
 

 

Sopron és Vidéke Horgász Egyesület 
 

ALAPSZABÁLYA 
 

 

Készült az 1984. január 15-i közgyűlésen elfogadott alapszabály, az egyesülési jogról szóló 

1989. évi II. törvény alapján egységes szerkezetbe foglalt 1997. január 26-i közgyűlésen 

elfogadott alapszabály alapján, valamint az azóta eltelt időszak közgyűlési határozatai sze- 

rinti módosításokkal kiegészítve, újból egységes szerkezetbe foglalva, a 2002. február 03–i 

közgyülésen elfogadással lezárva. 

 

 

I. 
 

Az egyesület neve, célja és feladata 
 

1. § 
 

1.  Az egyesület neve:  Sopron és Vidéke Horgász Egyesület 

2.  Az egyesület alakulási éve: 1948 
 

3.  Az egyesület székhelye:  Sopron és Vidéke Ipartestület 

9400 Sopron, Csengery u. 55. 
 

        Levelezési cím:  9401 Sopron, Pf.: 165. 
 

4.  Az egyesület pecsétje:  körpecsét -- a köriratban: 

     Sopron és Vidéke Horgász Egyesület  Sopron  

     középen egy horog, alatta: 1948. 
 

5.  Az egyesület vízterülete: Kistómalom  (  1,7 ha   hrsz.037-c-b soproni külerület.) 

     Nagytómalom (  4,0 ha   hrsz.10101/2 soproni belterület) 

     Ibolya tó  (  1,2 ha   hrsz.4257/235 soproni belterület) 

     Szalamandra tó (  0,6 ha   hrsz.0583 soproni külterület) 

     Rákos-patak  (  1,2 ha   hrsz.01163 fertőrákosi külter.) 

     Ikva-patak  ( 6,9 ha  fertőszentmiklósi zsiliptől a torkolatig) 

     Ikva-patak  (65,1 ha  Ikva-patak fertőszentmiklósi zsilipig; 

                    Kardos ér; Kecske-patak; Arany-patak; 

                    Brand majori csatorna; Sós-patak) 

 

A Nagytómalom és az Ibolya tó tulajdonosa a Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata, 

a Kistómalom, a Szalamandra tó, a Rákos-patak és az Ikva-patak a vízrendszerével együtt 

pedig a Magyar Állam tulajdonában van. 

Egyesületünk -- az 1997. évi XLI. törvény előírásai alapján -- a tulajdonosokkal hosszú távra 

megkötött, vizenként önálló, haszonbérleti szerződések keretein belül gyakorolja a halászati- 

ill. horgászati jogot. 
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2. § 
 

Az egyesület -- az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján -- a tagjai által 

önkéntesen létrehozott, pártoktól független, azoktól támogatást soha nem kapó, mindeddig 

országgyűlési képviselőt nem állított, és nem is támogatott, működése során a jövőben is a 

politizálástól való elzárkózást választó társadalmi szervezet, amely a 
 

Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetsége 
         (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 13.) 
 

tagjaként fejti ki tevékenységét és amelynek célja: 
 

1.a. a horgászmozgalom hagyományainak őrzése, a tagok horgászérdekeinek képviselete, 

        a horgászsportnak mint szabadidősportnak a fejlesztése, népszerűsítése mellett a gyer- 

        mek- és ifjúsági horgászok nevelése, a pihenés, a kultúrált szórakozás megteremtése, 

   b.  tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása, 

   c. a szabadidő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a horgászetika és -erkölcs tisz- 

        teletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése, 

   d. az egyesület vízterületének és annak környezetének kultúráltabbá tétele a nyugodt pihe- 

        nés és időtöltés biztosítására. 

