
TARNAMENTI HORGÁSZ EGYESÜLET

J Á S Z D Ó Z S A

EGYSÉGES SZERKEZETBE 

FOGLALT

A L A P S Z A B Á L Y A

2 0 1 1.

Az egyesület célja, neve és feladata

1. §

Az egyesület neve: TARNAMENTI  HORGÁSZ  EGYESÜLET  JÁSZDÓZSA

Székhelye: 5122 Jászdózsa, Deák Ferenc u. 65.

Levelezési címe: 5122 Jászdózsa, Deák Ferenc u. 65.

Bélyegzője: Kör alakú, a körokiratban az egyesület neve, középen az alapítás 
évszáma és  egy  hal  található.  A körbélyegzőn  kívül  az  egyesület 
fej /cím/ bélyegzőt is használ, melyen az egyesület neve olvasható.

Alapítás ideje:1967. március 20.

2. §

Az egyesület célja

- Tagjaink horgászérdekének képviselete,  a lehetőségekhez képest kedvező horgászati 
feltételek megteremtése.

- A horgász-sport fejlesztése, népszerűsítése.
- Tagjainak természetszeretetre és védelmére történő nevelése.
- Horgászati rendezvények megtartása, horgászversenyek rendezése.
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- Egyesületünk  politikai  tevékenységet  nem folytat,  politikai  pártokat  nem  támogat, 
országgyűlési képviselőket nem támogat és nem is állít.

3. §

Egyesületünk a 2. §-ban meghatározott célok érdekében:

- Biztosítja  tagjainak  az  egyesületi  élethez  szükséges  feltételeket,  a  horgászattal 
összefüggő szakismereteket, jogszabályok gyarapítását.

- Igyekszik  biztosítani,  hogy  a  tagok  a  horgászatra  vonatkozó  jogszabályokat,  az 
országos és az egyesület horgászrend szabályait betartsák.

- Segíti  a  hatóságokat  az  orvhalászat  és  orvhorgászat  megelőzésében, 
megszüntetésében,  a  vizet,  valamint  a  horgászhelyek  tisztasága  és  a  természet 
védelmét.

- Halfogó és egyéb versenyeket rendez.

4. §

- Egyesületünk  a  MOHOSZ,  mint  a  Magyar  Országos  Horgász  Szövetség 
/továbbiakban: Szövetség/ tagjaként fejti ki működését. Erre a kapcsolatra a Szövetség 
Alapszabálya az irányadó.

5. §

Az egyesület tagjai

- Az egyesületnek teljes jogú tagjai , ifjúsági és gyermek tagjai is lehetnek.
- Egyesületünk több éve engedélyezte a  kettős tagsági viszonyt, amit továbbra is meg 

kívánunk tartani. Itt a kötelezettségek és jogok azonosak a teljes jogú tagéval. 
- Egyesületünknek  csak az lehet  tagja,  aki  nem áll  horgászjegy vásárlásának tilalma 

alatt.
- Ifjúsági tagnak 18 éven aluli, de 14 életévüket betöltött fiatalokat veszünk fel.
- Kedvezményezett, csökkentett éves területi engedélyt fizethetnek, illetve kaphatnak:

- horgászfeleségek,
- választott vezetőség tagjai, illetve tisztségviselők.
A csökkentés mértékét, valamint a kedvezményezettek névsorát a közgyűlés határozza 
meg. 

Elutasítás esetén a felvételt kérő a vezetőséghez 15 napon belül fellebbezést nyújthat be.

7. §
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- A  tagokat  a  jogszabályokban  foglaltak,  az  ifjúsági  tagokra  és  gyermek  tagokra 
vonatkozó  korlátozások  kivételével,  egyenlő  jogok  illetik  meg,  és  egyforma 
kötelezettségek terhelik.

- Az ifjúsági és gyermek tagok is rendelkeznek szavazati joggal, azonban az
egyesület kiskorú tagja csak az életkorának megfelelő tisztségre          választhatótó. A 
közgyűlésen tanácskozási és javaslattételi joggal is rendelkeznek.

- A tagok jogai:
- Tagjainknak jogukban áll teljes jogú tagság esetén a közgyűlésen tanácskozási, 

észrevételezési, javaslattételi és szavazati jogot gyakorolni.
- Az  egyesülettől  állami  jegyet,  szövetségi  betétlappal  igényelni  és  annak 

birtokában éves területi  engedélyt  váltani  és az azon feltüntetett  vízterületen 
horgászni.

- A tagok kötelezettségei:
- Az alapszabály, a közgyűlés és az egyesület választott szerveinek határozatát 

megtartani.
- Védeni egyesületünk tulajdonát, továbbá a közgyűlés által megállapított díjakat 

/területi  jegy,  tagsági  díj,  és  halasítási  díj,  közmunka  díj  stb./  az  egyesület 
pénztárba befizetni.

