia.  

b) Tisztségviselőt ugyanarra a posztra többször is lehet választani. 

c)A bizottság tagjai közül az elnökségbe nem javasolhat tisztségviselőt. 
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10. § 

 

(1) Az egyesület szervei: 

a) a közgyűlés 

b) a vezetőség 

c) a felügyelő bizottság 

d) a fegyelmi bizottság 

 

(2) A vezetőség a felügyelő bizottság a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli 

hozzátartozói. 

 

(3) Az (1) bekezdés b), c), d) pontjaiban felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű 

magyar állampolgárt lehet választani. 

 

 

IV.  

Közgyűlés 

 

 

11. § 

 

(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 

 

(2) A közgyűlés: 

a) Elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát. 

b)
35

 Kimondja az egyesület más egyesülettel való egyesülését, az egyesület szétválását, 

vagy feloszlását, az egyesület vagyonának felosztását. 

c)
36

 Az egyesület feloszlásának kimondáshoz, valamint az egyesület vagyonának 

felosztásához 2/3-os többség szükségeltetik. 

d) Az egyesület vezetősége 7 tagból és 2 póttagból, a felügyelő bizottság 3 tagból és 1 

póttagból, a fegyelmi bizottság 3 tagból és 1 póttagból áll.  

Megválasztja az egyesület elnökét, alelnökét, titkárát, gazdasági felelősét.  

A vezetőség további tagjait: az oktatási, a verseny, az ifjúsági felelőst, a horgászmestert és 

a két póttagot, a felügyelő bizottság elnökét, két tagját és egy póttagot, valamint a fegyelmi 

bizottság elnökét, két tagját és egy póttagot.  

e) Megállapítja az egyesület költségvetését. 

f) Elfogadja a zárszámadást és vagyonmérleget. 

g) Felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésben az egyes rovatok közötti 

átcsoportosításra. 

h) Megállapítja a tagok évi tagdíját, és az egyéb díjakat. 

i) Dönt ingatlan vételéről, illetve az egyesület tulajdonában levő ingatlan elidegenítéséről. 

j) Megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját és meghatározza munkájának további 

irányát, jóváhagyja munkaprogramját. 

k) Megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait. 

l) Beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról. 
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m)
37

 Másodfokon eljár a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak 

fegyelmi ügyében, illetve dönt a törlés és a tagfelvételt elutasító vezetőségi határozatok 

ellen benyújtott fellebbezési ügyekben. 

n) Költségvetésben állapítja meg a vezetőség tiszteletdíját. 

o) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégzendő közösségi munka módját, 

mértékét, illetőleg pénzbeli megváltásának rendjét. 

 

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

 

 

12. § 

 

(1) A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni. 

Rendkívüli ülést kell tartani, ha azt: 

 

a) az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri, 

b) felügyelő bizottság, illetőleg: 

c) a vezetőség szükségesnek tartja, 

d) a felügyelőszerv írásban indítványozza. 

 

(2) A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés 

kitűzött időpontja előtt legalább 8 nappal előbb meg kell küldeni az egyesület valamennyi 

tagjának. 

 

(3) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl. A 

közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A 

jegyzőkönyv vezetéséről a titkár gondoskodik, hitelesítésére pedig a közgyűlés 

megkezdésekor két felnőtt tagot kell megválasztani. 

 

 

V.  

A Vezetőség 

 

 

13. § 

 

 

(1) A vezetőség az egyesület általános hatáskörű, végrehajtó szerve, amely gondoskodik a 

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a két közgyűlés között 

időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. 

 

(2) Az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül a vezetőségnek a 

közgyűlés által meghatározott számú rendes és póttagja van. 
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14. § 

 

(1) A vezetőség: 

a) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát, 

b) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, 

c) a közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között 

átcsoportosíthat, 

d) dönt a 12.§./3/ bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben, 

e)
38

 határoz tagok, felvétele, törlése, kilépése és kizárása tárgyában 

f) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el. Tagjai 

sorából megválasztja képviselőit a Szövetség megyei küldöttközgyűlésébe, 

g) A költségvetés keretében határoz egyes tagok tagdíjának mérséklése, elengedése 

kérdésében és más díjkedvezmény nyújtásáról, 

h) Elsőfokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az 

egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyeiben, 

i) Megállapítja a halfogó és 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 halfogó 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, 

l) Költségvetésben megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét, 

m) Dönt az egyesület érdekében történő külföldi utazásokat teljesítő egyesületi tagok 

személyi kijelölésének rendjéről, 

n) Megállapítja a pártoló és tiszteletbeli tagok és egyéb díjfizetési kötelezettségét, 

o) Munkabizottságokat /szakbizottságokat/ hoz létre, meghatározza tagjainak a számát, 

kijelöli vezetőit, meghatározza feladatkörüket és beszámoltatja azokat végzett 

munkájukról, 

p) Meghatározza saját munkatervét. 

q)
39

 meghatározza a kedvezményre jogosultak körét és mértékét 

r)
40

 jóváhagyja az egyesület fegyelmi szabályzatát 

s)
41

 meghatározza az egyesület saját vizein érvényes horgászrendet.  

t)
42

 Előterjesztés megtétele a közgyűléshez tisztségviselő visszahívására, vagy bármely 

okból megüresedett tisztségviselő helyválasztás útján történő betöltésére. 

v)
43

 Nyílt szavazással megválasztja és javasolja - a szavazás előtti évben - az egyesület 

tagjaiból a Jelölő Bizottság vezetőjét és a bizottság négy tagját, és előterjeszti személyüket 

a közgyűlés elé. 

