
 

 

A „TAVASZ” HORGÁSZEGYESÜLET 

 

 

ALAPSZABÁLYA 

 

 

 

 

 

AZ EGYESÜLET NEVE, CÉLJA ÉS FELADATA 

 

1.§ 

 

(1) Az egyesület neve: „TAVASZ” Horgászegyesület, Pogány 

(2) Székhelye: 7666 Pogány, Széchenyi u. 12. 

(3) Pecsétjei: Körbélyegzőn: köralakban az egyesület megnevezése, székhelye,  

 középen az alapítás éve. 

 Hosszú bélyegzőn: Az egyesület megnevezése, székhelye 

 

2.§ 

 

(1) A „TAVASZ” Horgászegyesület önkéntes tagsági viszonyon alapuló, önkéntesen 

létrehozott, demokratikus működésű, nyilvántartott tagsággal rendelkező és a bíróságon 

jogi személyként bejegyzett társadalmi szervezet, amelynek célja tagjai részére a 

horgászat biztosítása, a horgászcélú tevékenység szervezése. A horgász-egyesület a tagok 

összessége, amely a vonatkozó törvények és belső testületi szabályok szerint működik. 

(2) Az egyesület célja: 

a) Tagjai horgászérdekeinek képviselete, a szövetségi tagságból származó jogok 

érvényesítése. 

b) A horgászsport fejlesztése, népszerűsítése. 

c) A horgásztagoknak a vonatkozó jogszabályok és horgászszövetségi szabályok 

tiszteletben tartására, a társadalmi együttélés normáinak betartására, valamint a 

természet szeretetére és védelmére való nevelése. 

d) A horgászat, illetve az egyesület hagyományainak őrzése és ápolása. 

e) A horgászcélú hasznosítású Pogányi tó kezelése és működtetése, halnevelés. 

(3) A Pogányi tó tulajdonosi viszonyai: 

A Horgászegyesület használja a 057,058,059,060 hrsz-ú, 12.680,6 m
2
 kiterjedésű 

„víztározó” (Pogányi tó) megnevezésű ingatlant, amelynek tulajdoni hányada 4/5 részben 

a „TAVASZ” Horgászegyesületé, 1/5 részben a Pogány Községi Önkormányzaté. 

 

3.§ 

 

Az egyesület a 2.§ (2) pontjában meghatározott célok érdekében: 

a) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket és a 

horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását; 

b) ellenőrzi, hogy a tagok a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos és a helyi 

horgászrend szabályait betartsák; 

c) együttműködik a hatóságokkal, társszervekkel a vizek tisztasága és a természet 

védelmében; 
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d) sportversenyeket szervez; 

e) egyéb közösségi, társadalmi szolgáltatást végez; 

f) a tagsági viszony alapján horgászvizsgával, állami horgászjeggyel, egyesületi tagsági 

igazolással, szövetségi lappal a horgászrendben előírtak szerint biztosítja a 

horgászatot; 

g) jó gazda gondosságával kezeli az egyesület tulajdonában levő vagyont, horgászvizet, 

tervszerű haltelepítést végez. 

 

4.§ 

 

Az egyesület feladatainak ellátása során támaszkodik az önkormányzati szervezetek és 

magánszemélyek erkölcsi és anyagi segítségére. Az egyesület politikai tevékenységet nem 

folytat, sem helyi, sem országos politikai pártot, sem erkölcsi, sem anyagi alapon nem 

támogat, képviselőjelöltet nem állít. 

 

5.§ 

 

(1) Az egyesület tagja a horgászegyesületek által létrehozott országos (MOHOSZ) és megyei 

(Horgászegyesületek Baranya Megyei Szövetsége) horgász szervezetnek. Az egyesületet 

megilletik a tagsági viszonyból származó jogok és terhelik az ebből adódó 

kötelezettségek. 

(2) Az egyesület és a szövetségek kapcsolatára a Szövetségek Alapszabályai az irányadók. 

 

 

AZ EGYESÜLET TAGJAI 

 

6.§ 

 

(1) Az egyesületnek teljes jogú tagjai, pártoló tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek 

szempontjából kedvezményezett helyzetben lévő ifjúsági tagjai lehetnek. 

(2) Az egyesületnek csak az lehet a tagja, aki nem áll horgászjegy váltásának jogszabályi 

tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

(3) Pártoló tag olyan más egyesületi tag lehet, aki rendelkezik a horgász szervezethez való 

tartozást igazoló tagsági lappal és a helyi horgászati engedéllyel. A pártoló tagnak az 

egyesületi tevékenységben való részvételét az egyesület vezetősége szabályozza. 

