SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE
ALAPSZA BÁLYA
(módosításokkal egységes szerkezetben)
I.
A Szövetség neve, célja és feladata.
1. §.
1./ A Szövetség neve: Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetsége.
A Szövetség rövidített neve: Megyei Horgász Szövetség
2./ A Szövetség székhelye és címe: 9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
A Szövetség telephelyeinek felsorolása az Alapszabály I. számú mellékletében találhatóak.
3./ A Szövetség pecsétje: Köriratban Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei
Szövetsége Vaskeresztes, középen horogábrával.
4./ A Szövetség logója:
5./ A Szövetség szlogenje: Vasi vizeken
6./ A Szövetség hivatalos internetes oldalának címe: www.vasivizeken.hu
7./ A Szövetség működési területe: Magyarország
8./ A Szövetség a tagjai által önkéntesen létrehozott közhasznú civil szervezet, a Magyar
Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) tagszervezete, önálló jogi személy.
9./ Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.
10./ A Szövetség mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
11./ A Szövetség mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott cél szerinti
tevékenységekre
fordítja.
12./ A Szövetség mint közhasznú szervezet működése nyilvános. A közhasznú működéssel
kapcsolatos valamennyi irat vonatkozásában mindenki számára biztosítani kell a betekintés
lehetőségét. Az iratbetekintés joga csak a törvény által korlátozható, a személyes adatok, a
személyiségi jogok védelmének biztosítása érdekében.
A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratok nyilvánosságát a
Szövetség elnöke biztosítja, az elnökkel előre egyeztetett időpontban a Szövetség
székhelyén. ( 9795 Vaskeresztes, 165/4.hrsz)
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13./ A Szövetség működésének, szolgáltatásainak és számviteli beszámolóinak
nyilvánosságát nyomtatott dokumentumok formájában a Szövetség székhelyén, és az
internetes honlapján való közzététel útján biztosítja.
2. §.
Közhasznú céljai:
a./ A tagjainak érdekképviselete, érdekvédelme, működési feltételeinek segítése és javítása.
b./ Elősegíti a tagszervezetek törvényes működését és az állami, valamint a MOHOSZ és a
Szövetség által forgalmazott horgászati okmányokkal történő ellátását.
c./ A kezelésében lévő tavak, folyóvizek területein környezetvédelmi, halvédelmi és
halgazdálkodási, valamint parlagfű elleni védekezési feladatokat végez, és lát el.
Környezet- és természetvédelmi feladatok megvalósítása történik a kezelésében lévő
tavak, folyóvizek területén. A Szövetség a természet védelmén nemcsak a védetté
nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett
fajok és területek természetes környezetének megőrzésére, valamint a természethez való
korszerű, humánus viszony kialakítására.
d./ Javítani a sporthorgászat feltételeit, ezen keresztül a nemzetközi és ifjúsági
versenysportot folyamatosan fejleszteni.
e./ Horgászversenyek, ifjúsági táborok, vetélkedők kiírása, szervezése és rendezése.
3. §.
A

Szövetség a meghatározott
tevékenységeket végzi:

célkitűzések

megvalósítása

érdekében

az

alábbi

1./ közhasznú tevékenysége :
A Szövetség alapcél szerinti közhasznú tevékenysége a halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló közfeladatot kijelölő 2013. évi CII tv. 3. §-a alapján meghatározott
halgazdálkodási és halvédelmi közfeladat ellátása. A Szövetség ezen közfeladat ellátásában a
következő módon vállal szerepet:
- halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának elnyerése,
hasznosítása, azok partjának zöldfelületének karbantartása, parlagfű
mentesítése
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
- horgászok képzése és vizsgáztatása
- természetvédelem, állatvédelem
- környezetvédelem
- sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapján folytatott sporttevékenység kivételével
2./ Egyéb cél szerinti feladatai:
a./ Ellátja tagszervezetei érdekképviseletét és érdekvédelmét, segíti és javítja működési
feltételeit.
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b./ Szaktanácsot nyújt díjmentesen a tagjai számára, horgászati,
pénzügyi kérdésekben.