 

 

3. § 
 

Az egyesület a 2.§-ban megfogalmazott célkitűzések végrehajtása érdekében: 
 

1.a. biztosítja tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek 

         keretében ismerteti a horgászattal összefüggő szabályokat és rendelkezéseket, 

   b. horgászati jogában, ill. kezelésében lévő vízterületen tervszerű halgazdálkodást folytat, 

   c. a kezelésében lévő vízterületen az egyesület számára a Polgári Törvénykönyvben meg- 

         határozott jogoknak érvényt szerez, 

   d. megbízás, ill. felhatalmazás alapján képviseli tagjait az állami- és más szervek előtt fo- 

         lyó eljárásokon, 

   e. kölcsönösségi alapon kapcsolatot tart fenn más horgászérdekeltségű társadalmi szerve- 

        zetekkel, együttműködik a víz- és halgazdálkodással foglalkozó gazdálkodó szervekkel, 

   f. segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat leküzdésében. Tevékenyen közre- 

        működik a természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásában, a vizek tisztasága és 

        a természet védelmében, 

   g. lehetőséget biztosít tagjainak a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapításában, 

        horgászversenyeket rendez, segíti és biztosítja a versenyzők felkészülését és részvéte- 

        lét a házi-, a megyei- és az országos versenyeken, 

   h. kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúsági horgászok nevelésére, aktív propaganda- 

        és szervező tevékenységet folytat az ifjúsági horgászsport fejlesztése érdekében. 
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II. 
 

Az egyesület tagjai 
 

4. § 
 

1. Az egyesületnek teljes jogú felnőtt tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségeik szem- 

        pontjából kedvezményezett, de tagsági jogaik tekintetében korlátozott ifjúsági tagjai 

        lehetnek. 

       Fiatalkorúak felvételéhez a szülő (gyám) írásbeli beleegyező nyilatkozata szükséges. 

       A 18. életévüket betöltött, de valamelyik tanintézmény nappali tagozatán tanulmányai- 

        kat folytató, vagy tényleges sorkatonai szolgálatot teljesítő, valamint a nyugdíjas és az 

        un. horgászfeleség tagokat az ifjúságiakéval megegyező kedvezményes anyagi kötele- 

        zettségek illetik meg. 

2.  Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma, 

        vagy az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt. 

3. Az egyesületbe teljes jogú felnőtt, vagy ifjúsági tagként való felvételhez a vezetőség -- 

        a közgyűlés jóváhagyásával -- meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő. 

       Azok a tagfelvételüket kérők, akik valamilyen egyéni megfontolásból nem kívánják a 

        belépési díjat megfizetni -- megkülönböztetett szigorításként -- vállalni kötelesek az 

        egyesület vízterületére szóló éves területi jegy váltásának jogáról való lemondást. 

       A megkülönböztetett korlátozás egy utólagos megfizetés esetén oldható csak fel. 

       A nyugdíjasoknak, a tagok közvetlen hozzátartozóinak, ill. a felnőtt korú, de jövede- 

        lemmel nem rendelkező tanulóknak és katonaidejüket tőltőknek belépési díját a veze- 

        tőség egyéni elbírálás alapján mérsékelheti. 

4. Az egyesület csak a tagjai számára biztosítja az egyesület vízterületére szóló éves terü- 

        leti jegy megváltási lehetőségét, más horgászok csak napi jeggyel látogathatják az 

        egyesület vizeit.  Heti-, valamint havi területi jegy nincs forgalomban. 

5.  Az egyesületnek jogi személy-, továbbá pártoló és tiszteletbeli tagjai is lehetnek. 

      A jogi személy tagsági viszonyát, ill. az egyesületben való tevékenységének részvételé- 

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

       által kötött együttműködési megállapodás rögzíti. 

6. A pártoló- és tiszteletbeli tag anyagilag, ill. szakmai, erkölcsi, elvi támogatásával elő- 

        segítheti az egyesület céljainak megvalósítását. 

7.  Az egyesület teljes jogú tagja nem magyar állampolgár is lehet. 

 

 

5. § 
 

1. A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsájtott belépési nyilatkozat 

        kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani. 