(4) Ifjúsági tagnak 14-18 év közötti fiatalokat lehet felvenni. Az általános iskolába járó 

tanulók csak a szülő (törvényes képviselő) beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe. 

(5) Az egyesületnek jogi személy tagjai is lehetnek. 

(6) A jogi személy tagsági viszonyát, illetve az egyesületi tevékenységben való részvételére 

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

kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

(7) Az egyesületbe teljes jogú tag felvételénél a közgyűlés meghatározott összegű halasítási 

hozzájárulás fizetését írhatja elő. 

(8) Tag nem magyar állampolgár is lehet. 

(9) A horgászat feltételeit az országos és a helyi horgászrend szabályozza. 

(10) Az egyesület a tagjairól tagnyilvántartást vezet, amely az egyesület működéséhez 

szükséges személyes adatokat – név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi 

igazolvány szám, állampolgárság – tartalmazza. Az adatokat kizárólag az egyesület 

rendeltetésszerű működéséhez lehet felhasználni, az adatkezeléshez a tag a 

nyilvántartó karton aláírásával járul hozzá. Jogi személy tag megadja a szervezet 

megnevezését, székhelyét és képviselője személyes adatait.  
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7.§ 

 

(1) Az egyesület taglétszám keretét a közgyűlés határozza meg. 

(2) A belépési szándékot az egyesület belépési nyilatkozatának kitöltésével kell 

kinyilvánítani. 

(3) Új tag felvételéről az egyesület vezetősége dönt. A döntést a felvételt kérővel közölni kell.  

(4) A tagfelvételi eljárás részletes szabályait a vezetőség által készített Felvételi szabályzat 

tartalmazza. 

 

8.§ 

 

(1) A tagokat – az alapszabályban foglalt kivételekkel – egyenlő jogok illetik meg és 

egyforma kötelezettségek terhelik.  

(2) A tagoknak jogukban áll: 

a) amennyiben az egyesület rendes tagjai, a közgyűlésen személyes tanácskozási, 

észrevételezési, indítványtételi és szavazati jogot gyakorolni. A rendes tag választhat 

és választható az egyesület szerveibe; 

b) az egyesülettől a horgászathoz szükséges okmányokat igényelni; 

c)  az országos és helyi horgászrend szerint az egyesület használatában lévő vízen 

horgászni; 

d) az egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken, 

kiállításokon, horgászversenyen és más rendezvényeken részt venni; 

e) a tagnak joga, hogy az egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát a 

tudomására jutástól számított 30 napon belül a bíróság előtt megtámadja. 

(3) A jogi személy tag: 

a) egy (1) szavazattal rendelkezik; 

b) szavazati jogát képviselője útján gyakorolja; 

c) a Pogányi Önkormányzat, mint az egyesület horgászvizének tulajdonostársa, a 

vezetőségbe egy (1), szavazati joggal rendelkező tagot javasolhat. 

(4) Az ifjúsági tag csak életkorának megfelelő tisztségre választható.    

(5) A tagok kötelesek: 

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

megtartani; 

b) védeni az egyesület tulajdonát, továbbá a megállapított tagdíjakat az egyesület 

pénztárába befizetni; 

c) személyesen részt venni a közgyűlésen, tevékenyen közreműködni az egyesület 

munkájában, valamint segíteni az egyesületet feladatai teljesítésében; 

d) a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos horgászrendet, illetve a saját 

vízterületen érvényes helyi horgászrendet megtartani és megtartatni; 

e) az egyesület jó hírnevét megőrizni, tevékenységükkel, feddhetetlen magatartásukkal 

erősíteni. Kötelesek minden olyan magatartástól tartózkodni, amellyel erkölcsi 

és/vagy anyagi kárt okoznának egyesületüknek. 

(6) A vezetőség hozzájárulásával a tag egy (1) évre a tagsági jogviszonyát szüneteltetheti. Ez 

alatt az idő alatt tagsági jogait nem gyakorolhatja. 

 

9.§ 

 

(1) A tagság megszűnik: 

a) elhalálozás, 

b) kilépés, 
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c) törlés, 

d) kizárás következtében. 

(2) A kilépési szándékot ajánlott levélben az egyesület vezetőségének kell bejelenteni. 