szervezeti, gazdasági,

c./ Együttműködik a környezet- és természetvédelmi szervekkel, segíti azok tevékenységét.
d./ Feladata a folyók, tavak és víztározók horgászati jogának, és tulajdonjogának, valamint
létesítésének a megszerzése, illetve megtartása, a megszerzett vizeken a horgászati
lehetőség biztosítása. A megszerzett vizeken halasítási tevékenységet folytat, ezeket a
vizeket karbantartja, gondozza.
e./ Igény szerint szervezi tagjai számára a horgászüdülést és horgászturizmust.
f./ Szolgáltatási, tanácsadói, rendezvényszervezői tevékenységet folytat.
g./ Megbízás alapján képviseli tagjait az állami szerveknél lévő eljárásokban.
h./ Kezdeményezően segíti a tagegyesületek egymás közötti, megyék közötti, és külföldi
horgász egyesületekkel való együttműködést.
i./ Kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgász érdekeltségű szervezetekkel.
j./ A renaturált területeken revitalizálást folytat.
k./ Oktatásokat és vetélkedőket szervez – különösen a fiatal korosztályoknál – a
környezetvédelemre, természetvédelemre, állatvédelemre tudatos nevelés érdekében.
l) Közreműködik az állami szervekkel, önkormányzatokkal, települési önkormányzatok
társulásaival, és civil szervezetekkel a területfejlesztési és területrendezési feladataik
megvalósításában.
m) Turisztikai és ismeretterjesztő tevékenyegei révén közreműködik, ellát térségi, megyei
marketingtevékenységet, melynek keretében népszerűsítő anyagokat, kiadványokat,
filmeket, installációkat készít, vásárokon vesz részt, rendezvényeket szervez, valamint
hirdetéseket tesz közzé az elektronikus és nyomtatott médiában.
A Szövetség tagjai
4. §.
1./ A Szövetség rendes tagjai lehetnek: a horgász egyesületek, a horgászcélú tevékenységet
folytató egyéb – elsődlegesen nyilvántartott horgász tagsággal rendelkező - szervezetek (Pl.:
klub, nonprofit gazdasági társaság...stb). A tagok az alapszabály, a belső szabályzatok, a
testületi döntések alapján előírt kötelezettségek teljesítését vállalják, valamint az egyesület
tagjai részére megállapított tagdíjat, egyéb díjakat határidőre megfizetik. A tagok
belépésükkel elfogadják, hogy a tagdíj, egyéb díjak meg nem fizetése esetén a tartozást a
Szövetség polgári peres úton is érvényesítheti. A Szövetség tagja lehet, aki írásbeli
kérelemmel fordul a Szövetség elnökéhez, ügyvezető elnökéhez, aki ezt a kérelmet
előterjeszti a következő Küldöttgyűlésen, amely tagjai sorába határozattal veheti fel a
kérelmező szervezetet.
A Szövetség pártoló tagjai lehetnek egyéb egyesületek, szervezetek, akik pártoló tagként
kérik felvételüket.
A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra
vonatkozóan, hogy a Szövetség alapszabályát ismeri és a Szövetség alapszabályát, céljait,
szellemiségét, értékrendjét magára nézve kötelezőnek fogadja el. A pártoló tag tagdíj
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fizetésére nem kötelezett. A pártoló tagság annak a Küldöttgyűlés általi elfogadásával jön
létre. A pártoló tagság a Szövetségnél tagsági jogokat és kötelezettségeket nem keletkeztet
azzal a kivétellel, hogy a pártoló tag is jogosult a Vezető szervek ülésein részt venni,
felszólalni, véleményét az adott kérdéssel összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni,
valamint egyben köteles az Alapszabály rendelkezéseit betartani, a Küldöttgyűlés és az
Intéző Bizottság határozatait végrehajtani és a szövetség
érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
2./ A jelen Alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a "tag" vagy
„tagszervezet” kifejezés szerepel, kizárólag a Szövetség rendes tagjait kell érteni, a
pártoló tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a "pártoló
tag" kifejezést.
3./ A Szövetség tagszervezetei az Intéző Bizottság által megállapított és a Küldöttgyűlés
által utólag jóváhagyott tagdíjat fizetik.
4./ A tagsági viszonyból eredő jogok:
a./ A tagszervezetek küldöttei a Szövetség vezető szerveinek ülésein részt vehetnek és
szavazhatnak ,választhatnak és választhatók a Szövetség ezen szerveinek tisztségeire,
ha a törvényben foglalt feltételeknek eleget tesznek, a testületi ülések napirendjére
javaslatot tehetnek, javasolhatják pártoló tag felvételét.
b./ Igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait.
c./ Javaslatokat és indítványokat tehetnek a Szövetség szerveihez, felvilágosítást
kérhetnek a Szövetség bármely tevékenységéről, és igényelhetik, hogy a Szövetség
érdekükben eljárjon.
A Szövetségi irodától az információkérés eljárásának folyamata a nem közhasznú
