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1.§
A Szövetség a tagok közös, tartós, Alapszabályban meghatározott céljának
folyamatos megvalósítására létesített nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi
személy. Az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenységre jogosult. Vagyonát céljának megfelelően használhatja, azt nem
oszthatja fel tagjai között és a tagok részére nyereséget nem juttathat.
A szövetség neve: Közép- Tisza – Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
(későbbiekben: Szövetség)
Székhelye: 5000 Szolnok, Tabán 9.
Működési területe: a tagszervezetek székhelyei által behatárolt.
Pecsétje: köralakban a név, középen egy hal ábrája (harcsa). A körpecséten kívül
a Szövetség fej (cím) bélyegzőt is használ. Felül a szövetség neve alatta a székhely és
a bélyegző sorszáma, ez alatt a telefon és fax szám, végül az adószám.
Alapítás éve: 1993. (jogutódlással), mivel jogutódlással megy végbe az átalakulás, így
1975.
A Szövetség az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény alapján
működő
civil
szervezet. Független, demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló szakmai,
érdekvédelmi és érdek-képviseleti szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok,
valamint ezen alapszabály előírásai szerint önálló jogi személyként végzi.
A Szövetség hatóköre a tagszervezetek településeinek topográfiai határa, valamint a
halászati jog gyakorlásának területe.
Nyilvántartásban rendelkező végzés száma: Pk.61.467/1993/4
2.§

1.

A Szövetséget a területi horgászegyesületek és tagszervezetek (továbbiakban:
tagszervezetek) szövetségből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük segítésére,
egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták létre. Elsődleges célja a
horgászat általános feltételrendszere megteremtésének elősegítése, érdekeinek
előmozdítása, megvédése és javítása.

2.
Fontosabb céljai:
a) A tagegyesületek, tagszervek, tagszervezetek (későbbiekben tag)
érdekképviselete, érdekeinek védelme és működési feltételeinek segítése és
javítása, a tagszervezetek közötti együttműködés elősegítése, a kapcsolatok
koordinálása.
b) A tagegyesületek törvényes keretek közötti működésének elősegítése, a
horgászetika tiszteletben tartására való nevelés, a horgászok
természetszerető- és védelmező- magatartásának kialakítása, illetőleg
erősítése.
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c) A sporthorgászat feltételeinek javítása, a szabadidő kulturált eltöltésének a
segítése, gyermek és ifjúság nevelése, oktatás.
d) Halászati hasznosítási jogok megszerzése, a megszerzett vízterületek
hasznosítása, a tagegyesületek segítése halászati hasznosítási jogok
megszerzésében és megtartásában, a horgászati lehetőségek megőrzése és
bővítése a horgászérdekek minél jobb érvényesítése érdekében.
e) Horgászcélú gazdálkodás folytatása az értékmegőrzés fenntartásával.
f) Horgászturisztikai szolgáltatások végzése, kialakítása és fejlesztése.
g) A természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása,
környezetvédelmi tevékenység végzése, a horgászok, a horgászsport
szervezése és fejlesztése oly módon, hogy gyakorlása során a természet és
környezetvédelmi érdekek ne sérüljenek.
h) A vizek renaturálása, revitalizálása saját vagy pályázati forrásból, szakmai
partnerségre való törekvéssel, a szövetség és tagja tulajdonában, bérletében,
illetve hasznosításában lévő vizek rehabilitációja, a rehabilitációs
tevékenység előkészítése és támogatása érdek-képviseleti és pályázati
eszközökkel.
i) A horgászat tisztaságának, sportszerűségének őrzése, a horgászszervezetek
hagyományainak ápolása, a horgászat népszerűsítése.
j) Kölcsönösen előnyös kapcsolatok kiépítése, fenntartása a vízterületek
tulajdonosaival.
k) A horgászismeretek bővítésének elősegítése tagszervezetek horgászai
számára, az állami horgászvizsgáztatás átvállalása.
l) Horgászati feltételek biztosítása és javítása a szövetség kezelésében lévő
vízterületeken.
m) Horgászati okmányok tagszervezetek felé történő forgalmazása.
n) A Szövetség céljának módosításához a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbsége szükséges.
o) A természetes vízi halállományok mennyiségi és minőségi növelése, a
telepítésekhez és visszatelepítésekhez őshonos halfajok szaporítása,
nevelése, tenyésztése, a horgászszervezeti halbeszerzési és telepítési
koordinációs feladatok ellátása.
p) Gazdasági Társaságot alapíthat.
3.

A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktól nem kap, országgyűlési és
önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
3.§
A Szövetség alapcél szerinti tevékenységként – a 2.§-ban meghatározott célokért az
alábbi feladatokat látja el tagszervezetei részére:
a) a tagjai érdekképviseletét, érdekvédelmét, segítve azok működési feltételeit,
b) a halászati jogszabályokból adódó teendőket,
c) javaslatokkal, kezdeményezésekkel fordul állami, társadalmi és egyéb
szervezetekhez a horgászérdekek érvényesítésére, állást foglal és véleményt
nyilvánít horgászatot érintő kérdésekben,
d) törekszik a folyók, a tavak, a csatornák és a víztározók horgászati kezelésébe
vételére, illetőleg megtartásra, vagy azokon horgászati lehetőség biztosítására,
e) figyelemmel kíséri a horgászattal, halgazdálkodással, halegészségüggyel,
vízvédelemmel kapcsolatos pénzügyi, adózási és jogi kérdéseket, s ezekben
szakmai segítséget nyújt a tagszervezeteinek,
2