(3) Azt a tagot, aki a tagdíjával hátralékban van és tartozását az írásbeli felszólításban 

megjelölt határidő alatt sem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törölheti. A 

tagdíjhátralék rendezésére vonatkozó írásbeli felszólítást az egyesület elnöke adja ki a 

tagdíj esedékességétől számított 30 napon belül. A tagdíjhátralék rendezésére a tag 

számára – a körülményektől függően – méltányos határidőt kell biztosítani, ami a 

felszólítás kézhezvételétől számított 30 napot nem haladhatja meg. 

(4) Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi szerv jogerős határozattal 

kizár az egyesület tagjai sorából. Kizárható a tagok sorából az a tag, aki az egyesület jó 

hírnevét sérti, illetve az egyesületnek erkölcsi vagy anyagi kárt okozó magatartást 

tanúsít. 
(5) A fegyelmi eljárás lefolytatására első fokon a Fegyelmi bizottság jogosult. A fegyelmi 

eljárás megindításáról a tagot egyidejűleg ajánlott levélben értesíteni kell. A kizárás 

tárgyában hozott döntést megelőzően a taggal közölni kell az eljárás megindításának okát, 

és biztosítani kell számára, hogy álláspontját szóban vagy írásban előadja. A Fegyelmi 

bizottság a kizárás tárgyában hozott döntését ajánlott levélben közli az eljárás alá vont 

taggal. A Fegyelmi bizottság döntése ellen annak közlésétől számított 15 napon belül az 

eljárás alá vont tag a vezetőséghez fellebbezhet. A fegyelmi eljárás részletes szabályait – a 

fenti rendelkezések keretei között – a vezetőség által elfogadott Fegyelemi szabályzat 

tartalmazza.  

(6) Elhalálozás, törlés vagy kizárás esetén a tagdíjfizetés kötelezettsége megszűnik, de a már 

befizetett tagdíjak vissza nem követelhetők. 

 

 

AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

 

10.§ 

 

(1) A testületi szervek (közgyűlés, vezetőség, Felügyelő bizottság, Fegyelmi bizottság, 

választási szervek) akkor határozatképesek, ha tagjaiknak több mint fele jelen van. Ha a 

közgyűlést annak határozatképtelensége miatt el kell halasztani, a másodszorra 

összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára 

tekintet nélkül határozatképes, amennyiben erről a tagok az eredeti meghívóban 

tájékoztatást kaptak. Kivétel ez alól az egyesület megszűnésére, illetve az ezzel 

kapcsolatos vagyoni kérdésekre vonatkozó döntés meghozatala, amely esetekben a 

megjelentek létszámától függetlenül a tagság több mint 50%-ának igenlő szavazata 

szükséges. 

(2) A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással történik. A tisztújítás során 

a  tisztségviselők és a bizottsági tagok megválasztásánál titkos szavazást kell tartani. A 

további teendőkről a Választási szabályzat rendelkezik. 

(3) A közgyűlés ügyintéző és képviselő szervet (vezetőség), valamint felügyelő és fegyelmi 

testületet, illetve választási szerveket választ. A választás  5 (öt) évre szól. Az ügyintéző 

és képviselő szerv, a gazdasági vezető, illetve a felügyelő és fegyelmi testületek elnökei a 

közgyűlésnek beszámolni kötelesek. 

(4) Ha az egyesület választott szervei, testületei alapszabály szerinti feladataikat nem látják el 

megfelelően, valamint ha a tisztségviselők illetve bizottsági tagok az alapszabályban 

meghatározott feladataikat nem végzik el, illetve magatartásukkal az egyesület valamely 

testületi szervének működését akadályozzák, a közgyűlés bármikor visszahívhatja őket.  
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11.§ 

 

(1) Az egyesület szervei: 

a) közgyűlés 

b) vezetőség 

c) Felügyelő bizottság 

d) Fegyelmi bizottság 

e) választási szervek (Jelölő és Szavazatszámláló bizottság) 

(2) A vezetőség, a Felügyelő bizottság, a Fegyelmi bizottság és a Jelölő bizottság tagjai nem 

lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 

(3) Nem lehet tisztségviselő illetve bizottsági tag: 

a) az egyesülettel munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló  tartós 

jogviszonyban álló tag, valamint 

b) az a tag, akivel szemben a választás időpontját megelőző három (3) évben – bármely 

egyesület horgászvizén – jogerős elmarasztaló fegyelmi határozat született. 

c) )  aki valamilyen tisztségviselői, bizottsági tagi funkciót lát el, az más egyéb választott 

tisztséget nem viselhet. 