működéssel kapcsolatos iratok vonatkozásában: Az információ iránti kérelmet a
Szövetség mindenkori elnökéhez kell írásban benyújtani. A kérelmet az információ
kiadására irányuló határidő előtt legalább 20 nappal kell az elnökhöz eljuttatni, a kért
információ, vagy adat határozott megjelölése mellett. Az információ vagy adat
nyilvánossága csak törvény által korlátozható a személyes adatok, a személyiségi jogok
védelmének biztosítása érdekében.
d./ Jogsértés gyanúja esetén a tudomásra jutástól számított 30 napon belül a Szombathelyi
Törvényszék előtt megtámadhatják a Szövetség bármelyik szervének határozatát.
e./ A pártoló tag jogai:
- a szövetség szerveibe nem választható
- a szövetség szerveinek döntéshozatalában csak tanácskozási joggal vehet részt.
5./ A tagsági viszonyból eredő kötelességek:
a./ az alapszabály és más belső szabályzatok, a Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság
határozatainak betartása, és maradéktalan végrehajtása
b./ A tagdíj megfizetése számlára utalással, vagy készpénzben a szövetség
házipénztárába.
c./ A Szövetség célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségek
teljesítése. Nem veszélyeztetheti a Szövetség és a MOHOSZ céljainak megvalósulását.
d./ A tagegyesületek minden olyan ülésére, amely a Szövetséggel való együttműködést
érinti, a Szövetség képviseletét meghívással biztosítani kell.
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e./ Az Intéző Bizottságban, illetve a Küldöttgyűlésben képviseleti joggal felruházott
tisztségviselők személyében bekövetkező változások esetén a tagszervezet elnöke
köteles a Szövetségi Irodát 8 napon belül írásban tájékoztatni.
f./ A pártoló tag köteles betartani a szövetség alapszabályát, támogatni a Küldöttgyűlés és
az Intéző Bizottság határozatait.
6./ A tagsági viszony megszűnik:
- a tag kilépésével
- a tag kizárásával
- a tag törlésével
- a tag jogutód nélküli megszűnésével
A tagot a tagnyilvántartásból törölni kell a jogi személy megszűnése, vagy tagsági
viszonyának megszűnése estén.
A tag a tagnyilvántartásból a szövetség tagjai közül tagdíjhátralék miatt akkor törölhető, ha a
szövetségi iroda azt megelőzően írásban, igazolható módon - 8 napos határidő tűzése mellett
- felhívta a tagot a tagdíjhátralék megfizetésére, és a fizetési határidő eredménytelenül telt el.
A Küldöttgyűlés törlést elrendelő határozatát a taggal közölni kell. Ha a tagot a tagdíj meg
nem fizetése miatt a szövetség tagjai közül törlik, tagsága a szövetségben megszűnik.
7./A kilépést írásban kell közölni az Intéző Bizottsággal. A tagsági viszony a lemondásról
szóló nyilatkozat szövetség általi átvételének napján szűnik meg. A tagságról való lemondás
a tagot terhelő vagyoni kötelezettségek teljesítése alól nem mentesít.
8./A Küldöttgyűlés egyszerű szótöbbséggel hozott határozatban meghatározott eljárás
lefolytatását követően kizárhatja a Szövetségnek azt a tagját, aki
- az alapszabály rendelkezéseit súlyosan megsérti,
- a Szövetség érdekeit sértő magatartást tanúsít,
A tagszervezetet a Szövetségből kizárni csak a küldöttgyűlés által elfogadott határozatban
meghatározott eljárás lefolytatást követően lehet. A tagszervezetet a Szövetség elnöke
írásban, igazolható módon értesíti a kizárási eljárás megindításáról. Szükség esetén,
különösen az ügy bonyolultságára tekintettel a Küldöttgyűlés több ülésen is dönthet a kizáró
határozat elfogadásáról. A Küldöttgyűlés biztosítja az érintett tagszervezet képviselője
számára a védekezés lehetőségét, amely alapján személyesen nyilatkozatot tehet a
küldöttgyűlésen, bizonyítási eszközzel élhet (pl. tanú meghallgatását javasolhatja, okiratot
mutathat be), írásbeli beadványt nyújthat be, jogi képviselőt vehet igénybe. A kizáró
határozatot, annak elfogadását követő öt napon belül az elnök írásban, ajánlott tértivevényes
levélküldemény útján vagy az átvételt igazolható egyéb módon kézbesíti a kizárással érintett
tagszervezetnek. A kizáró határozatban köteles az egyesület a kizárás indokairól és a
jogorvoslati lehetőségekről a tagok írásban tájékoztatni.
9./A jegyértékesítéssel kapcsolatos küldöttgyűlési, intéző bizottsági határozattól,
jegyértékesítési megbízási szerződéstől való eltérés a tagszervezet részére biztosított a
jegybizományosi jogosultság visszavonásával jár.
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II.
A Szövetség szervei.
5. §.
1./ A Szövetségnek vezető , ügyintéző és felügyelő szervei vannak.
a./
b./
c./
d./