f) kapcsolatot tart fenn a halászati jogot gyakorló más szervezetekkel,
g) segíti a vízgazdálkodással, a vízvédelemmel, a halászat és horgászat állami
felügyeletével, a környezetvédelemmel foglalkozó szervek munkáját,
h) horgászattal kapcsolatos kiállításokat, fórumokat, bemutatókat, konferenciákat
és továbbképzéseket szervez,
i) horgásztanyákat létesíthet és üzemeltethet, segíti a horgászüdültetést és a
horgászturizmust, idegenforgalmat,
j) megbízás alapján országos és nemzetközi versenyeket szervez, valamint
tagszervezetei számára is biztosítja a versenylehetőségeket, azokon részt vesz.
Ifjúsági tábort szervez és rendez,
k) megbízás alapján képviseli tagjait az állami szerveknél történő eljárásokban,
l) kezdeményezően is segíti új egyesületek létrehozását, tagjai egymás közötti és
kívülállókkal való sokoldalú együttműködését,
m) kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgászérdekeltségű szervekkel,
szervezetekkel,
n) érdekegyeztetést végez az illetékes állami, önkormányzati és más szervekkel,
illetve civil szervezetekkel, velük partnerségi viszonyt épít,
o) horgászattal kapcsolatos jogszabálytervezeteket véleményez,
p) a tagszervezetek érdekeinek megfelelő propaganda tevékenységet folytat és
szervezi a kölcsönös információ cserét,
q) a Szövetség és tagszervezetei média megjelenését tevőlegesen szervezi,
r) haltermelést folytat, gondoskodva a saját hasznosításába tartozó vízterületeken
a megfelelő mennyiségű, minőségű és fajtájú hal utánpótlásáról, a
halasításokról, valamint a tagszervezetek telepítési igényeiről. Teljesíti a
kötelező halasítást a halgazdálkodási terv szerint, anyagi lehetősége
függvényében azt túlteljesítheti,
s) gondoskodik a használatában lévő vízterületek hatékony halőrzéséről, a
horgászat szabályainak betartásáról. Ennek érdekében együttműködik a
kormányhivatalok halászati felügyelőivel, a helyi önkormányzatokkal, a vízi
rendőrséggel és a polgárőrséggel,
t) halgazdálkodással kapcsolatos kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységet
végez.

II.
A SZÖVETSÉG TAGJAI
4.§
1.

2.
3.

A szövetségi tagsági viszony írásos kérelem alapján, a Küldöttközgyűlés elfogadó
határozatával keletkezik. A Szövetség tagja az lehet, amely szervezet elfogadja a
Szövetség céljait, a tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését vállalja. A Szövetség
tagjait egyenlő jogok illetik meg, és egyenlő kötelezettségek terhelik. A küldöttek
szavazata egyenlő, egy küldöttnek egy szavazata van.
A Szövetség tagja lehet az egyesülési jogról szóló hatályos törvény alapján alakult, a
bíróságon nyilvántartásba vett horgászegyesület. A tagok- a tagdíj megfizetésén túl
a Szövetség tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
Pártoló tagok lehetnek a gazdasági, civil jogi és egyéb szervezetek, amelyek a
Szövetséget időszakosan, vagy rendszeresen támogatni kívánják, és az elnökség azokat
pártoló taggá választja.
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4.
5.
6.
7.

8.

9.

A pártoló tag jogait és kötelezettségeit együttműködési megállapodás rögzíti, amely az
Elnökség jóváhagyásával válik hatályossá.
A Szövetség tagjai a küldöttközgyűlés által megállapított éves tagdíjat fizetik.
A Szövetség tagjainak önállóságát a Szövetséghez való tartozásuk- szövetségi
tagságuk- nem korlátozza.
A szövetségi tagsági viszonyból eredő jogok:
a) Közgyűléseiken (küldöttközgyűléseiken) megválasztott küldötteik útján részt
vehetnek a Szövetség küldöttközgyűlésének munkájában, szavazati jogukat
gyakorolhatják, akik választhatnak és választhatók is a Szövetség
önkormányzati szerveibe és az országos érdek-képviseleti szervekbe.
b) Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, pénzügyi támogatást adhatnak a
Szövetség céljainak megvalósításához,
c) Kérdéseket,javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez,
tisztségviselőihez, felvilágosítást, segítséget kérhetnek bármely horgászati
ügyben, a Küldöttközgyűlésen felszólalhatnak.
d) A tudomásra jutástól 30 (harminc) napon belül a megyei törvényszék előtt
megtámadhatják a Szövetség bármely szervének törvénysértő határozatát,
törvényességi, felügyeleti intézkedést kezdeményezhetnek az ügyészségnél.
e) Érdekvédelem igénybevétele a szövetségtől.
f) Tanácsadás igénybevétele halgazdálkodási-, pénzügyi-, ügyviteli feladatok
teljesítéséhez.
g) A Szövetség által létrehozott alapból támogatás igénybevétele meghatározott
célokra.
h) A Szövetség egyéb szolgáltatásainak igénybevétele.
i) Javaslattételi lehetőség a taggyűlésre.
A tagszervezetek kötelezettségei:
a) A Szövetség alapszabályának és az elnökség határozatainak betartása,
b)
A szövetségi tagdíj előírt időben való befizetése,
c)
A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségek
teljesítése,
d)
A Szövetség érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges információk és adatok
szolgáltatása.
A tagsági viszony megszűnik:
a)
Ha a Törvényszék a tagszervezetet feloszlatja, illetőleg a megszüntetést
megállapítja,
b)
A tagszervezet jogutódlás nélküli megszűnésével,
c)
Kilépéssel. Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni úgy, hogy a
kilépési szándékot- írásban- legkésőbb az év vége előtti 90 nappal kell az
elnökségnek bejelenteni.
d)
Kizárással. A tagot a Szövetségből ki lehet zárni, ha az Alapszabály
rendelkezéseit megsérti, vagy a szövetség érdekeit sértő magatartást tanúsít. A
tagot a Szövetségből kizárni csak a Küldöttközgyűlés által elfogadott
határozatban (belső szabályzatban) meghatározott eljárás lefolytatásával lehet.
A tagot a Szövetség elnöke írásban igazolható módon értesíti a kizárási eljárás
megindításáról. A Küldöttközgyűlés biztosítja az érintett tag számára a
védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a
Küldöttközgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet ( pl--: tanú meghallgatását
javasolhatja, okiratot mutathat be), írásbeli beadvány adhat be, jogi
képviselőt vehet igénybe. A kizáró határozatot, annak elfogadását követő 5
napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes levélküldemény útján, vagy
az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett tagnak.
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10.