(4) Az (1) bekezdés b), c), d) pontjában felsorolt szervek tagjaivá csak büntetlen előéletű 

magyar állampolgárt lehet választani.  

 

 

KÖZGYŰLÉS  

 

12.§ 

 

(1) Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, amely az egyesületi élet minden kérdésében 

dönthet. 

(2) A közgyűlést évente össze kell hívni. Tisztújító közgyűlést öt (5) évente kell tartani. A 

vezetőség és a bizottságok tagja megbízatásának időközi megszűnése esetén helyébe a 

tisztújító  választáson leadott szavazatok sorrendjében következő jelölt lép.  

(3) A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha: 

a) az egyesület tagságának egyharmada az ülés céljának és okának megjelölésével azt 

kéri, 

b) a vezetőség azt elrendeli, 

c) a Felügyelő bizottság azt kezdeményezi, 

d) a Bíróság elrendeli.  

(4) A közgyűlés hatásköre: 

a) elfogadja, módosítja az egyesület alapszabályát; 

b) kimondja az egyesület feloszlását, vagy más egyesülettel történő egyesülését; 

c) megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági vezetőjét, a vezetőség hét (7) 

tagját, a Felügyelő bizottság elnökét és négy (4) tagját, valamint a Fegyelmi bizottság 

elnökét és négy (4) tagját, továbbá a négy (4) tagú Jelölő, valamint Szavazatszámláló 

bizottságot; 

d) dönt a testületi szervek, illetve a tisztségviselők - 10.§ (4) bekezdése szerinti okokból 

történő – visszahívásáról; 

e) meghatározza az öt éves választási ciklusra az egyesületi tevékenység fő irányát; 

f) megsemmisíti a vezetőség jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait; 

g) évente beszámoltatja a vezetőséget, a gazdasági vezetőt, valamint a Felügyelő és a 

Fegyelmi bizottságot; 



 6 

h) megvitatja és elfogadja a vezetőség által évenként elkészített költségvetést, éves 

mérleget és vagyonmérleget, valamint a vagyonkezelési és gazdálkodási szabályzatot; 

i) az éves egyesületi költségvetések keretében megállapítja a tagok évi tagdíját, az 

esetleges belépési és egyéb tagdíjakat, a halasítási díj hozzájárulás összegét; 

j) az egyesület tagjainak minősített többségű (a taglétszám több mint felének) 

szavazatára van szükség az egyesület feloszlásának és az ezzel kapcsolatos vagyoni 

kérdések meghozatalakor, vagy más társadalmi szervezettel való egyesülésének 

elhatározásához; 

k) a vezetőség és a bizottságok tagjaira a Jelölő bizottság tesz javaslatot, amelyet a 

tisztújító közgyűlést megelőző évben a közgyűlés választ meg öt (5) év időtartamra. 

l) a jelölés és a választás részletes szabályait a Választási szabályzat tartalmazza.  

(5) A közgyűlést az egyesület elnöke (akadályoztatása, távolléte, mulasztása esetén a 

vezetőség) hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt 

legalább 15 nappal meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.  

(6) A közgyűlésen az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén a vezetőség által megbízott tag 

elnököl. A közgyűlés tartamára két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A közgyűlésről 

az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv 

vezetéséről a titkár gondoskodik. 

(7) A közgyűlés dönt a helyi horgászrendről. 

 

 

A VEZETŐSÉG 

 

13.§ 

 

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

közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint biztosítja a közgyűlések közötti 

időszakban az egyesületi munka folyamatosságát. 

(2) A vezetőség tagjai az egyesület elnöke, titkára, gazdasági vezetője, – a 8.§ (3) c) pontja 

alapján – a tulajdonostárs által javasolt tag és a közgyűlés által megválasztott tagok. A 

tagság tiszteletbeli egyesületi elnököt is választhat, aki a vezetőség munkájában 

tanácskozási joggal vesz részt. 

(3) A vezetőség a közgyűlésnek felelősséggel tartozik, és köteles munkájáról annak 

beszámolni. Hatáskörében hozott határozatai a tagság részére kötelezőek. 