Döntéshozó szerv:
Küldöttgyűlés
Vezető és képviseleti szerv: Intéző Bizottság
Ügyintéző szerve:
Szövetségi Iroda
Felügyelő szerve:
Felügyelő Bizottság
Küldöttgyűlés
6.§

1./ A Szövetség legfelsőbb döntéshozó szerve a Küldöttgyűlés.
2./ A Szövetség legfelsőbb szervében küldött kizárólag a tagszervezeti alapszabály szerint
megválasztott küldött lehet. A tagszervezeti küldöttet a megválasztását követő 8 napon
belül - a tagszervezet hivatalos képviselőjének- igazolható módon írásba be kell
jelenteni a Szövetség részére.
3. / A Küldöttgyűlés tagjai a Szövetség elnöke és alelnöke, valamint a tagszervezetenként az
adott tagszervezet által megválasztott küldöttek.
4./ A tagszervezetek által delegált küldöttek számának meghatározása:
A tagszervezeti küldöttek száma minden esetben a küldöttgyűlés összehívását megelőző év
december 31-ig a tagszervezetbe – MOHOSZ regisztrációval rendelkező - felnőtt horgász
létszám alapján kerül megállapításra. Az egyéb nyilvántartott horgász tagsággal nem
rendelkező szervezetek, valamint azon tagszervezetek, ahol a felnőtt horgász taglétszám
hitelt érdemlően nem beazonosítható kizárólag egy küldöttel vehetnek részt, akiknek egy
szavazati joga van. (Ezek a tagok a 4 §. /1/ bekezdésben felsoroltak.)
A 200 fő felnőtt horgász taglétszám alatti tagszervezetek 1 fő küldöttet, a 201-400 felnőtt
horgász taglétszám közötti tagszervezetek 2 fő küldöttet, a 400 fő felnőtt horgász taglétszám
feletti tagszervezetek maximum 3 küldöttet delegálhatnak a Szövetség Küldöttgyűlésébe.
5./ A Küldöttgyűlést évente legalább egyszer össze kell hívni székhelyére. Rendkívüli
Küldöttgyűlést kell tartani, ha a küldöttek egyharmada, az Intéző Bizottság vagy a Felügyelő
Bizottság azt az ok és a cél megjelölésével kéri. A Küldöttgyűlést a Szövetség elnöke, illetve
alelnöke vezeti. Tisztújítások esetén - ha a Küldöttgyűlés másképp nem dönt - a
Küldöttgyűlés levezető elnöke az ügyvezető elnök.
6./ A küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a./ Az Alapszabály, a Szervezeti és Működési Szabályzat megállapítása és módosítása.
b./ Tagok felvétele, kizárása és törlése.
c./ Döntés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott beszámoló,
közhasznúsági melléklet és az éves költségvetés elfogadásáról.
d./ A Szövetség kezelésében lévő ingatlan, vagyon megterhelése, vagy elidegenítése.
e./ Az I.B. éves beszámolójának jóváhagyása.
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f./ A Szövetség céljainak megvalósításáért végzett munka elismerésére kitüntetés
alapítása.
g./ Más szervezettel való egyesülés, szétválás és feloszlás kimondása.
h./ A tisztségviselők megválasztása a Szövetség szerveinek javaslata alapján. Ha a
szövetség tisztségviselőjének vagy a vezető szerv valamelyik tagjának megbízatása
annak lejártát megelőzően megszűnik, az újonnan megválasztott tag megbízatása az
eredetileg megválasztott tag megbízatási idejének hátralévő időtartamára szól. Az
Intéző Bizottság tagját csak akkor lehet visszahívni, ha az új tagot megnevezik. A két
kérdésről egyszerre kell határozni.
i./ Döntés a Szövetség képviseletéről, valamint a társulásokban való részvételről.
j./ A Szövetség megszűnése esetén a tagszervezetek közös vagyonának sorsáról dönteni.
k./ A tagszervezetek kizárása, vagy kilépése esetén a vagyonrész nem vihető ki, csak
akkor osztható fel, ha végleg megszűnik a Szövetség.
l./ Dönt a tisztségviselők jutalmazásáról.
m./ Befektetési szabályzat elfogadása.
n./ Döntés minden olyan kérdésben, amely nem tartozik más szerv kizárólagos
hatáskörébe.
A Felügyelő Bizottság
7.§.
1./ A Felügyelő Bizottság feladata a Szövetség alapszabályban rögzített tevékenységének,
gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete.
Működéséért a Küldöttgyűlésnek felel.
2./ A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól, pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
3./ A Felügyelő Bizottság 5 tagját a Küldöttgyűlés választja meg a tagszervezetek tagjai
közül.
4./ A Felügyelő Bizottság elnökét az Szövetség vezető testületeinek üléseire tanácskozási
joggal meg kell hívni.
5./ A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer ülésezik, munkarendjét
maga határozza meg, a 10 § 4. bekezdése szerint. Az ülést a felügyelő bizottság elnöke hívja
össze, írásban, a tervezett időpont előtt legalább 8 nappal , a napirend egyidejű közlésével.
Az ülés akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele és még egy fő az ülésen
megjelent.
Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a javaslatot
elvetettnek kell tekinteni. A bizottság ülései nyilvánosak. Az ülések nyilvánossága csak
törvény által korlátozható a személyes adatok, a személyiségi jogok védelme érdekében. Zárt
ülés elrendeléséről a fenti indokok alapján a felügyelő bizottság elnöke jogosult dönteni. A
határozatokat az érintettekkel a bizottság elnöke írásban közli. A határozatok nyilvánosságra
hozatalára az Alapszabály 10.§ 11. pontjában foglaltak irányadók.
6./ A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban köteles a Küldöttgyűlést
tájékoztatni.
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7./ A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni, és
annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv
döntését teszi szükségessé.
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
8./ Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára - annak
megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen
eltelte esetén a vezető szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.
9./ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
10./ A Felügyelő Bizottság a Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság által hozott határozatok
eseteiben a tagszervezeteknél információ beszerzési joggal rendelkezik, illetve a kiadott
értékcikkek ellenőrzésére jogosult.
Az Intéző Bizottság

8. §.
1./ A Szövetség általános hatáskörű, végrehajtó vezető szerve az Intéző Bizottság,
továbbiakban I.B. Az IB tagjainak száma megegyezik a mindenkori – a nem pártoló
tagként felvett – tagszervezetek számával.
2./ Tagjait a megyei Küldöttgyűlés választja. Tevékenységéről évente beszámol a
Küldöttgyűlésnek.
3./ Az Intéző Bizottság hatásköre:
a./ Segíti a tagszervezetek tevékenységét, ellátja érdekképviseletüket és érdekvédelmüket.
Hatáskörébe tartozik mindazon ügyek intézése, amely nem tartozik a Küldöttgyűlés, ill.
az elnök/ ügyvezető elnök hatáskörébe.
b./ Kapcsolatot tart fenn a tagszervezetek felügyeletét ellátó szervekkel, valamint a
Szövetségi irodán keresztül a területi vízügyi, környezet- és természetvédelmi szervekkel,
halgazdálkodási szervekkel, és más tájegységi társadalmi szervekkel.
c./ Az elnök útján összehívja a Küldöttgyűlést, és előkészíti annak napirendjét
d./ Gazdálkodik a Küldöttgyűlés által megállapított költségvetés keretein belül,
gyakorolja a költségvetés rovatai közötti átcsoportosítást, mely mértékét a
Küldöttgyűlés meghatározhatja. Javaslatot tesz a Küldöttgyűlésnek a tisztségviselők
jutalmazásáról, ügyviteli dolgozók jutalmazásáról, bérfejlesztéséről.
e./ Az ügyvezető elnököt az I.B. pályázat útján többségi szavazattal jelöli ki, és felette a
munkáltatói jogokat a mindenkori elnök útján gyakorolja.
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f./ Szervezi, segíti a halasítást, jóváhagyja a halasítási tervet.
g./ Dönt a társadalmi aktívák jutalmazásáról.
h./ Saját kezdeményezésre, és a tagszervezetek javaslata alapján dönt a Küldöttgyűlés
által alapított kitüntetések odaítéléséről.
i./ Ellátja a Küldöttgyűlés által jóváhagyott alapszabályba rögzített egyéb feladatokat.
j./ Meghatározza a megyei és területi horgászrendet.
k./ Az éves szövetségi tagdíj, és egyéb díjak mértékének megállapítása, területi engedély
árának jóváhagyása. A működés fedezete a Szövetség vagyona.
l./ Rendkívüli hatáskörrel rendelkezik a pályázatok megítélésével kapcsolatban.
m./ Dönt az alapszabályban megnevezett Bizottságok megalakításáról és megszűnéséről.
n./ A speciális feladatok vitelére reszortfelelősöket nevezhet ki, menthet fel, továbbá
javaslattételi joggal eseti munkacsoportokat hozhat létre és hívhat vissza.
4./ Üléseit negyedévenként tartja. Az I.B. ülései nyilvánosak.
5./ Az I.B. ülését az elnök a napirendek közlésével hívja össze, és vezeti le.
6./ Az I.B. összehívására javaslatot tehet az I.B. fele, vagy a Felügyelő Bizottság
7./ A Szakbizottságok tagjait megválasztja és visszahívhatja.
8./ Az I.B. üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni a Felügyelő Bizottság elnökét, a
reszortfelelősöket és a Szövetséggel jogviszonyban levő ügyvezető elnököt, gazdasági
vezetőt, valamint a főállású hivatásos halászati őröket.
A Bizottságok