 

(2) A vezetőség az (1) bekezdés i), j) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökre, 

alelnökre, illetve titkárra átruházhatja. 
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15. § 

 

(1) A vezetőség szükség szerint, de legalább évenként 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)a felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 

 

(2) A vezetőség ülést az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén alelnöke hívja össze és látja 

el az elnöki feladatokat. 

 

(3) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon kívül meg kell hívni a felügyelő 

bizottság elnökét is. 

 

(4) A vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet, vagy emlékeztetőt kell készíteni. 

 

(5)
44

 A vezetőség ülései nyíltak, azon az egyesület bármely tagja tanácskozási joggal 

részt vehet, de döntési- és szavazati jog nem illeti meg őket. Az elnök egyes napirendi 

pont tárgyalásánál zárt ülés rendelhet el. Az ülések határozatképesek, ha azon tagjainak 

fele + 1 fő részt vesz. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

 

VI.  

Az Egyesület elnöke és alelnöke 

 

 

16. § 

 

(1) Az egyesület elnöke: 

 

a) képviseli az egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület 

esetenkénti képviseletével, 

b) összehívja a közgyűlés és a vezetőség üléseit és azokon elnököl, 

c) ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület 

szerveinek törvényes és alapszabály szerű tevékenysége felett, 

d) költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, 

e) a vezetőség előzetes döntése alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület 

alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogot, 

f) eljár a 14.§. (1) bekezdés i), j) pontja alapján, a vezetőség által átruházott jogkörben. 

g)
45

 eljár az egyesület fegyelmi szabályzatában meghatározott jogkörben 

 

(2) Az elnököt munkájában az alelnök, illetve titkár segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti. 
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VII.  

Az Egyesület titkára 

 

 

17. § 
 

(1) Az egyesület titkára: 

 

a)előkészíti a közgyűlés és a vezetőség elé kerülő előterjesztéseket, 

b) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség ülési jegyzőkönyvének vezetéséről, 

c) irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, 

d) szervezi az egyesület rendezvényeit, 

e) segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, végzi az elnök által írásban 

átruházott munkafeladatokat. 

 

 

VIII.  

Az egyesület gazdasági felelőse 

 

 

18. § 

 

(1) Az egyesület gazdasági felelős: 

 

a) intézi az egyesület gazdasági ügyeit, rendszeresen beszámol az elnöknek és a 

vezetőségnek az egyesület vagyoni helyzetéről, 

b) okmányolt számadásokat vezet a pénz- és vagyonkezelésről, 

c) elkészíti az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget és a vezetőség, majd a 

közgyűlés elé terjeszti. 

 

 

IX.  

A felügyelő bizottság 

 

 

19. § 
 

(1) A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő bizottságnak a 

közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja 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 a közgyűlés kivételével 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 tájékoztatást eredménytelensége 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 bizottság munkaterv alapján dolgozik. 

 

 

X.  

A fegyelmi bizottság 

 

 

20. § 

 

(1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak a 

közgyűlés által megállapított számú rendes és póttagja van. 

 

(2)
46

 A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a felügyelő bizottság 

tagjai. 
 

(3) A bizottság egyidejűleg eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, 

valamint a vezetőség és a felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben. 

 

(4) A bizottság eljárására a Szövetség és tagegyesületeinek fegyelmi szabályzatában foglalt 

rendelkezések az irányadók. 

 

(5) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási 

gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról. 

 

 

XI.  

Az Egyesület jogi személyisége és vagyona 

 

 

21. § 

 

(1) Az egyesület jogi személy. 

 

(2) Az egyesület vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják. 

 

(3) Az egyesület bevételei tagdíjakból, belépési és egyéb díjakból az egyesület kezelésében 

levő vízterületekre kiadott területi engedélyek díjából, az egyesület alapszabályszerű 

tevékenységéből eredő más bevételekből, közösségi munka megváltásából állnak. 
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(4) Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai szerint 

kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. 

 

(5) Az egyesület vagyonáért, valamint vagyoni eszközeinek a jóváhagyott költségvetésben 

meghatározott célokra való felhasználásáért, az elnök, a gazdasági felelős és a felügyelő 

bizottság elnöke felelősek. 

 

(6)
47

 Az egyesület vagyonának felosztásáról megszűnés esetén a közgyűlés 2/3-os létszámmal 

dönt, melyhez 2/3-os szavazattöbbség szükséges. Az alapszabály ezen rendelkezésének 

módosításához szintén a közgyűlés 2/3-os döntése szükséges. 

 

(7) Az egyesületnek vagyonértékű joga is lehet. 

 

 

XII.  

Az egyesület felügyelete 

 

 

22.§ 

 

Az 1989. évi XXXIII. Törvény 12. § (6) bekezdésével módosított 1989. évi II. törvény 

értelmében a társadalmi szervezet működése felett az Ügyészség a reá irányadó szabályok 

szerint törvényességi felügyeletet gyakorol. Tehát az egyesület felügyeletét a Békés Megyei 

Főügyészség, Gyula látja el. 

 

 

Vésztő, 2012. február 5.  

 

 

Nagy Imre Zoltán 

           Mágori Horgász Egyesület elnöke 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítők: 

 

 

Leszkó Imre         Mike Mihály  
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