- Részt  venni  a  közgyűlésen,  tevékenyen  közreműködni  az  egyesület 
munkájában, valamint segíteni az egyesület faladatainak teljesítésében.

- A horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az országos és az egyes vízterületek, 
valamint saját vizeink horgászrendjét betartani, illetve betartani.

- Horgászvizünk: Holt-Tarna partjainak tisztasága felett őrködni, valamint 
az  esetleges  vízszennyezéssel  kapcsolatos  tapasztalataikat  az  egyesület 
vezetőségével haladéktalanul közölni.

- Kötelezően részt vesz a vízpart  téli  nádvágási,  tavaszi  takarítási,  valamint  a 
nyári  kaszálási  munkáiban  évi  10  munkaóra  mértékben  a  vezetőség  által 
meghirdetett  időpontokban.  A munkavégzés a közgyűlés  által  meghatározott 
ellenérték fejében megváltható.  A munkavégzést a vezetőség által  megbízott 
személy  a  horgászigazolványba  bejegyzi.  A  kötelező  munkavégzés  nem 
vonatkozik a gyermek és a súlyos mozgáskorlátozott tagokra. 

8. §

A tagsági viszony megszűnése:
- elhalálozáskor
- kilépéskor
- törléskor
- kizáráskor

következik be.

Kilépés,  törlés,  kizárás  esetében  tagdíj  és  egyéb  befizetett  díjak  vissza  nem 
követelhetőek.
Elhalálozás  esetén  az  egyesület  vezetősége  egyéni  elbírálás  alapján  a  fent  említett 
díjak időarányos részét visszafizetheti.

Törlés: Ha az egyesület tagja az utolsó érvényes éves területi engedélyét követő év 
december  31.-ig  nem  váltja  ki  az  új  területi  engedélyét,  vagy  nem  fizeti  be  a 
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tagfenntartás  összegét  az  egyesület  pénztárába,  akkor  a  tag  automatikusan,  minden 
értesítés és felszólítás nélkül törlésre kerül az egyesület tagnyilvántartásából.

9. §

Az egyesület szervei és működésük.

- Az egyesület szervei:
- Közgyűlés
- Vezetőség
- Felügyelő Bizottság
- Fegyelmi Bizottság

- A vezetőség, a felügyelő és fegyelmi bizottság tagjaivá büntetlen előéletű, teljes jogú, 
vagy kettős tagsággal rendelkező horgász választható.

10. §

A  Tarnamenti  Horgászegyesület  testületi  szervei  :  Közgyűlés,   Vezetőség,  Felügyelő 
Bizottság. Fegyelmi Bizottság. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagság  50 % + 1 fő 
az ülésen jelen van.

Ha  a  Közgyűlést,  határozatképtelenség  miatt  el  kell  halasztani,  a  Közgyűlést  a  Horgász 
Egyesület elnöke feloszlatja, és ugyanazon a napon és ugyanazzal a napirenddel 30 percen 
belül  másodszorra  összehívja.  Az  így  összehívott  Közgyűlés,  a  megjelent  horgásztagok 
számától függetlenül határozatképes.

A határozathozatal személyi és egyéb kérdésekben a  Közgyűlésen nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel történik.

A Vezetőségi, a Felügyelő Bizottsági és a Fegyelmi Bizottsági ülések akkor határozatképesek, 
ha legalább a tagok 50 % + 1 fő az ülésen jelen van.

Határozathozatal nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik. 

A vezetőség,  a felügyelő és fegyelmi  bizottság tagjait  a Közgyűlés  5 /öt/  évre választja a 
fentiekben leírtak alapján. 
A megválasztott testületi tagok kötelesek munkájukról beszámolni a vezetőségnek, illetve a 
Közgyűlésnek. 

11. §

Közgyűlés

- Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, mely évente ülésezik
- Elfogadja az egyesület alapszabályát, és jóváhagyja a módosításokat. 
- Kimondja az egyesület feloszlását, vagy együttműködését.
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- Meghatározza  a  megválasztandó  testületek  taglétszámát,  megválasztja  az 
egyesület  elnökét,  titkárát,  gazdasági  vezetőjét,  a  vezetőség  többi  tagjait,  a 
felügyelő és fegyelmi bizottság elnökeit és a bizottságok tagjait. 