A kizáró határozatban köteles a Szövetség a kizárás indokairól és a jogorvoslati
lehetőségekről a tagot írásban felvilágosítani.
e) Ha a Szövetség megszűnik.
f)
Szövetség általi felmondással. A tag a nyilvántartásból a Szövetség tagjai közül
tagdíj hátralék miatt akkor törölhető, ha az elnökség azt megelőzően írásban
igazolható módon felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési
határidő eredménytelenül telt el. A törlésről Küldöttközgyűlés dönt, arról
határozatot hoz, melyet közöl a taggal. A már befizetett tagdíjak és egyéb díjak
vissza nem követelhetők.
Tagsági viszony megszűnése esetén a tagszervezet a Szövetséggel szemben vagyoni
igényt nem támaszthat, de köteles a szövetséggel elszámolni.
III.
A SZÖVETSÉG SZERVEI
5.§

1.
2.

3.

A Szövetségnek önkormányzati és ügyintézői szervei vannak.
A Szövetség önkormányzati szervei:
- Küldöttközgyűlés,
- Elnökség,
- Felügyelő Bizottság,
- Bizottságok.
Ügyviteli szervezet:
- Szövetségi Iroda (5000 Szolnok, Tabán 9.)
Küldöttközgyűlés
6.§

1.

A Szövetség döntéshozó szerve a Küldöttközgyűlés: a tagszervezetek küldötteinek
összessége, amelynek határozatai, ajánlásai nem érinthetik a tagszervezetek önállóságát,
de a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. E kérdésekben hozott határozatai a
tagszervezetekre, tisztségviselőkre és a Szövetségi irodára kötelezőek.

2.

A Küldöttközgyűlés küldötteit a tagszervezetek közgyűlése (küldöttgyűlése) választja.
Tagjai: a tagszervezetek közgyűlésén (küldöttközgyűlésén) öt évre megválasztott
küldöttek, valamint a szövetség vezető tisztségviselői.
A tagszervezetek:
a) 500 tagig egy küldöttet,
b) előbbin kívül minden megkezdett 500 fő után egy küldöttet választhat.

3.

A Küldöttközgyűlésen csak a Küldöttközgyűlés tagjai rendelkeznek szavazati joggal. A
Küldöttközgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a
küldöttközgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az Alapszabály vagy a
Küldöttközgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek
vehetnek részt.
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4.

5.

a Küldöttközgyűlést szükség szerint de - évente legalább egyszer össze kell hívni. A
Küldöttközgyűlést az Elnökség döntése alapján az elnök hívja össze, megállapítva
annak napirendjét és idejét. A meghívónak tartalmaznia kell a Szövetség nevét és
székhelyét is, valamint azt a figyelmeztetést, hogy amennyiben az eredeti időpontra
összehívott Küldöttközgyűlés határozatképtelen, úgy a meghirdetett időpontot követő
egy óra múlva összehívott megismételt Küldöttközgyűlés az- eredeti napirendi
pontokban- a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
Össze kell hívni 30 napon belül akkor is, ha:
- a törvényszék elrendeli,
- a tagszervezetek legalább 10%-a az ok és cél megjelölésével kéri
- a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi.
a Szövetség előreláthatólag nem lesz képes esedékességkor teljesíteni.
a Szövetség céljának elérése veszélybe kerül.
Az utolsó három bekezdés alapján összehívott küldöttközgyűlésen a tagok kötelesek az
összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a
szövetség megszüntetéséről dönteni.
A meghívónak a Küldöttközgyűlés kezdő napját 15 nappal megelőzően kell a
tagszervezetekhez megérkezni. Biztosítani kell, hogy a meghívó kiküldését megelőzően
a tagszervezetek a közgyűlés napirendi pontjára javaslatot tehessenek, annak
indokolásával. A javaslattételre legalább 5 napot kell biztosítani. A Küldöttközgyűlést
írásban, postai úton, a napirend közlésével kell összehívni.
Rendkívüli helyzetben összehívott rendkívüli Küldöttközgyűlést az ülés időpontja előtt
8 nappal is össze lehet hívni, a meghívóban megjelölt indoklással.
Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet
megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van és egyhangúan
hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirend kérdéseiben hozható
határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a közölt napirendben
nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúan hozzájárul.
A napirend kiegészítésének tárgyában a Küldöttközgyűlést összehívó személy jogosult
dönteni. Amennyiben nem dönt, vagy azt elutasítja, a Küldöttközgyűlés a napirend
elfogadását megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
Megismételt Küldöttközgyűlés akkor lehet tartani, ha a Küldöttközgyűlés nem
határozatképes. A megismételt Küldöttközgyűlést a meghirdetett időpontot követően 1
óra múlva kell összehívni, melynek napirendje csak az eredeti meghívóban lévő
napirend lehet. A megismételt küldöttközgyűlés a résztvevők számától függetlenül
határozatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt szövetségi
küldöttközgyűlés időpontját és helyét az eredeti meghívó tartalmazza.
A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály, Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása,
elfogadása és módosítása, a jelenlévő tagok háromnegyedes
szótöbbségével,
b) a tagok felvétele,
c) a tagok kizárása,
d) az éves költségvetés, zárszámadás és vagyonmérleg elfogadása,
e) a Szövetség tulajdonát képző vagyon (ingatlan) megterhelése,
elidegenítése és nevesítése, a vagyoni helyzetről szóló jelentés elfogadása,
f) az Elnökség és a Felügyelő Bizottság éves beszámolójának elfogadása,
g) más szervezetekkel való egyesülés, a célok módosítása, más szervezetből
való kilépés, vagy a szövetség feloszlásának kimondása, a szavazati joggal
rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbségével,
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h) állandó

6.