9. §.
1./ Az Intéző Bizottság jogosult az alábbi, a Szövetség egyes feladatait ellátó
szakbizottságokat létrehozni. A bizottságok tagjai, elnökei nem minősülnek vezető
tisztségviselőknek. A bizottságok feladatai és hatáskörei:
a./ Ifjúsági és Tájékoztatási Szakbizottság: Feladata az ifjúsági táborok és az ifjúsági
rendezvények kiírása -és lebonyolítása,
horgásztémájú előadások megtartása,
továbbképzések végrehajtása. A versenysport szakbizottság feladataiból az ifjúságot
érintő témák megtárgyalása és elfogadása. Az I.B számára javaslattételi lehetősége van a
kiemelkedő teljesítményt nyújtó fiatalok jutalmazására.
b./ Versenysport Szakbizottság: Feladata a megyei versenyszabályzat, versenynaptár
kialakítása és elfogadása, a versenyek népszerűsítése, megrendezésével kapcsolatos
feladatok végrehajtása, versenycsapat összeállítása, támogatók felkutatása. Az I.B.
számára javaslattételi lehetősége van a kiemelkedő teljesítményt nyújtó
versenyhorgászok jutalmazására.
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c./Környezetvédelmi
Szakbizottság:
Feladata
az
I.B-hez
tartozó
vizek
környezetvédelmének megszervezése, az észlelt víz- és környezetszennyezések
jelentése, és javaslattétel közösségi munkavégzésre.
d./ Etikai Bizottság:
Az Etikai Bizottság feladata az etikai kérdések vizsgálata, valamint egyeztetés:
 a Szövetség és valamely tagszervezet,
 a tagszervezetek egymás közti,
 tagszervezet és horgász közti, vagy
 a Szövetség és horgász közti vitában.
2./ A bizottságok vezetői és a bizottsági tagnak felkérhető személyek köre nem esik
korlátozás alá.
A létrehozott bizottságok állandó tagja a Szövetségi Iroda ügyvezető elnöke.
3./ 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 bizottságok megalakulásuk után kötelesek rögtön összeülni, megválasztani a vezetőt és
helyettesét, határozatban dönteni a működési rendről. A bizottságok ülései nyilvánosak,
összehívásukat a bizottságok megválasztott vezetői kezdeményezik. A bizottsági ülés
határozatképes, ha a bizottság tagjainak legalább a fele és még egy fő az ülésen megjelent.
4./ A szakbizottságok kötelesek alakuló ülésükön megállapítani működési rendjüket melyet a szakbizottság alapító tagjai készítenek és többségi szavazással fogadnak el. A
szakbizottság által elfogadott működési rendet meghatározó szabályzat a Szövetség
elnökének ellenjegyzése után emelkedik jogerőre.
5./ Az I.B. által átruházott Szövetségi feladatokat a szakbizottságok önállóan végzik, a
szövetség költségvetési keretei között.
6./ A bizottságok vezetői tanácskozási joggal részt vehetnek az I.B. üléseken.
7./A Küldöttgyűlés jogosult az alábbi bizottságokat létrehozni. A bizottságok feladata és
hatásköre:
a/ Jelölőbizottság
A jelölőbizottság a Szövetség szervezetén belül eseti bizottságként, szükség szerint kerül
létrehozásra. Tagjait a küldöttgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel választja. A
jelölőbizottság javaslatot tesz a Szövetség Elnökének, az IB. tagoknak, az Felügyelő
Bizottság elnökének és tagjainak a személyére. Javaslatot csak olyan személyre tehet, aki a
jelölésről történő tájékoztatás alapján akként nyilatkozik, hogy a jelölését elfogadja. A
jelölőbizottság meghatározott tisztségviselőre vonatkozó javaslatát a jelölőbizottság elnöke
terjeszti a Küldöttgyűlés elé. A munkája során keletkezett valamennyi iratanyagot a
bizottság Elnöke köteles a választást követő 5 munkanapon belül a Szövetségi Iroda részére
átadni. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
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b./ Szavazatszámláló bizottság
A szavazatszámláló bizottság a Szövetség szervezetén belül eseti bizottságként, szükség
szerint kerül létrehozásra. A bizottság tagjait a Küldöttgyűlés jelenlévő tagjai közül
választja, nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel. A szavazatszámláló bizottság ellenőrzi a
szavazólapot, a szavazóhelyiséget, levezeti a szavazást, felügyeli a szavazás törvényes
lebonyolítását; dönt a szavazás folyamán felmerült vitás kérdésekben; megszámlálja a
szavazatokat, és megállapítja a szavazás eredményét, amiről jelentést tesz a
Küldöttgyűlésnek. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
c./ Mandátumvizsgáló bizottság
A mandátumvizsgáló bizottság a Szövetség szervezetén belül eseti bizottságként, szükség
szerint kerül létrehozásra. A bizottság tagjait a Küldöttgyűlés jelenlévő tagjai közül
választja, nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel A bizottság feladata a küldöttgyűlésen
megjelentek szavazati jogosultságának ellenőrzése, igazolása, az üléssel kapcsolatos
esetleges kifogások kivizsgálása, és döntési javaslat megtétele mellett azoknak a
küldöttgyűlés elé terjesztése. A mandátumvizsgáló bizottság legalább három tagból áll,
amely döntéseit többségi szavazással hozza. A bizottság ügyrendjét maga határozza meg.
III.
A döntéshozó, vezető és felügyelő szervek működési szabályzata.
10.§.
1./ A döntéshozó, vezető és felügyelő szervekben a tagok egyenlő jogokat élveznek, minden
tagnak egy szavazata van.
2./ Szavazati joggal felruházott képviselőnek tekintendő az a személy, akit az alapszabály
által felruházott testület képviselőként megválasztott, /ideértve a tagszervezetben
megválasztott póttagot is/ és a megválasztó szervtől a szavazati jog gyakorlására a polgári
jog előírásainak megfelelő írásbeli meghatalmazást kapott.
3./ A döntéshozó, vezető és felügyelő szervek és azok tisztségviselőit 5 évre, illetve a
következő tisztújító Küldöttgyűlésig választják.
4./ A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság testületi üléseit az elnök, ügyvezető elnök ill. a
Felügyelő Bizottság elnöke jogosult össze hívni, valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli
értesítésével. A meghívót és mellékleteit elektronikus úton kapják azok a tagszervezetek,
amelyek elektronikus levelezési címüket előzetesen hivatalosan megadták. A meghívót a
tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 8 naptári nappal meg kell küldeni, a
napirendi pontok, valamint a határozatképtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt
testületi ülés helyének, azonos napon való megtartása időpontjának pontos megjelölésével.
5./ A döntéshozó, vezető és felügyelő szervek ülései nyilvánosak. A testületi ülések
nyilvánossága csak törvény által korlátozható a személyes adatok, a személyiségi jogok
védelmének biztosítása érdekében. A zárt ülés elrendelésének felmerülésekor kell dönteni
arról, hogy zárt ülés tartásának van-e helye. A nyilvános üléseken a hallgatóság csak a
kijelölt helyen foglalhat helyet, és a véleménynyilvánítás bármely formájától tartózkodni
köteles.