- megállapítja  és  elfogadja  az  egyesület  évi  költségvetését,  zárszámadását,  és 
vagyonmérlegét,

- felhatalmazza a vezetőséget a megállapított költségvetésnek az egyes rovatok 
közti átcsoportosítását, ha erre évközben alapos indok mutatkozik,

- megállapítja  az  évi  tagdíjakat,  területi  jegyek  árát,  halasítási,  közmunka  és 
egyéb díjakat,

- megsemmisíti a vezetőség jogszabályba – alapszabályba ütköző határozatait,
- beszámoltatja a felügyelő és fegyelmi bizottságokat munkájukról,
- a költségvetésben összességében megállapítja a vezetőség tagjainak 

tiszteletdíját,
- a közgyűlést, a meghatározott időközben is össze lehet hívni:

- ha az egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának megjelölésével 
kéri,

- ha a felügyelő bizottság, vagy a vezetőség szükségesnek tartja,
- ha a felügyelő szerv /ügyészség/ írásban indítványozza,

- a közgyűlést, az egyesület elnöke hívja összes. 
A napirendet tartalmazó meghívót az ülés kitűzött időpontja előtt legalább 8 
/nyolc/ nappal meg kell küldeni az egyesület tagjainak.

- A közgyűlésen, az egyesület elnöke elnököl, ha a vezetőség levezető elnököt 
nem jelöl. Az előterjesztéseket az elnöklő, a beszámolókat és előterjesztéseket 
az egyesület elnöke, gazdasági vezetője, a felügyelő és fegyelmi bizottságok 
elnökei tartják éves munkájukról.

A közgyűlésről az elhangzottak lényegét tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.
A  jegyzőkönyv  készítéséről  a  titkár  gondoskodik,  a  két  hitelesítőt  az  értekezlet 
választja soraiból.
A jegyzőkönyvet  a rendezvényt  követő 30 /harminc/  napon belül alapszabály vagy 
személyi változás esetén a Megyei Bíróságnak kell megküldeni.

12. §

Vezetőség

- A vezetőség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a 
közgyűlés, határozatainak végrehajtásáról.

- Létszámát a közgyűlés öt főben határozza meg.
- A vezetőség összeállítja és előkészíti a közgyűlés tárgysorozatát.
- Elkészíti az egyesület költségvetését és zárszámadás tervezetét.
- Elkészíti  az  éves  munkatervet,  a  tiszteletdíjak  összegének  és  egyéb  juttatások  - 

tiszteletjegyek, stb. – tervezetét.
- Másodfokon eljár a fegyelmi és tagfelvételi ügyekben.
- Szükség szerint átcsoportosít a költségvetés egyes rovatai között.
- Dönt az elhalálozott tagok éves díjtételének arányos visszafizetéséről.
- Szükség szerint, de legalább négy alkalommal ülésezik évente.
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- Rendkívüli ülést kell összehívni ha azt:
- a  vezetőség  tagjainak  legalább  egyharmada  kéri  az  ülés  céljának 

megjelölésével,
- az  egyesület  elnöke,  illetve  a  felügyelő  bizottság,  vagy  felügyeleti  szerv 

/Ügyészség/ az ülés céljának megjelölésével kéri.
- Megállapítja a halfogó és egyéb versenyek, valamint más rendezvényeknek az 

időpontját, a feltételeit, díjait, és kijelöli a rendezőket és bonyolítókat.
- Vezetőség ülését az elnök hívja össze és látja el az elnöki feladatot.
- A vezetőségi ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni a felügyelő és fegyelmi 

bizottságok elnökeit.
- A  vezetőségi  ülésekről  személyi  kérdésekben  jegyzőkönyvet,  míg  egyéb 

kérdésekben emlékeztető kell készíteni.

13. §

Felügyelő Bizottság

- A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
/egy elnököt és  két tagot/

- A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületen belül más tisztséget nem tölthetnek be.
- A bizottság köteles ellenőrizni:

- az alapszabály megtartását,
- az egyesület költségvetés szerinti gazdálkodását,
- a közgyűlés, küldöttértekezlet határozatainak végrehajtását,
- az egyesület szerveinek /közgyűlést kivéve/ törvényes és 

alapszabály szerinti működését,
- negyedévenként a pénz és anyagkezelést, a bizonylati fegyelmet, 

valamint a gazdálkodást.
- Ellenőrzéseiről a bizottság jegyzőkönyvet, illetőleg feljegyzést köteles készíteni.
A bizottság jogosult az egyesület működésével kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálni.
Ha  a  bizottság  ellenőrzése  során  hiányosságokat,  vagy  jogszabályt,  alapszabályt,  vagy 
egyesületi  érdeket  sértő  bármely  magatartást,  hiányosságot  észlel,  arról  írásban  köteles 
tájékoztatni az egyesület elnökét.
Az  írásbeli  tájékoztatás  eredménytelensége  esetén  30  /harminc/  napon  belül  rendkívüli 
közgyűlés, összehívását kezdeményezheti.
A bizottság elnöke köteles a végzett munkáról a közgyűlésnek beszámolni.
A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőségi üléseken.
A bizottság éves munkaterv alapján dolgozik.

14. §.