2. A felvétel tárgyában az egyesület vezetősége a kérelem benyújtását követő első ülésén 

        dönt. A felvétel ügyében hozott elutasító döntést a felvételt kérővel írásban indoklással 

        kell közölni. 
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A tagok jogai 
 

6. § 
 

1. A tagokat a jogszabályokban biztosított -- az ifjúsági tagokra, a jogi személyekre, a pár- 

       toló- és tiszteletbeli tagokra, valamint a megkülönböztetett szigorítást önként vállaló ta- 

       gokra vonatkozó korlátozások kivételével -- egyenlő jogok illetik meg és egyforma kö- 

       telezettségek terhelik. 
 

2.  A tagok jogosultak: 
 

   a.  az egyesület útján állami horgászjegyet igényelni, amennyiben nincs tagdíjhátraléka, 

   b. az állami horgászjegy és a szövetségi tagsági betétlap birtokában -- a megkülönböz- 

         tetett szigorítást önként vállaló tag kivételével -- egyesületi éves területi engedélyt vál- 

         tani és az abban feltüntetett vízterületen horgászni, 

   c. a rendelkezésre álló keretben és megállapított sorrendben, kedvezményezett díjazás 

         mellett, a MOHOSZ és a megyei Szövetség által fenntartott horgásztanyákat, horgász- 

         felszereléseket és egyéb szolgáltatásokat igénybe venni, 

   d. a megyei Szövetség és az egyesület által szervezett, ill. lebonyolított tanfolyamokon, 

         előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken részt venni, 

   e. aktívan részt venni az egyesület munkájában és tevékeny közreműködésükkel hozzájá- 

         rulni az egyesületi feladatok teljesítéséhez. 

3. Az egyesület tartozásaiért az egyesület saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tar- 

         tozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. 

4. Az egyesület teljes jogú tagjait a küldött közgyűléseken személyes tanácskozási, indit- 

         ványtételi jog illeti meg, de szavazati joga csak a megválasztott küldötteknek van. 

       Az 1989.évi II. tv.-ben, továbbá az egyesületi alapszabályban megállapított feltételek 

         fennállása esetén a teljes jogú tagok bármely egyesületi tisztségére megválaszthatók. 

5. A gyermek, az ifjúsági tag és a jogi személy, továbbá a tiszteletbeli tag szavazati joggal 

        nem rendelkezik és tisztségre sem választható. A közgyűlésen azonban a tanácskozási- 

        és az indítványtételi jog őket is megilleti. 

6. A közgyűlés, vagy a vezetőség törvénysértő határozatát -- a tudomására jutásától számí- 

        tott 30 napon belül -- az illetékes bíróság előtt megtámadhatja. 

      A határozat megtámadása azonban annak végrehajtását nem gátolja. 

 

 

A tagok kötelességei 
 

7. § 
 

1. Az egyesületi alapszabályt, a közgyülési- és a vezetőségi határozatok rendelkezéseit 

        betartani. 

2. A megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába az előírt határidőig, 

        a tárgyév szeptember hó 1. napjáig befizetni. 

3. A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos- és az egyesületi horgászrendet, 

        ill. az egyes vízterületekre hatályos korlátozó intézkedéseket megismerni és betartatni. 



4. A vizek tisztasága felett őrködni és az esetleges vízszennyezéssel kapcsolatos észrevé- 

        teleket az egyesület vezetőségével haladéktalanul közölni. 
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5. A fogási naplót az előírás szerint vezetni és minden év január 05 -ig az egyesület veze- 

        tőségének megküldeni. 

6. Arra a tagra, aki a fogási napló leadási kötelezettségének elfogadható indok nélkül, az  

        előírt határidőre nem tesz eleget, arra az országos horgászrendben megállapított szank- 

        ciók vonatkoznak. 

7. Az egyesület szervei és az ellenőrzésre feljogosított személyek ellenőrzéseit a vízterüle- 

        ten, ill. annak környezetében eltűrni köteles. 

 

 

III. 
 