 

14.§ 

 

A vezetőség: 

(1) kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti tárgysorozatát, gondoskodik a 

törvényes, alapszabályszerű működés feltételeiről; 

(2) gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretek között; 

(3) a közgyűlés által megszavazott keretek között határoz tagfelvételi ügyben, és az 

alapszabály szerint végrehajtja a tagtörlést; 

(4) meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el. Tagjai 

sorából megválasztja képviselőit a megyei küldöttközgyűlésbe; 

(5) első fokon eljár a Fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, másodfokon dönt az 

egyesületi tag Fegyelmi bizottság határozata ellen benyújtott fellebbezésében; 

(6) megállapítja a halfogó és egyéb versenyeknek, valamint más rendezvényeknek az 

időpontját, a verseny feltételeit, díjait, kijelöli rendezőit. Kijelöli az egyesület 

versenycsapatát a szövetségi halfogó versenyekre és más rendezvényekre; 

(7) dönt egyéni elbírálás alapján a közösségi munka alóli felmentés kérdéseiben; 
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(8) megállapítja az egyesület alkalmazottainak munkabérét; 

(9) szakbizottságokat hozhat létre. Szakbizottság létrehozása esetén meghatározza annak 

taglétszámát, kijelöli vezetőjét, meghatározza feladatát és beszámoltatja végzett 

munkájáról; 

(10) dönt az egyesület tagjainak elismeréséről; 

 

15.§ 

 

(1) A vezetőség szükség esetén, de évenként legalább négy (4) alkalommal rendes ülést tart. 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha ezt: 

a) a vezetőség tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri; 

b) az egyesület elnöke, illetőleg 

c) a Felügyelő bizottság indítványozza. 

(2) A vezetőség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén titkára hívja össze és látja 

el az elnöki feladatokat. 

(3) A vezetőség üléseire a választott vezetőségi tagokon és a delegált jogi tagon kívül meg 

kell hívni a Felügyelő és a Fegyelmi bizottság elnökét is. 

(4) A vezetőség üléseiről a tanácskozás lényegét, a hozott határozatokat – felelős és határidő 

megjelölésével – tartalmazó emlékeztetőt kell készíteni. 

 

 

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI 

 

16.§ 

 

(1) Az egyesület tisztségviselői: 

a) elnök 

b) titkár 

c) gazdasági vezető 

d) Felügyelő bizottság elnöke  

e) Fegyelmi bizottság elnöke  

(2) Az egyesület tisztségviselőjévé csak magyar állampolgár és az egyesület tagja választható, 

aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától és megfelel a 11.§ (2)-(4) bekezdéseiben 

foglalt feltételeknek. 

(3) A tisztségviselők megbízása megszűnik: 

a) a mandátum lejártával, 

b) a tisztségviselő lemondásával, 

c) a tisztségviselő egyesületi tagságának megszűnésével, 

d) visszahívással,  

e) a tisztségviselő halálával. 

 

 

AZ EGYESÜLET ELNÖKE 

 

17.§ 

 

(1) Az egyesület elnöke: 

a) képviseli az egyesületet; 

b) összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, azokon elnököl; 

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

szerveinek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett; 
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d) a költségvetési keretek között utalványozási jogkört gyakorol, 100.000 Ft. feletti 

összeg esetén a titkárral együttesen, a gazdasági vezető ellenjegyzése mellett; 

e) irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei írásbeli teendőit, statisztikai 

adatszolgáltatását; 

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

alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat. Az elnök az egyesülettel 

munkaviszonyban nem állhat; 

g) eljár a 15.§ (2) pontja alapján a vezetőség által rá átruházott jogkörben, ellátja a 

vezetőség által megjelölt feladatokat. 

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

 

 

AZ EGYESÜLET TITKÁRA 

 

18.§ 

 

Az egyesület titkára: 

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

b) gondoskodik a közgyűlés és a vezetőségi ülések jegyzőkönyvének vezetéséről; 

c) irányítja, illetve ellátja az egyesület és szervei adminisztrációs teendőit; 

d) gondoskodik az egyesület rendezvényeinek megszervezéséről; 

e) segíti az egyesület elnökét feladatai ellátásában, ellátja az elnök által meghatározott 

munkafeladatokat; 

f) az elnököt helyettesíti annak akadályoztatása esetén, ennek keretében ellátja az 

elnök hatáskörébe tartozó feladatokat, illetve rendelkezik az elnöki jogosítványokkal. 

Ezen tevékenységéről utólag, a következő vezetőségi ülésen beszámolni köteles. 