7.

8.

szakbizottság létrehozása, létszámának és feladatának
meghatározása, a bizottság elnökének és tagjainak megválasztása,
beszámoltatása,
i) a Szövetség önkormányzati szerveinek, vezető tisztségviselőinek,
megválasztása, illetőleg visszahívása,
j) éves tagdíj mértéke és esedékességének megállapítása (alapja a
tagszervezetek taglétszáma),
k) döntés a más horgászcélú szervezetekben, valamint gazdálkodási
vállalkozásokban, társulásokban való részvételről, kilépésről,
l) döntés a vagyon sorsáról háromnegyedes szótöbbséggel,
m) az elnökség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző, illetve horgász
érdekeket sértő határozatának állásfoglalásának hatályon kívül helyezése,
n) döntés nemzetközi kapcsolatok létesítéséről,
o) döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben
meghatározott
beszámoló
elfogadásáról,
OBH
felé
történő
továbbküldésről,
p) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az Szövetség saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy
ezek hozzátartozójával köt,
q) a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a
felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni
kártérítési igények érvényesítéséről való döntés,
r) könyvvizsgáló kiválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása
végelszámoló kijelölése.
A Küldöttközgyűlés minősített többséggel dönt:
- az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásáról és
módosításáról,
- tag kizárásáról a jelenlévő tagok egybehangzó háromnegyedes
szótöbbségével,
- más szervezetekkel való egyesülésről, azokból való kilépésről, és a
szövetség feloszlatásáról a szavazati joggal rendelkező tagok egybehangzó
háromnegyedes szótöbbségével.
A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több mint fele részt vesz. A
határozatképességet, minden határozatnál vizsgálni kell. Ha egy tag nem szavazhat, őt
az adott határozat meghozatalánál, a határozatképesség megállapítása során figyelmen
kívül kell hagyni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
 akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a
 szövetség terhére másfajta előnyben részesít,
- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
aki ellen pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben aki a Szövetségnek nem
tagja vagy alapítója,
- aki döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló
kapcsolatban áll,
 aki személyesen érdekelt a döntésben.

Döntéseit általában a jelenlévő tagok több mint felének igen szavazatával hozza.
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Titkosan, írásbeli szavazással dönt:
– az elnök, az alelnökök, az elnökség tagjai és a felügyelő bizottság elnöke,
illetve tagjai megválasztásáról
– tagszervezetek kizárásáról,
– vezető tisztségviselő és tisztségviselő visszahívásáról.
Nyílt szavazással dönt:
– a jelölő és szavazatszámláló bizottság tagjairól,
– a szövetség elnökének díjazásáról.
A megválasztott vezető tisztségviselőt és tisztségviselőt csak akkor lehet visszahívni, ha
az új személyt megnevezik, a két kérdésről egyszerre kell határozni.
- A
küldöttközgyűlést
az
elnök
vezeti.
A
küldöttközgyűlés
jegyzőkönyvvezetőt és két hitelesítőt választ. A küldöttközgyűlés
határozatait a szövetségi iroda határozatok tárában vezeti. A határozatot a
tagszervezetek tudomására kell hozni papíralapon vagy elektronikusan.
Elnökség
7.§
1.
2.

3.

4.

A Szövetség általános hatáskörű végrehajtó szerve az Elnökség, amely a
Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel, munkájáról köteles rendszeresen
beszámolni, határozatai a tisztségviselőkre és a szövetségi irodára kötelezőek.
Az elnökség tagjai: a küldöttközgyűlés által 5 évre választott elnök, alelnökök (2fő), és
8 tag. Feladatukat társadalmi megbízatásban végzik, kiadásaik megtérítésére igényt
tarthatnak. A ciklus közben megválasztott tisztségviselő megbízatása a ciklus végéig
szól.
Az elnökség tagja az lehet:
a)
aki cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a törvényszék a
képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és,
b)
a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és,
c)
aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezik, valamint harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt, vagy
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
Az elnökség hatásköre:
a)
pályázatot ír ki a szövetségi titkári teendők ellátására, elbírálja a
pályázatokat, munkaszerződést köt a titkári feladatok ellátására. A
szövetségi titkár fölött gyakorolja a munkáltató jogokat.
b)
figyelemmel kíséri és segíti a Szövetség tagszervezetinek tevékenységét,
ellátja érdekképviseletüket és érdekvédelmüket,
c)
kapcsolatot tart fenn a tagszervezetek tevékenységét érintő szervekkel: a
területi vízügyi és környezetvédelmi, hatósági, önkormányzati és
társadalmi szervekkel,
d)
összehívja a Küldöttközgyűlést és előkészíti annak tárgysorozatát, dönt a
Küldöttközgyűlés elé terjesztendő napirendi pontokról,
e)
gondoskodik a költségvetés, zárszámadás, vagyonmérleg összeállításáról
és a küldöttközgyűlés elé terjeszti,
f)
szervezi a kezelésében lévő vízterületeken a halgazdálkodást,
haltermelést,
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g)

5.
6.
7.
8.
9.