A tagság megszűnése 
 

8. § 
 

1.  A tagság megszünik: 
 

   a. elhalálozás, 

   b. kilépés, 

   c. törlés, 

   d. kizárás következtében. 
 

2. A kilépési szándékot az előző év november 30. napjáig ajánlott levélben kell bejelen- 

        teni az egyesület vezetőségénél, aminek elmulasztása esetén a tag köteles a követ- 

        kező évi tagdíjat megfizetni. 

        E kötelezettsége alól a vezetőség -- elfogadhatóan indokolt esetben, ill. egyéni elbírálás 

        alapján -- részlegesen, vagy teljes egészében mentesítheti. 

3. Azt a tagot, aki a tagdíjjal, vagy egyéb fizetési kötelezettségével hátralékban van és a 

        vezetőség írásbeli felszólításában megjelölt határidőre sem egyenlíti ki, a vezetőség az 

        egyesület tagjainak soraiból törli. 

       A törlés nem érinti az egyesületnek a hátralékos tagdíjra, ill. a tag egyéb tartozására vo- 

        natkozó követelését, amelyet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint a vezetőség bí- 

        rósági úton érvényesít. 

4. Kizárás folytán az veszti el tagságát, akit az egyesület fegyelmi bizottsága jogerős hatá- 

        rozattal -- annak a vezetőség részéről történt jóváhagyásával -- az egyesület tagjainak 

        soraiból kizár. 

5. Elhalálozás, vagy kizárás esetén a tag tagdíjfizetési kötelezettsége megszűnik, de a már 

        befizetett tagdíj és egyéb befizetések vissza nem követelhetők. 
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IV. 
 

Az egyesület szervei 
 

9. § 
 

1.  Az egyesület szervei: 
 

    -- közgyűlés, ill. küldött közgyűlés 

    -- vezetőség 

    -- felügyelő bizottság 

    -- fegyelmi bizottság 

    -- szükség szerinti eseti szakbizottságok 
 

2. Az egyesület választott tisztségviselői csak büntetlen előéletű magyar állampolgárok le- 

        hetnek, amelynek tényfeltárásáról írásbeli nyilatkozatot kell tenniük. 

       A vezetőség és a bizottságok tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói. 

3. Az egyesület alapszabályán keresztül biztosítja az egyesület demokratikus önkormány- 

        zati elven alapuló működését. Elősegíti a tagok jogainak és kötelezettségeinek érvénye- 

        sülését. 

4.  Az egyesület vezető szerveit 5 évi időtartamra választja a közgyűlés. 

      A választott vezetők beszámolási kötelezettséggel tartoznak választóiknak. 

      Amennyiben feladataikat nem látják el megfelelően, a megválasztó szerv őket bármikor 

        visszahívhatja. 

5.  A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésükön tagjainak fele jelen van. 

       Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az eredeti napirendben felvett 

        kérdésben, a másodszorra összehívott ülés a megjelentek számára való tekintet nélkül 

        határozatképes. 

6. A szavazás minden esetben nyílt úton történik, a határozathozatal egyszerű szótöbbség- 

        gel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

7.  Titkos szavazást kell tartani, ha a jelenlévő tagok 50 %-a + 1 fő bármely kérdés eldön- 

        tésére ezt a szavazási módot javasolja. 

 

 

A közgyűlés 
 

10. § 
 

1.  Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, ill. küldött közgyűlés. 

2.  A közgyűlés, ill. küldött közgyűlés: 
 

   a.  elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát, 

   b. kimondja az egyesület feloszlását vagy más egyesülettel való egyesülését, amelyhez a 

         tagok, ill küldöttek létszámának kétharmados szótöbbségű nyílt szavazása szükséges, 

   c. megválasztja az egyesület elnökét, titkárát, gazdasági felelősét és a vezetőség többi tag- 

         ját, a felügyelő- és fegyelmi bizottságok elnökeit és tagjait, valamint a megyei küldött- 

         közgyűlésre delegálható küldötteit. 