12

6./ A döntéshozó, vezető és felügyelő szervek, akkor határozatképesek, ha tagjainak
legalább a fele és még egy fő az ülésen megjelent. A határozatképtelenség miatt megismételt
testületi ülés – az alábbi kivétellel - az eredeti meghívóban rögzített napirendi pontok
tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az esetben, ha a
távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban kifejezetten felhívták.
Kivétel, a megismételt küldöttgyűlés:
-

tag kizárásáról, egyesülésről csak akkor határozhat, ha azon a tagok több, mint
fele részt vesz.

7./ A Küldöttgyűlés és az Intéző Bizottság határozatait általában nyílt szavazással, a
jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozza, minden esetben legalább a jelenlévő tagok
50%+1 fő - tehát a többséget kitevő - azonos szavazattal hozhat döntést. Újraszavazás
esetén – kivéve a minősített többséget igénylő kérdésekben - minden kérdésben a jelenlévők
többségi szavazata a döntő. A 6 § 5. c, bekezdésben meghatározott éves beszámolót a
jelenlévők egyszerű szavazattöbbséggel fogadják el.
A vezető szervek határozathozatalánál a szavazategyenlőség esetén a döntést elvetettnek kell
tekinteni.
A Küldöttgyűlés jelenlévő tagjainak minősített /háromnegyedes/ többségű szavazata
szükséges az alapszabály módosításhoz. A szövetség céljának módosításához és a Szövetség
megszűnéséről szóló küldöttgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok
háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
8./ Titkos szavazást kell tartani:

 Ha a jelenlévő tagok egyharmada bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot
javasolja.

 Az elnök, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztásánál.
 Egyéb személyi kérdések eldöntése esetén abban az esetben, ha több jelölt van, vagy
erről a Küldöttgyűlés úgy dönt.