 

 

AZ EGYESÜLET GAZDASÁGI VEZETŐJE 

 

19.§ 

 

Az egyesület gazdasági vezetője: 

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

vezetőségnek az egyesület gazdasági helyzetéről; 

b) a számviteli törvény szabályainak megfelelő nyilvántartásokat vezet a pénz- és 

vagyonkezelésről; 

c) az adótörvényeknek megfelelően határidőre elkészíti a különböző bevallásokat és 

szükség esetén benyújtja az illetékes állami szervekhez; 

d) elkészíti az éves költségvetés, a gazdasági beszámoló és a vagyon- és pénzügyi mérleg 

tervezetét és azt a vezetőség, illetve a közgyűlés elé terjeszti. 

e) szakmai tanácsadással segíti a vezetőség munkáját. 

 

 

A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

 

20.§ 

 

(1) A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más vezető tisztséget nem viselhetnek. 

(2) A bizottság köteles ellenőrizni: 

a) az alapszabály megtartását, 
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b) az egyesület költségvetésének és 

c) a közgyűlés határozatainak végrehajtását, továbbá  

d) az egyesület szerveinek törvényes és alapszabályszerű működését, 

e) évenként pedig a pénz- és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, valamint a 

gazdálkodást. 

(3) A bizottság jogosult az egyesület működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely 

ügyet megvizsgálni. 

(4) 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 tájékoztatás eredménytelensége esetén 30 napon belül 

rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezheti. 

(5) A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról, az ellenőrzések tapasztalatairól a 

közgyűlésnek beszámolni. 

(6) A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein. 

(7) A bizottság munkaterv alapján dolgozik. 

 

 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG 

 

21.§ 

 

(1) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a vezetőség, illetőleg a Felügyelő bizottság 

tagjai. 

(2) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, 

valamint a vezetőség és a Felügyelő bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben.  

(3) A bizottság eljárására a fegyelmi szabályzatban foglalt rendelkezések az irányadók. 

(4) A bizottság elnöke évente tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási 

gyakorlatról a vezetőséget, a közgyűlésen pedig beszámol munkájáról. 

 

 

AZ EGYESÜLET JOGI SZEMÉLYISÉGE ÉS VAGYONA 

 

22.§ 

 

(1) Az egyesület jogi személy, jogállására, működésére a Polgári Törvénykönyv, az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény és a kapcsolódó jogszabályok irányadók. 

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

(3) Az egyesület bevételei tagdíjakból, halasítási hozzájárulásból, az egyesület 

alapszabályszerű tevékenységéből eredő más bevételekből, valamint támogatásokból és 

egyéb adományokból állnak. 

(4) Az egyesület tagjai a hatályos jogszabályok szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az 

egyesületnek a vétkesen okozott kárért. 

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

meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a gazdasági vezető és a Felügyelő 

bizottság elnöke felelősek. 

(6) Az egyesület megszűnik, ha 

a) a közgyűlés a feloszlatásáról határoz 

b) a közgyűlés döntése alapján átalakul 

c) a bíróság feloszlatja 
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d) törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy 

megállapítja a megszűnését 

e)   a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti 

(7) Az egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta 

vagyonról a megszűnést kimondó közgyűlés dönt. 

(8) Az egyesület belső szabályzatai nem lehetnek ellentételesek az alapszabály 

rendelkezéseivel. 

 

 

AZ EGYESÜLET TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSE 

 

23.§ 

 

Az egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 

ellenőrzést gyakorol. 

 

 

AZ ALAPSZABÁLY JÓVÁHAGYÁSA 

 

24.§ 

 

(1) A módosított alapszabályt az egyesület 2012. január 29.-i közgyűlése 1/2012 (01.29.) 

szám alatt hozott határozatával elfogadta és hatályba léptette. 

(2) A 12.§. (4) bekezdés c.pontja a testületi szervek létszámára vonatkozórészében a soron 

következő tisztújító közgyűlésen lép hatályba. 
 

 

Pécs, 2012. január 29. 

 

 

 

………………………………………              ………………………………………….. 

 Tarnavölgyi Ferenc Vert József 

 elnök titkár 

 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások 

alapján hatályos tartalmának. 

 

 

……………………………….. 

Tarnavölgyi Ferenc 

      HE elnök 

 

Tanuk:       

Név:……………………………….                                  …………………………………… 

 

Aláírás:                                                                              ……………………………………. 

 

Lakcim:……………………………..                                ……………………………………                               

 