  d. jóváhagyja az egyesület költségvetését és zárszámadását, továbbá felhatalmazást ad a 

         vezetőségnek a költségvetés keretében az egyes rovatok közötti átcsoportosításra, 
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   e. megállapítja az éves tagdíjat és egyéb az egyesület továbbfejlesztéséhez, fenntartásá- 

         hoz és kultúrált környezetének kialakításához szükséges bevételeket, 

   f. meghatározza az egyesület érdekében évente elvégezendő közösségi munka módját, 

         mértékét, ill. annak esetleges pénzbeni megváltásának rendjét, 

   g. megtárgyalja a vezetőség éves beszámolóját, meghatározza munkájának további irá- 

         nyát, jóváhagyja munkaprogramját, 

   h.  megsemmisíti a vezetőség jogszabályokba-, vagy az alapszabályba ütköző határozatait, 

   i.   beszámoltatja a bizottságokat végzett munkájukról, 

   j.   panasz esetén másodfokon eljár az egyesület tisztségviselőinek fegyelmi ügyében, 

   k. megállapítja az országos horgászrend keretei között az egyesület kezelésében lévő 

         vízterület horgászrendjét és a fegyelmi büntetések mértékének egyesületi szabályzatát, 

   l.   tiszteletbeli címet adományozhat. 

 

 

11. § 
 

1.  A közgyűlést, ill. a küldött közgyűlést -- rendes ülésre -- évenként kell összehívni. 

       Rendkívüli közgyűlést akkor kell tartani, ha azt 
 

   a.   a tagok egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével írásban kéri, 

   b.   a felügyelő bizottság szükségesnek tartja, 

   c.   a vezetőség szükségesnek tartja, 

   d.   ha azt a felügyeleti szerv írásban indítványozza. 

2.  A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze és vezeti le. 

      A tervezett napirendet is tartalmazó levélszerű meghívót a közgyűlés kitüzött időpontja 

       elött legalább 8 nappal meg kell küldeni a felügyeleti szervnek és az egyesület küldötte- 

       inek. A teljes körű tagságot hirdetményekben kell a közgyűlés megtartásáról értesíteni. 

3. A közgyűlésen elhangzottak lényegéről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyről az elnök 

       gondoskodik. A jegyzőkönyv és a közgyűlésen elhangzottak alátámasztására két jegy- 

       zőkönyvi hitelesítőt kell választani a tagok közül. 

      A közgyűlés jegyzőkönyvét és mellékleteit a felügyeleti szervnek meg kell küldeni. 

 

 

A vezetőség 
 

12. § 
 

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

       közgyűlés határozatainak végrehajtásairól, biztosítja a két közgyűlés közötti időszak- 

       ban az egyesületi munka folyamatosságát. 

2.  A vezetőség munkáját az elnök szervezi és irányítja. 

3. A vezetőségnek az egyesület elnökén, alelnökén, titkárán és gazdasági felelősén kívül 

       más konkrét szakfeladatokkal megbízott tagjai lehetnek -- verseny- és ifjúsági felelősök, 

       víz- és környezetvédelmi felelős stb. -- a vezetőség létszáma 9 fő. 
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4.  A vezetőség: 
 

   a.  kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és elkészíti tárgysorozatát, 

   b.  kezelői jogokat gyakorol az egyesület kezelésében lévő vízterület fölött, 

   c. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben, ill. a közgyűlés 

         jóváhagyása alapján a költségvetés egyes rovatain belül átcsoportosíthat, 

   d.  határoz a tagok felvétele, törlése és kizárása tárgyában, 

   e.  meghatározza, hogy a vezetőség egyes tagjai milyen szakfeladatokat látnak el, 

   f. a költségvetés keretében határoz egyes személyek tagdíjának mérsékeléséről, elenge- 

         déséről és díjkedvezmények nyújtásáról, 

   g. első fokon eljár az egyesület tisztségviselőinek fegyelmi ügyében, egyébként másod- 

