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SHE-k Vas Megyei Szövetsége  

tagszervezetei részére 

 

Tisztelt Horgásztársak! 

 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 2018. év tavaszán 

tisztújító Küldöttgyűlést tartott, melyen megválasztásra kerültek a szervezet 

vezető tisztségviselői és az Intéző Bizottság. 

 

Az Intéző Bizottság jogosult a Szövetség egyes feladatait ellátó 

szakbizottságokat létrehozni, reszortfelelősöket kinevezni. A reszortfelelősök,  

bizottságok tagjai, elnökei nem minősülnek vezető tisztségviselőknek.  A 

bizottságok vezetői és a bizottsági tagnak felkérhető személyek köre 

nem esik korlátozás alá. A létrehozott bizottságok állandó tagja a Szövetségi 

Iroda ügyvezető elnöke. A bizottságok vezetőit és tagjait az ügyvezető elnök 

javaslatára az Intéző Bizottság választja meg. A bizottságok min. 5 – max. 7 

főből állnak. A megválasztott tagok közül kerülnek kiválasztásra a bizottságok 

vezetői.  

 

A soron következő 2019. tavaszi IB. ülésen aktuálissá válik a 

szakbizottságok, reszort felelősök megválasztása, ezért ezen 

tisztújítási feladatok megkönnyítése érdekében kérjük horgászat iránt 

elkötelezett aktív személyi javaslatok benyújtását a tagszervezetektől 

az alábbi tisztségekre: 

 

 Reszortfelelősök: versenyfelelős, horgászmester, vízvédelmi-és 

környezetvédelmi felelős 

 Bizottsági tagság: Versenysport, Ifjúsági és Tájékoztatási, 

Környezetvédelmi Szakbizottság 

 

A felsorolt tisztségviselők tevékenységüket elsődlegesen társadalmi 

munkában végzik. A megbízásuk aktív ellátásával kapcsolatos 

költségek (pl.: utazási ktg.) megtérítését a Szövetség biztosítja. 



_________________________________________________________________ 
 

 
2 
 

 

 

 

A korábbi nyilvántartási és jelölt állítási gyakorlathoz hasonlóan 

javasoljuk, hogy a személyi javaslatok az alábbi személyi lapon 

kerüljenek megküldésre.   

 

Reszortfelesők, vagy szakbizottsági tagságra javasolt személyek, jelentkezők 

személyi adatlapjának megküldési határideje: 2019. február 15. 

 

A javaslatokat a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

ügyvezető elnökének címezve kell megküldeni a 

puskas.norbert@vasivizeken.hu e-mail címre, vagy postai úton a 

Szövetség fenti hivatalos címére. 

 

Vaskeresztes, 2019. január 6. 

 

Horgászüdvözlettel:  

 

 

      Puskás Norbert    Seregi Miklós 
                     ügyvezető elnök      elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet: 

-  Jelentkezési adatalap 

mailto:puskas.norbert@vasivizeken.hu
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Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

Puskás Norbert ügyvezető elnök részére 

9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz. 

 

SZEMÉLYI LAP 

SHEVMSZ Alapszabály szerinti egyéb testületi tagok (bizottságok, reszortfelelősök) részére 

(Kizárólag belső használatra) 

Név: 

Születési hely és idő: 

Anyja neve: 

Legmagasabb iskolai végzettsége: 

Szakképzettsége:  

□ aktív dolgozó* 

□ nyugdíjas 

Idegen nyelvismeret:   □  angol    □  német     □  egyéb   

 

 

Személyazonosító okmány száma: 

Adóazonosító száma: 

 

Lakcíme: 

Telefonszáma: 

Mobiltelefonszáma: 

E-mail címe: 

 

Jelenlegi munkahelyének megnevezése: 

Beosztása 

Címe: 

Telefonszáma: 

 

Egyesületi tagság (egyesület/egyesületek neve, tagság kezdete): 

Egyesületi megbízatás (tisztség megnevezése, megbízás kezdete): 

 

------------- 

 

Kérem írja ide, milyen tisztséget látna el szívesen: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kérem indokolja néhány mondatban a tisztségre történő jelentkezését: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

2019……………………………        

       

………………………………….. 

        aláírás 

 

Melléklet:   

- Önéletrajz (A jelölt jobb megismerése érdekében opcionálisan csatolható) 