a Szövetség kezelésében lévő halastavon- megyék közti társulás útjánszervezi, vezeti a halgazdálkodást és haltermelést,
h)
dönt a kezelésében lévő horgász-vizek horgászrendjéről, a területi jegyek
árairól, a horgásztanyák igénybevételi díjairól,
i)
dönt a hatáskörébe tartózó jutalmazásokról, a kitüntetések odaítéléséről,
j)
dönt a saját bevételeiből létrehozott segély-és kölcsönalap odaítélésében,
a segélyezési bizottság javaslata alapján,
k)
jóváhagyja a pártoló tagokkal kötött együttműködési megállapodást,
l)
szövetségi titkár javaslata alapján dönt a szövetségi iroda ügyrendjének
jóváhagyásáról,
m) javaslattétel a tagok közé történő felvételre, kizárásra,
n)
költségvetésen belüli gazdálkodás, átcsoportosítás gyakorlása, a
tartalékkeret mértékéig,
o)
küldöttközgyűlés által alapított kitüntetések adományozása. A szövetség
céljai megvalósításáért végzett munka elismerése kitüntetés (plakett,
jelvény,egyéb kitüntetési forma.) alapítása,
p)
javaslat a szövetségi tagdíj mértékére, esedékességére, fizetési módjára
q)
javaslatot tesz a küldöttközgyűlésnek nemzetközi kapcsolatok
létesítésére,
r)
eseti munkacsoport létrehozása,
s)
az elnökség tagjai kötelesek a küldöttközgyűlésen részt venni, a
szövetséggel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a szövetség
tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
Üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja,
Üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét, a szövetségi titkárt tanácskozási joggal meg kell
hívnia.
Javaslatot tesz a ciklus lejárta előtti küldöttközgyűlés napirendjére, a Jelölő és
Szavazatszámláló Bizottság elnökére, tagjaira.
Javaslatot tesz a tisztújító küldöttközgyűlés levezető elnökére.
Az elnökség határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele részt vesz. Határozatait a
jelenlévő tagok szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Az elnökség bármely tagjának
javaslatára személyi kérdésekben titkos szavazás tartható, melyről az elnökség egyszerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz. Az ülésről jegyzőkönyv készül, melyet a
levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és 2 fő ülésen részt vevő elnökségi tag ír alá. A 2
fő hitelesítőt az elnökségi ülés az elnök javaslatára választja. Az Elnökség döntéseiről
határozatot hoz, azt a határozatok tárában kell elhelyezni. Az Elnökség tevékenységéről
a Küldöttközgyűlésnek éves beszámolót készít.

Felügyelő Bizottság
8.§
1.

2.

A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait 5 évre a Küldöttközgyűlés választja, és menti
fel. (5 fő) Tagja nem lehet vezető tisztségviselő, egyéb tisztségviselő, vezető állású
ügyintéző, alkalmazott hozzátartozója.
A Felügyelő Bizottsági tagság az elfogadással jön létre. A tagság megszűnésére a
vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a
Szövetség elnökéhez kell beadni.
A Szövetség működését, költségvetési gazdálkodását, ügy- és pénzkezelését a
Felügyelő Bizottság ellenőrzi. Megvizsgálja a Szövetség költségvetését, zárszámadását,
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

vagyonmérlegét- az ezek alapjául szolgáló okmányokat- és megállapításairól évente
beszámol a Küldöttközgyűlésnek.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg 5 tagja útján látja el. Vizsgálatához –
szükség esetén- szakértőket is igénybe vehet. A munkában személyesen kötelesek részt
venni. A Felügyelő Bizottság tagjai függetlenek a Szövetség ügyvezetésétől,
Elnökségétől, tevékenységük során nem utasíthatók.
A Szövetség törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv, tevékenységéért a
Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:
a) A Szövetség Alapszabály szerinti működését,
b) A vezető testületek határozatainak végrehajtását,
c) A költségvetés végrehajtását, gazdálkodási rendszerére vonatkozó szabályok
betartását, a Szövetség kezelésében lévő vagyon működtetését,
d) Pénzalapok felhasználásának szabályszerűségét.
Köteles évente megvizsgálni a költségvetési beszámolót, pénzügyi mérleget és
megállapításairól a küldöttközgyűlésnek írásban jelentést kell tennie.
A Felügyelő Bizottság a Szövetség irataiba számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a szövetség munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, fizetési számláját, pénztárát, értékpapír és áruállományát, valamint szerződéseit
megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
A Felügyelő Bizottság hiányosságok megállapítása esetén a következő intézkedéseket
köteles megtenni:
- szóban vagy írásban- a hiányosság (ok) súlyától függően- felhívja erre az
illetékes vezetők figyelmét és javasolja a helyes- követendő- eljárást,
- súlyosabb hiányosság (ok) esetén megállapításairól tájékoztatja az illetékes
testületet és intézkedések megtételét kezdeményezi. Ha a javasolt
intézkedések- megítélésük szerint- a testületi hatáskörbe tartoznak, és a
testület összehívására jogosult szerv (személy) a testületet 30 napon belül
nem hívja össze, a testület összehívásáról a Felügyelő Bizottság intézkedik.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint ülésezik, ügyrendjét maga határozza meg,
összehívásáról elnöke gondoskodik.
Bizottságok

9.§
A Küldöttközgyűlés a Szövetség célirányos és összehangolt feladatának teljesítésére, az
érdekvédelmi munka hatékonyabb ellátására, az adó és jogi tanácsadásra, egyéb feladatokra
bizottságokat hozhat létre és azokat megszüntetheti. A bizottság létrehozásakor meg kell
határozni annak feladatát, hatáskörét, valamint működésének jellegét (állandó, vagy ideiglenes)
és tagjainak számát. A bizottságok ügyrendjüket az érvényes jogszabályok figyelembe
vételével maguk határozzák meg.
IV.
MŰKÖDÉSI ALAPELVEK
1.
2.