 Tag szövetségből való kizárása kérdésében
9./ Tisztségviselőkre a Küldöttgyűlés által megválasztott jelölőbizottság tesz javaslatot. A
tisztségviselők személyére a Küldöttgyűlés bármelyik tagja tehet javaslatot a
jelölőbizottságnak. A javasolt személyek akkor válnak jelöltté, és akkor választható
tisztségviselővé, ha a mindenkor hatályos törvényben előírt feltételeket teljesítik, továbbá
nem esnek kizáró ok alá és megkapják a szavazásra jogosultak legalább egyharmadának
szavazatát.
10./ A testületek összehívására jogosult dönt arról, hogy a tagokon kívül az ülésre
tanácskozási joggal kiket hív meg. A testületi szerv tagjainak többségi döntése alapján zárt
ülés rendelhető el, amennyiben a testületi szervek üléseinek nyilvánosságát a személyes
adatok, a személyiségi jogok védelmének biztosítása érdekében törvény korlátozza.
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11./ A döntéshozó, vezető és felügyelő szervek (Küldöttgyűlés, Intéző Bizottság, Felügyelő
Bizottság) ülésein jegyzőkönyvvezetőt, és a jegyzőkönyvet hitelesítő két tagot választ. A
vezető és döntéshozó szervek határozatait az érintettekkel 30 napos határidőn belül az elnök,
ill. ügyvezető elnök jogosult közölni írásban. A határozatokat a Szövetségi Iroda által
szervenként vezetett Határozatok Könyvébe kell behelyezni. A nyilvántartásba a szerv
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya is felvezetésre kerül. A vezető és döntéshozó szervek által meghozott
határozatokat a Szövetség internetes honlapján az ügyvezető elnök a határozatok
meghozatalától számított 30 napon belül nyilvánosságra hozza. A Küldöttgyűlés és az
Intéző Bizottság valamennyi határozatát nyilvánosságra kell hozni, kivéve azon
határozatokat, amelyek nyilvánosságra hozatala törvényi rendelkezés értelmében személyes
adatok vagy személyiségi jogok sérelmével járna.
12./ Egyéb kérdésekben a testületek maguk állapítják meg működési rendjüket.
IV.
Vezető tisztségviselők, összeférhetetlenségi szabályok

11.

§.

1./ A Szövetség vezető tisztségviselői:

 Elnök, alelnök,
 Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.
 I.B. tagok
A Szövetség tisztségviselőinek jogairól és kötelezettségeiről a Szövetség Szervezeti és
Működési Szabályzat rendelkezik, melyet a Küldöttgyűlés fogad el.
2./ A Szövetség elnökét akadályoztatása esetén az alelnök, illetve az általa kijelölt személy
helyettesíti.
3./ Elnök, alelnök, Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai az őket megválasztó testületnek
tartoznak kizárólag felelősséggel. Tevékenységüket társadalmi munkában végzik.
4./ A tisztségviselőkre és határozathozatalra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
4.1/A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.
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e) A Szövetség tisztségviselője – a nyilvánosan működő részvénytársaságban való
részvényszerzés kivételével – nem szerezhet részesedést a Szövetség céljai között
megfogalmazott tevékenységgel azonos tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben (Ptk.
685. §c, pont), továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a Szövetségével azonos
tevékenységet végző gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben.
4.2/ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem
értve a Szövetség legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Szövetség által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott alapcél szerinti
juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
4.3/ A Szövetség vezető szervének határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki
vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a
Szövetség cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem
pénzbeli szolgáltatás, illetve a Szövetség által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott,
létesítő
okiratnak
megfelelő
cél
szerinti
juttatás.
5./ A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Szövetséget előzetesen
tájékoztatni arról, hogy tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
6./ A tisztségviselők mandátuma megszűnik:

 A mandátum időtartamának lejáratával.
 Lemondással, amelyet a vezető testületi szervnek címezve a szövetségi irodával kell
írásban kell közölni, vagy az ülésen kell bejelenteni, és jegyzőkönyvben rögzíteni.
 A tisztségviselő halálával.
 A tisztségviselő határozatban rögzített visszahívása alapján
Ügyintéző szervezet: Szövetségi iroda.

12.

§.

1./ A Szövetség működésével járó adminisztratív, operatív feladatokat a Szövetségi iroda
látja el.
2./ A szövetségi iroda működési rendjét a munkaviszonyokhoz, és a megbízási
szerződésekhez tartozó munkaköri leírások tartalmazzák.
3./ A szövetségi iroda vezetője az ügyvezető elnök, aki egyben gyakorolja az ügyintéző
szervezet dolgozói felett a munkáltatói jogokat.

15

4./ A Szövetség ügyvezető elnöke pályázat útján határozatlan időre munkaviszonyban tölti
be tisztségét. Felette a munkáltatói jogokat az elnök útján az I.B. gyakorolja.
5./ Az ügyvezető elnök hatáskörét a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzata
tartalmazza és a munkaszerződése határozza meg.
6./ A Szövetségi Iroda intézkedéseit a Küldöttgyűlés vagy az Intéző Bizottság döntéseinek
megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig a Szövetség érdekeivel összhangban.
VI.
A Szövetség képviselete.

13.

§.

1./ A Szövetség törvényes képviselője az elnök, távolléte esetén alelnök, az ügyvezető elnök,
vagy az elnök által kijelölt személy jogosult a Szövetség törvényes képviseletére.
2./ Képviseletre jogosító írásbeli meghatalmazást a Szövetség elnöke, alelnöke, ügyvezető
elnöke adhat.
3./ Aláírásra jogosult egy személyben a hivatalos levelezések és az 500.000 Ft kötelezettség
vállalást meg nem haladó szerződések, megállapodások, nyilatkozatok esetén az ügyvezető
elnök. Az 500.000 Ft kötelezettség vállalást meghaladó szerződéskötés esetén elnök,
ügyvezető elnök, gazdasági vezető közül értelemszerűen 2 fő aláírása szükséges.
Pénzfelvétel, és a papír alapú átutalások esetén az elnök, az ügyvezető elnök, a gazdasági
vezető közül értelemszerűen 2 fő aláírása szükséges a pénzintézetnél megjelölt módon.
VII.
A Szövetség jogi személyisége és a közös vagyon kezelője.