Fegyelmi Bizottság

- A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. /egy elnököt és két tagot/
- A bizottság tagjai egyidejűleg az egyesületben más tisztséget nem viselhetnek.
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- A bizottság első fokon eljár az egyesület – választott tisztséget be nem töltő – tagjaival 
szemben.

- A bizottság eljárására a Szövetség és Tagegyesületeinek „Fegyelmi Útmutató”-jában 
foglalta az irányadók.

- A  bizottság  a  fegyelmi  helyzetről  és  minden  fegyelmi  ügyről  –  döntésekről  – 
rendszeresen tájékoztatja a vezetőséget, a közgyűlésnek, pedig beszámol munkájáról.

- A bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni a vezetőség ülésein.

15. §

Az egyesület elnöke

- Képviseli az egyesületet, a vezetőség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti 
képviseletével,  kapcsolatot  tart  az  érdekképviselettel,  a  helyi  önkormányzattal,  a 
társadalmi szervezetekkel.

- Összehívja a közgyűlést a  vezetőségi  ülést,  és  azokon  elnököl,  összeállítja  az 
ülések napirendjeit, témakörét.

- Ellenőrzi  a  testületi  szervek  határozatainak  végrehajtását,  őrködik  az  egyesület 
szerveinek törvényes és alapszabály szerinti tevékenysége felett.

- A  költségvetés  keretei  között  utalványozási  jogkört  gyakorol,  továbbá 
készpénzfelvétel, átutalás alkalmával első aláírásra jogosult.

- Az egyesület leveleit, okiratait, jogszerű és kötelezettségeket vállaló okiratokat aláírja.
Az  elnök  társadalmi  megbízatásként  látja  el  feladatát,  részére  a  vezetőség  költségtérítést 
állapíthat meg.
Az elnököt – akadályoztatása esetén – a titkár helyettesíti.

16. §

Az egyesület titkára

- Előkészíti  a  közgyűlés,  a  vezetőségi  ülések  helyeit,  gondoskodik  a  fentiek 
megtartásának lehetőségéről.
- Gondoskodik  az  előző  pontban  felsorolt  rendezvények  jegyzőkönyveinek, 
emlékeztetőinek vezetéséről, illetve vezettetéséről.
- Helyettesíti  az  elnököt  annak akadályoztatása  esetén,  aláírásra  jogosult,  okmányok, 
készpénzfelvétel, átutalás alkalmával az elnök akadályoztatása esetén, az egyik aláíró.
- Irányítja, illetve ellátja az egyesület  és szervei írásbeli teendőit,  kezeli az egyesület 
irattárát.
- A titkár társadalmi megbízatásként látja el feladatát, részére a vezetőség költségtérítést 
állapíthat meg. 

17. §

Az egyesület gazdasági vezetője

- Intézi az egyesület gazdasági, pénztárosi, könyvelési ügyeit, rendszeresen beszámol a 
vezetőségnek az egyesület vagyoni, pénzügyi helyzetéről.

- Okmányolt számadásokat vezet a pénz és vagyonkezelésről.
- Összeállítja az évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget, amit a vezetőség, a 

közgyűlés elé terjeszt jóváhagyásra.
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- Aláírásra jogosult, okmányok, készpénzfelvétel, átutalás alkalmával második aláírásra 
jogosult.

- Társadalmi  megbízatásként  látja  el  feladatát,  részére  a  vezetőség  költségtérítést 
állapíthat meg.

18. §

Az egyesület jogi személye és vagyona

- Az egyesület önálló jogi személy.
- Az egyesület  vagyonát a Jászdózsai Deák Ferenc u. 65. sz. alatti házingatlan /hrsz. 

1597/ valamint készpénz, ingóságok és a telepített hal alkotják.
- Az  egyesület  bevételei  tagdíjakból,  területi  jegyek  eladásából,  halasítási  díjból, 

közmunka lés egyéb díjakból áll.
- Az egyesület tagjai a „Polgári Törvényköny”-nek a kártérítésére vonatkozó szabályai 

szerint kártérítési felelősséggel tartoznak az egyesületnek vétkesen okozott kárért.
- Az  egyesület  vagyonáért,  a  vagyoni  eszközöknek  a  jóváhagyott,  költségvetésben 

meghatározott célokra való felhasználásáért az elnök, a titkár, a gazdasági vezető és a 
felügyelő bizottság elnöke felelősek. 

- Az egyesület megszűnése, feloszlása, feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta vagyon, 
vagyonnevesítés formájában kerüljön felosztásra a mindenkori teljes jogú tagság 
között.   

Záradék:
2011.  május  21-i  közgyűlés  az  alapszabály  módosítását,  egységes  szerkezetbe  foglalását 
elfogadta.  A  módosított,  egységes  szerkezetbe  foglalt  alapszabály  2011.  május  21-től 
érvényes.

Jászdózsa, 2011. május 21. 

                                                                                          Bollók László
          HE. elnöke
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