10.§
A Szövetség választott tisztségviselőinek megbízása 5 évi időtartamra szól. Ciklus
közben megválasztott tisztségviselő megbízása a ciklus végéig szól.
A Küldöttközgyűlésen, az elnökségi ülésen és a bizottságokban (továbbiakban,
testületekben) a tagok egyenlő jogokat élveznek. Minden tagegyesületi küldöttnek egy
szavazata van.
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3.

5.
6.
7.
8.

9.

Szavazati joggal felruházott képviselőnek az a személy tekinthető, akit a tagszervezet
közgyűlése (küldöttközgyűlése) küldöttként megválasztott.
4. A testület döntéseit nyílt szavazással - egyszerű szótöbbséggel- hozza, kivétel 6.§ 6.
pont. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Személyi
kérdésekben titkos szavazást kell tartani. A javasolt személyek akkor válnak
jelöltté, ha megkapják a nyílt szavazatok több mint felének támogatását. A
MOHOSZ választmányában a szövetséget- választmányi tagként- a szövetség
vezető tisztségviselői közül az elnök, és az alelnökök képviselik. A MOHOSZ
Választmányának tagja még a szövetség képviseletében a szövetségi titkár. Ha
a szövetség taglétszáma alapján a szövetséget 5 hely illeti meg, úgy erre a
helyre a tisztségviselői választáson legtöbb szavazatot kapó elnökségi tag
jogosult. Amennyiben a választási cikluson belül a taglétszám esetleg 20.000 fő
alá csökken, úgy az elnökségi tag MOHOSZ választmányi tagsága szűnik meg.
A testületek összehívására jogosultak döntenek arról, hogy az ülésre a testületi tagokon
és a Felügyelő Bizottság elnökén, a Szövetségi titkárán kívül kit, illetőleg mely szervek
képviselőit hívják meg.
A Küldöttközgyűlés döntéseit- írásban- valamennyi tagja tudomására kell hozni.
A testületi ülések napirendjét a tagokkal írásban kell közölni. A napirendtől eltérni csak
határozatképes ülés többségi szavazatával lehet. Az összehívás az ülést megelőző 15
nappal írásban történik, kivéve az elnökségi és bizottsági üléseket, ahol ez 8 nap.
A Szövetség adatkezelése során az adatkezelésre vonatkozó általános törvényi és egyéb
jogszabályi előírásokat betartja.
Civil szervezetként, szövetségként a következő személyi adatokat tartja nyilván a
szervezetei struktúráról:
a)
tagszervezeteinek hatályos alapszabályait,
b)
tagszervezeteinek bírósági bejegyzési számait, taglétszámait,
c)
a tagszervezetek vezető tisztségviselőinek nevét és elérhetőségét
d)
a tagszervezeti választmányi küldötteinek nevét, címét, és
elérhetőségét,
e)
a szövetség bizottságaiba és szakbizottságaiba felkért, illetve
megválasztott vezetők és tagok nevét, címét és elérhetőségeit
f)
egyéb tagszervezetekkel kapcsolatos személyes adatokat, melyek
testületi döntések alapján szükségesek egy határozat végrehajtásához,
g)
a szövetség által kitüntetésben részesítettek adatait.
Határozathozatalok rendje
a)
a Küldöttközgyűlésről, valamint az elnökség és a Felügyelő Bizottság
üléseiről részletes jegyzőkönyvet kell vezetni,
b)
a jegyzőkönyvnek tartalmazni kell:
– a megjelent szavazóképes tagok számát, (az elnökség és a
Felügyelő Bizottság esetében név szerint)
– a határozatképességet,
– a véglegesített napirendet,
– a hozott határozatok szó szerinti közlését és a hatályokat,
– a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók számát,
c)
A jegyzőkönyvet hitelesítik
– a küldöttközgyűlési jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és két
a közgyűlés által megválasztott hitelesítő tag,
– az elnökségi és a Felügyelő Bizottsági jegyzőkönyvet a
jegyzőkönyvvezető, az elnök, és a megválasztott két jelenlévő
tag.
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d)

e)
10.

A testületek határozatairól külön nyilvántartást kell vezetni, amely
tartalmazza:
- a határozat szövegét
- a határozatok számát
- a határozathozatal időpontját
- annak érvényességi körét és hatályát
- a testületi a döntéseket támogatók, ellenzők és tartózkodók
számát .
A testületek döntéseit 15 napon belül írásban közölni kell az
érintettekkel.

Valamennyi adatot körültekintően kell kezelni. A Szövetség és tagszervezetei címe és
elérhetősége nyilvános adatot képez. A szövetség a tagszervezeteiről csak a
törvényszéknek, az ügyészségnek és a rendőrségnek közöl adatokat. A szövetség
testületeinek tagjairól személyes adatokat (név és elérhetőség kivételével) csak az
érintett személy hozzájárulása esetén lehet kiadni.
V.
A SZÖVETSÉG TISZTSÉGVISELŐI
11.§

1.

2.
3.
4.

5.

A Szövetség vezető tisztségviselői:
- Elnök
- Alelnökök (két fő)
- Elnökség tagjai (8 fő)
- Felügyelő Bizottság elnöke, tagjai (1+4 fő)
A Szövetség tisztségviselői:
- Szövetségi Titkár
- bizottságok elnökei és tagjai
A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel.
Tisztségviselővé csak a szövetségi tagszervezetek tagjai választhatók.
A tisztségviselők mandátuma megszűnik:
a) a mandátum lejártával,
b) visszahívásával
c) lemondásával,
d) halálával,
e)a tagszervezete tagsági viszonyának megszűnésével,
f) összeférhetetlenség esetén, ha az összeférhetetlenség 30 napon túl is fennáll.
g) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének változásával,
h) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró,- vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével,
i) a vezető tisztségviselő megbízatásáról a Szövetséghez címzett, vagy a
Szövetség másik tisztségviselőjéhez, vagy döntéshozó szervéhez intézett
nyilatkozattal, bármikor lemondhat,
Ha a Szövetség működőképessége megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő
kijelölésével, vagy megválasztásával, ennek hiányában
legkésőbb a bejelentéstől
számított 60.napon válik hatályossá.
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12.§
Elnök, alelnökök és Szövetségi titkár feladata
1.