14.

§.

1./ A Szövetség jogi személy és a közös vagyon kezelője.
2./ A szövetség közös vagyonát ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják. Az
ingatlanvagyon kezelésével összefüggő kérdésekben az Intéző Bizottság dönt.

3./ A Szövetség bevételei:
A Szövetséget a tagjai tartják fenn, a befizetett tagdíjakból. A Szövetség a saját bevételeiből
tartja még fenn az országos képviseleti szervet, a Küldöttgyűlés által jóváhagyott mértékben.
Az alapszabályszerű tevékenységből származó egyéb bevételek, esetenkénti támogatások,
más adományozótól közhasznú céljára vagy működési költségei fedezetére kapott támogatás,
illetve adomány, horgászengedélyek, kamatok, valamint pályázati támogatások, beszedett
állami horgászjegyek , horgász vizsgadíjak , a vállalkozási tevékenységből származó bevétel,
esetleges egyéb bevételek lehetnek még a Szövetség bevételei.
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4./ A Szövetség tartozásaiért, mint vagyonkezelő felel.
5./ A Szövetség befektetési tevékenységet nem folytat. Ha a Szövetség a jövőben befektetési
tevékenységet kívánna folytatni, akkor azt csak akkor teheti meg, ha a befektetési
tevékenység megkezdését megelőzően a Szövetségi Iroda elkészíti a Szövetség befektetési
szabályzatát, amit a legfőbb szerve a Küldöttgyűlés fogad el.
6./A Szövetség mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők.

7./ A Szövetség a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzá-tartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a civil szervezet által
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
8./ A Szövetség váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
9./ A Szövetség vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül,
illetve
hitel
törlesztésére
nem
használhatja
fel.
10./ A Szövetség köteles az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani,
egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. A Szövetség, mint
közhasznú jogállású szervezet kettős könyvvitelt vezet, magyar nyelven és forintban.
Működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a naptári év könyveinek lezárását
követően, december 31-i mérleg fordulónappal köteles beszámolót készíteni, amely
tartalmazza: a mérleget, az eredmény kimutatást, a kiegészítő mellékletet, továbbá a
közhasznúsági mellékletet.
Szövetség köteles közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb június 30.
napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosságszámára elérhető módon
közzétenni.
A Szövetség köteles az éves beszámolóval együtt közhasznúsági mellékletet a küldöttgyűlés
jóváhagyását követően a naptári évet követő év május 31. napjáig letétbe helyezni az
Országos Bírói Hivatalnál.
A Szövetség beszámolójába bárki betekinthet, ill. abból saját költségén másolatot készíthet.
VIII.
A Szövetség felügyelete.

15.

§.

1./ A Szövetség és szervei törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el.
2./ A Szövetség jogszabályi feltételhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége felett a
felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja, a hatósági ellenőrzés
általános szabályai szerint.
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IX.
Záró rendelkezések.

16.

§.

1./ Az alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba.
2./ A Szövetség jogutódja a MOHOSZ. Vas Megyei Intéző Bizottságának, és
Küldöttgyűlésének.
3./ A Magyar Országos Horgász Szövetség feloszlása esetén a vagyonából a Szövetség
tagszervezeteit megillető hányad, illetve érték, a tagszervezetek vagyonának tekintendő, és
működtetésükről a Szövetség szervei útján gondoskodnak.
4./ A Szövetség megszűnése
A szövetség a vonatkozó hatályos jogszabályokban meghatározott esetekben és módon
szűnik meg. A Szövetség megszűnése esetén a vagyon a tagok között nem osztható fel, a
Küldöttgyűlés által meghatározott módon azt az alapcél szerinti közhasznú
halgazdálkodási, halvédelmi tevékenységre kell fordítani.
5./ A Szövetségből kilépő, kizárt, törölt tag a vagyonrészt nem vihet ki a Szövetségből.
6./ A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
illetőleg a további vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
Ezen egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt a 2018. május 12. napján tartott
Küldöttgyűlésén a megjelent küldöttek megtárgyalták és minősített 3/4-es többségű
szavazattal elfogadták.

Seregi Miklós
elnök
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I. SZÁMÚ MELLÉKLET

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE
HIVATALOS TELEPHELYEI

Megnevezés

Cím, helyrajzi szám

Egyéb információ

Magyarszecsődi
kavicsbányató

Magyarszecsőd 0144/23.
hrsz. Körmend 0296/21
hrsz.

Merseváti tőzegbányató

Mersevát 06/6 hrsz.

Püspökmolnári
kavicsbányató

Püspökmolnári 0203/2
hrsz.

Gencsapáti horgásztó

Gencsapáti 0188/12

Nagypiriti kavicsbányató

Nemeskocs 072/10

Alpesi horgásztó

Vaskeresztes 167 hrsz.

saját tulajdonú bányató,
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület
saját tulajdonú bányató,
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület
saját tulajdonú bányató,
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület
saját tulajdonú tó,
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület
saját tulajdonú bányató,
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület
saját tulajdonú vízállás
nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület

Vaskeresztes, 2018.05.12.
Seregi Miklós
elnök