          fokú fegyelmi jogkört gyakorol, 

   h. gazdálkodik az egyesület kezelésében lévő vízterületen, az egyesület vízterületét rend- 

          szeresen halasítja, 

   i.   szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról, 

   j. kijelöli a horgászversenyek, valamint más rendezvények időpontját, a verseny feltételeit, 

        díjait és rendezőit, továbbá az érintettekkel előzetesen egyezteti az egyesület verseny- 

        csapatának összeállítását és szerepeltetését, 

   k. a költségvetés keretében előirányozza a vezetőség tagjainak tiszteletdíját és dönt az eseti 

        megbízású alkalmazottak munkabéréről, 

   l.   dönt minden olyan egyéb kérdésben, amelyet a közgyűlés részére átruházott, 

  m.  szükség szerint eseti, vagy tartós idejű munka-, ill. szakbizottságokat hozhat létre. 

 

 

13. § 
 

1.   A vezetőség szükség szerint, de évente legalább két alkalommal vezetőségi ülést tart. 

      Rendkívüli vezetőségi ülést kell összehívni, ha azt: 
 

   a.  a vezetőség tagjainak egyharmada az ülés okának és céljának megjelölésével kéri, 

   b.  az egyesület elnöke szükségesnek tartja. 

   c.  a felügyelő bizottság indítványozza. 

2. A vezetőség ülését az egyesület elnökének akadályoztatása esetén a helyettesítésével 

         megbízott alelnök, vagy titkár hívja össze és látja el az elnöki feladatokat. 

3. A vezetőség üléseire minden esetben meg kell hívni az egyesület bizottságainak elnö- 

         keit is. 

4.  A vezetőségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
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Tisztségviselők 
 

14. § 
 

1.  Az elnök és az alelnök: 
 

   a.  képviseli az egyesületet, a vezetőség egyes tagjait megbízza esetenkénti képviselettel, 

   b.  összehívja a közgyűlést és a vezetőség üléseit, azokon elnököl, 

   c. ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, őrködik az egyesület szervei- 

         nek törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett, 

   d.  a költségvetés keretei között utalványozási jogkört gyakorol, 

   e.  eljár a vezetőség által átruházott hatásköri ügyekben, 

   f. az elnököt munkájában az alelnök, a titkár, ill. a vezetőség e feladatokkal megbízott 

         tagja segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti, 

   g.  irányítja az egyesület és a vezetőség munkáját. 
 

2.  A titkár: 
 

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

   b.  gondoskodik a közgyűlések és a vezetőségi ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről, 

   c.  irányítja és ellátja az egyesület írásbeli és adminisztratív feladatait, 

   d.  szervezi az egyesület rendezvényeit, 

   e. segíti az egyesület elnökét feladatainak ellátásában, elvégzi az elnök által átruházott 

         feladatokat. 
 

3.  A gazdasági felelős: 
 

   a. az egyesület gazdasági ügyeit intézi, az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek és 

         a vezetőségnek beszámol, 

   b.  a pénz- és vagyonkezelésről okmányolt elszámolást vezet, 

   c. az évi költségvetést, zárszámadást és a vagyonmérleget elkészíti és a vezetőség, ill.a 

         közgyűlés elé terjeszti. 

 

V. 
 

Bizottságok 
 

15. § 
 

  Felügyelő bizottság: 
 

1.  A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. 

      A bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú tagja van -- elnöke és két tagja. 

2.  A bizottság tagjai egyidejüleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 

3. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének, a testületi szervek hatá- 

       rozatainak végrehajtását -- a közgyűlés kivételével -- az egyesület szerveinek törvényes 

       és alapszabályszerű működését, negyedévente pedig a pénz- és vagyonkezelést, ill. a 

       bizonylati fegyelmet. 



4. A bizottság, ha hiányosságot állapít meg, arról a vezetőséget, súlyosabb esetben a köz- 

       gyűlést tájékoztatja. 