2.

3.

Az elnök:
a) önállóan képviseli a szövetséget, gondoskodik a Küldöttközgyűlés és az
Elnökségi ülések összehívásáról és azokat más Elnökségi döntés
hiányában levezeti,
b) önállóan utalványozási jogkört gyakorol,
c) akadályoztatása esetén az általa kijelölt alelnök helyettesíti,
d) megbízólevelet ad ki,
e) elkészíti a Szövetség egyesülési jogról, jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben
meghatározott beszámolóját, azt az elnökséggel megtárgyaltatja, ezt
követően a küldöttközgyűlés napirendjére tűzi,
f) összehangolja és ellenőrzi a küldöttközgyűlés és az elnökség
határozatainak végrehajtását
g) a szövetség nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet
h) gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Szövetségi titkár felett.
Az alelnökök:
az elnök által kijelölt alelnök annak tartós akadályoztatása esetén az
elnököt teljes jogkörrel helyettesíti,
- elvégzik a megbízással vagy munkamegosztással rájuk háruló feladatokat.
A Szövetségi titkár:
a szövetségi titkár, a szövetségi iroda és egyéb munkaszervezetek felelős
vezetője és a munkáltató jogkör gyakorlója, e jogkörének gyakorlása
során a szövetség elnökével egyeztet.

Munkakörét az elnökség által kiírt pályázat útján határozatlan idejű munkaszerződés keretében,
munkaviszonyban tölti be.
Részletes munkaköri leírását, feladatát és hatáskörét az Elnök állítja össze és az elnökség
hagyja jóvá.
VI.
ÜGYVITELI SZERVEZET
13.§
A Szövetségi Iroda a Szövetség működésével, szolgáltatásaival, gazdasági tevékenységével és
ügyvitelének ellátásával foglalkozó szervezet.
1.
2.
3.

A szövetségi önkormányzati szervezetek működésével járó operatív feladatokat, a
tagszervezetek kiszolgálását az ügyviteli szervezet- iroda- látja el.
A szövetségi iroda vezetője a szövetségi titkár, e munkakörében munkáltatói
jogkört gyakorol.
A Szövetségi Iroda munkáját az iroda ügyrendje és más belső szabályzatok alapján végzi.
Ügyrendjét a Szövetségi titkár állítja össze és az elnökség hagyja jóvá.
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VII.
A SZÖVETSÉG KÉPVISELETE
14.§
1.

2.
3.

a) A szövetség törvényes képviselője az elnök. Képviseleti és utalványozási joga
általános és önálló.
b.) megbízás alapján az alelnökök is képviseleti joggal rendelkeznek, akik e
jogkörüket az elnök akadályoztatása esetén, vagy megbízása alapján látják el.
c.) képviseleti joggal rendelkezik a szövetségi titkár is anyagi elkötelezettséggel nem
járó ügyekben.
Az Elnökség, a bizottság tagjai vagy a Szövetség alkalmazottai csak az Elnök, írásbeli,
teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt meghatalmazása alapján láthat el
képviseletet.
A Szövetség elnökét- akadályoztatása esetén a kijelölt alelnök, a napi operatív feladat
ellátás tekintetében pedig a Szövetségi titkár helyettesíti.

VIII.
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
15.§
1.
2.
3.

4.

Elnökségi tag és közvetlen hozzátartozója nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja.
A Szövetség vezető tisztségviselői nem lehetnek ugyanazon horgászegyesület tagjai.
A testületek határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa, a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatások keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, valamint a tagsági jogviszony alapján nyújtott,
az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a Szövetség elnöke, elnökségi tagja, felügyelő bizottsági tagja az a személy
aki:
a) olyan civil szervezetnél, amely jogutód nélkül szűnt meg- annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig töltött be vezető tisztséget- úgy, hogy
az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem
egyenlítette ki,
b) a Szövetséggel a megbízatásán kívül más tevékenységre irányuló munkavagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c.) a Szövetség cél szerinti juttatásban részesül- kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat- illetve,
d.) a b. és c. pontokban meghatározott személy hozzátartozója
e) akivel szemben az állami az állam adó- és vámhatóság jelentős összegű
adóhiányt tárt fel,
f)
akivel szemben az állam adó és vámhatóság üzletzárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
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g)
h)
5.

akinek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetve törölte,
az a. e..f. g. pontoknál a tiltás az eseménytől számított 3 évre vonatkozik.

A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok:
a) a Szövetség vezető tisztségviselői természetes személyek,
b) a
vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem
korlátozzák,
c) aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva,
d) aki magyar állampolgár, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben
meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezik, valamint 3.országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy
letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik,
e) a vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni,
f)
nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesül,
g) nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak,
akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás
hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi
személyvezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltás kimondó határozatban
megszabott időtartami nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
vezető tisztségviselői tevékenységtől.

IX.
A SZÖVETSÉG JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA
16.§
1.
2.
3.

4.