      A bizottság ez irányú indítványa alapján a rendkívüli vezetőségi ülést, vagy a rendkívüli 

       közgyűlést 30 napon belül össze kell hívnia az elnöknek. 
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5. A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult a vezetőség ülésein részt venni, észre- 

       vételi és indítványtételi jog illeti meg. 

      A bizottság elnöke köteles a végzett munkájukról a közgyűlésnek beszámolni. 

6.  A bizottság munkaterv alapján dolgozik. 

 

 

16. § 
 

Fegyelmi bizottság: 
 

1.  A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja 

      A bizottságnak a közgyűlés által megállapított számú tagja van -- elnöke és négy tagja. 

      A bizottság 3 tagú eseti tanácsban működik, tagjait a bizottság elnöke jelöli ki. 

2.  A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem viselhetnek. 

3. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, 

       valamint a vezetőség és a bizottságok tagjainak fegyelmi ügyében. 

4. A bizottság eljárásaira a MOHOSZ fegyelmi szabályzat általános, irányadó útmutatásai 

       és a Fegyelmi büntetések mértékének egyesületi szabályzata rendelkezései az 

       irányadók. 

      Az eseti eljárások szabályszerű lefolytatásáról a bizottság elnöke gondoskodik. 

5. A bizottság időszakonként tájékoztatja a vezetőséget a fegyelmi helyzetről és a felelős- 

       ségre vonási gyakorlatról. 

6.  A bizottság elnöke az éves munkájukról a közgyűlésen beszámol. 

 

 

VI. 
 

Az egyesület jogi személyisége, vagyona és gazdálkodása 
 

17. § 
 

1.  Az egyesület jogi személy. 

2.  Az egyesület vagyonát ingóságok, készpénz és követelések alkotják. 

3.  Az egyesület bevételei: 

       tagdíjakból, területi jegyek eladásából, belépési- és egyéb díjakakból, banki kamatok- 

       ból, esetleges adományokból, ill. sponzori támogatásokból, továbbá az egyesület alap- 

       szabályszerű tevékenységéből származó egyéb bevételekből tevődnek össze. 

4.  Az egyesület vagyonáért a vezetőség egyetemlegesen felelős. 

      Az egyesület a tartozásaiért saját vagyonával felel. 

      Az egyesület tartozásaiért az egyesület tagjai saját vagyonukkal nem felelnek. 

5. Az egyesület tagjai a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó szabályai sze- 

       rint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért. 



6. Az egyesület megszűnése, feloszlása vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon 

       csak horgász célokra használható fel. 

     Egyébiránt a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az irányadók. 
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VII. 
 

Az egyesület felügyelete 
 

18. § 
 

1.  Az egyesület törvényességi felügyeletét az ügyészség látja el. 

2. Az egyesület jogszabályi feltételekhez kötött, vagy abban szabályozott tevékenysége fe- 

       lett a felügyeletet a tevékenységi körnek megfelelő állami szerv gyakorolja a hatósági 

       ellenőrzés hatályos szabályai szerint. 

 

 

VIII. 
 

Záró rendelkezés 
 

19. § 
 

A közgyűlések jegyzőkönyvét, határozatait, továbbá minden olyan határozatot, amely a 

választott testületek személyi összetételében, vagy az egyesület szervezetében változást 

eredményezett, a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sopron megyei Szövetségének, 

továbbá a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróságnak, mint Cégbíróságnak kell megküldeni. 

 

Az egységes szerkezetbe foglalt alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba, 

egyidejűleg hatályát veszti az elmúlt években megtartott közgyüléseken elfogadott 

mindegyik korábbi alapszabály. 

 

Ezt az alapszabályt a Sopron és Vidéke Horgász Egyesület 2002. február hó 03. napján meg- 

tartott küldött közgyűlésén közszemlére adtuk, szerkezetével és tartalmával szemben kifogás 

nem érkezett, a közgyűlés elfogadta. 

 

 

 

 

 

 

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

  Hargitai László  elnök    Czirják Viktor  titkár 
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