A Szövetség önálló jogi személy.
A Szövetség vagyonát a saját tulajdonú, illetve saját kezelésű ingatlanok és ingóságok,
értékpapírok, készpénz és követelések alkotják. A szövetségi vagyon a tagszervezetek
közös vagyonának minősül.
A Szövetség alapcél szerinti gazdálkodása, vállalkozása:
- Halastó üzemeltetése, halak értékesítése
- Horgásztanya fenntartása, üzemeltetése, üdültetés
- Halászati joggal rendelkező vízterületeken területi engedélyek forgalmazása
- A Szövetség az Alapszabályban foglalt célok megvalósítása, gazdaság
feltételeinek biztosítása érdekében egyéb alapcél szerinti gazdasági és
vállalkozási tevékenységet fejthet ki, haltermelést halgazdálkodást
folytathat.
A Szövetség bevételei:
a) tagdíj,
a) vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
b) költségvetési támogatás,
d) hazai és EU-s pályázatokból származó bevétel, támogatás,
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5.

6.
7.

8.
9.

e) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerint kiutalt összege,
f) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel,
g) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány,
h) befektetési tevékenységből származó bevétel,
i) területi engedélyek árából származó bevétel,
j) egyéb bevételek,
A Szövetség kiadásai:
a) a Szövetség költségei, ráfordításai,
b) alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c) a Szövetség szerveinek szervezeteinek működési költségei, a tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása,
A Szövetség a jóváhagyott éves költségvetés alapján gazdálkodik.
A Szövetség tartozásaiért a saját vagyonával felel . A Szövetség kötelezettségeiért saját
vagyonával köteles helytállni, a Szövetség tagjai a Szövetség tartozásaiért nem felelnek.
Ha a Szövetség tagja korlátolt felelősségével visszaél, és emiatt a Szövetség jogutód
nélküli megszűnésekor kielégítetlen hitelezői követelések maradtak fent, e tartozásokért a
tag korlátlanul köteles helyt állni. Jogutód nélküli megszűnését kivéve a vagyon nem
osztható fel. A vagyonkezelés szabályait a pénzügyi és leltározási szabályzat tartalmazza.
A Szövetség a vonatkozó hatályos törvények alapján gazdálkodik.
A Szövetség az országos érdekvédelmi szerv, a Magyar Országos Horgász Szövetség
tagjaként fejti ki tevékenységét.
X.
A SZÖVETSÉG FELÜGYELETE
17.§

1.
2.

A Szövetség törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el.
A Szövetség jogszabályi feltételéhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége feletti
felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági
ellenőrzés általános szabályai szerint.
XI.
A SZÖVETSÉG MEGSZŰNÉSE
18.§

1.
2.

A Szövetség más jogi személlyé nem alakulhat át, csak Szövetséggel egyesülhet.
A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha
a.) a Szövetség megvalósította célját vagy a Szövetség céljának
megvalósítása lehetetlenné vált , és új célt nem határoztak meg,
b.) ha a döntéshozó szerv a feloszlatásról határoz
c.) ha a törvényszék feloszlatja,
d.) ha a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a törvényszék
megszüntet vagy megállapítja a megszűnést,
e.) ha a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a törvényszék megszünteti
és a Szövetséget a nyilvántartásból törlik.
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3.

4.

5.

A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a Szövetség céljával megegyező, vagy hasonló cél
megvalósítására létrejött közhasznú szervezetnek kell átadni. A kedvezményezett
szervezet kijelöléséről a Szövetség döntéshozó szerve a megszűnés folyamatában dönt.
Ha a kijelölt szervezet a vagyont nem fogadja el, a törvényszék dönt a
kedvezményezettről. A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó törvényszék a
törlést kimondó határozatában rendelkezik. A vagyon feletti rendelkezési jog a Szövetség
törlésével száll át az új jogosultra.
A Szövetség jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben
e
minőségükben a Szövetségnek okozott károk miatti kártérítési igényt- jogerős bírósági
törléstől számított egy éven belül- a Szövetség törlésének időpontjában tagsági
jogviszonyban álló tag vagy az érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor
fennmaradó Szövetségi vagyont át kellett adni, vagy ha lett volna vagyon, át kellett volna
adni.
Ha a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük erejéig
kártérítési igényt érvényesíthetnek a Szövetségvezető tisztségviselőivel szemben a
szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a vezető
tisztségviselő a Szövetség fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta után a
hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ezen a rendelkezés végelszámolással történő
megszűnés esetén nem alkalmazható.

XII.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
19.§
1.

A Közép- Tisza Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége a MOHOSZ Jász- NagykunSzolnok megyei Intéző Bizottság Küldöttközgyűlése és az Intéző Bizottság törvényes
jogutódjának tekinti magát.

2.

A Magyar Országos Horgász Szövetség vagyonából- a vagyonnevesítéssel- a Szövetség
tagegyesületeit megillető hányad, illetve érték a tagszervezetek vagyonának tekintendő,
amelyet a Szövetség működtet.

3.

Az alapszabály módosításait és az azokkal egységes szervezetekbe foglalt jelen
alapszabály szövegét a Szövetség küldöttközgyűlése 2017. május hó 20. napján
megtartott ülésén a 5/2017.V.20 sz. határozattal fogadta el és az elfogadás napján lépett
hatályba.
A Szövetség 2016. május hó 21. napján elfogadott és többszörösen módosított
Alapszabálya jelen Alapszabály hatályba lépésével egyidejűleg hatályát vesztette.
Elfogadás helye: Szolnok

4.
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5.
6.

Záradék. Alulírott Fialka György elnök, mint a Szövetség képviselője jelen
nyilatkozatommal igazolom, hogy a Létesítő Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a Létesítő Okirat módosítások alapján hatályos tartalmainak.
A módosítás oka: a Küldöttközgyűlés Alapszabályra vonatkozó módosítása és a
tisztségviselőkben létrejött változás.
Szolnok, 2017. május 20.
Nyilvántartási szám: 1050
1993. december 1.

Fialka György elnök
Szolnok, 2017.május 20..
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