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A BALATONI HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 
 
1.§  
Az Egyesület neve, célja és feladata 

1. Az Egyesület neve: Balatoni Horgász Egyesület 
2. Székhelye: 1224. Budapest Diótörő út 61. 
3. Működési terület: Budapest  
4. Vízterülete:  Balaton és vízrendszere 
5. Pecsétje: Körbélyegző „Balatoni Horgász Egyesület” körfelirattal, a bélyegző közepén 

„ Budapest 1948” felirat. 
 
2.§ 
Az Egyesület célja 

1. Tagjainak horgász érdekképviselete, kedvező horgászati lehetőségek biztosítása.  
2. A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése 
3. A horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászattal összefüggő szabályok betartása 

és a természet védelmére való nevelés. 
 
3.§ 
Az Egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében:  

1. Az egyesületi élet keretében ismerteti tagjaival, a horgászattal összefüggő 
jogszabályokat, a horgászat rendjét, a horgászok magatartására érvényes szabályokat.  

2. Lehetőséget ad tagjainak a horgászattal összefüggő szakismereteik gyarapítására. 
3. Anyagi lehetőségeinek keretei között Csopakon horgásztanyát tart fenn. 
4. Segíti a hatóságokat az orvhalászat és orvhorgászat ellen, valamint a vizek tisztasága 

és a természet védelmében.  
5.  Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
4.§ 
Az Egyesület tagjai: 
 

1. Az Egyesület tagja lehet, minden magyar és külföldi állampolgár. 
2. Tagként csak azt lehet felvenni, aki nem áll horgászjegy váltásának tilalma alatt illetve 

az egyesületi tagságból való kizárás elrendelő jogerős fegyelmi határozat hatálya alatt. 
3. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 18. éven aluli fiatalokat ideértve azokat, akik a 

felvétel évében töltik be a 18. életévüket. 
4. A tagsághoz szükséges feltételeket a felvétel előtt az Egyesület ellenőrizni köteles. 
5. Az Egyesületbe teljes jogú tagként való felvételhez a közgyűlés egyszeri belépési díj 

fizetését írhatja elő. A belépési szándékot az Egyesület által rendelkezésre bocsájtott 
belépési nyilatkozat kitöltésével és aláírásával kell kinyilvánítani. A felvételt elutasító 
döntés ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az Egyesület vezetőségéhez, amely 
panasz ügyében 15 napon belül végérvényesen határoz. 
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5.§ 
 

1. A tagokat egyenlő jogok illetik meg és egyforma kötelezettségek terhelik. 
2. A tagok jogai:  

a. Az Egyesület teljes jogú tagjai a közgyűlésen tanácskozási, javaslati, szavazati 
joggal vesznek részt. A jogszabályokban megállapított feltételek esetén az 
egyesület bármely tisztségére választhatók.  

b. Az Egyesület valamely szervének törvényesítő határozatát – tudomására 
jutásától számított 30 napon belül – a bíróság előtt megtámadhatja.  

c. Részt vehetnek az Egyesület által rendezett tanfolyamokon, előadásokon, klub 
partikon.  

d. Az Egyesület útján állami horgászjegyet igényelhetnek. Ennek birtokában 
területi engedélyt válthatnak és az azon feltüntetett vízterületen horgászhatnak. 

 
3. A tagok kötelezettségei: 
 

a. Az alapszabály, a közgyűlés és a testületi szervek határozatainak megtartása. 
b. Az Egyesület tulajdonának védelme, a megállapított tagdíj és egyéb díjak 

határidőre történő befizetése. 
c. Közreműködés az Egyesület közgyűlési határozatainak létrehozásában és 

megszavazásában. 
d. A horgászatra vonatkozó szabályok, a horgászrend a vízterületre érvényes 

külön rendelkezések, szabályok betartása és a betartás elősegítése. 
e. A fogási eredménynapló előírás szerinti vezetése és a naplónak az 

Egyesülethez határidőig beküldése.  
f. A vizek tisztaságát megfigyelni és az esetleg észlelt vízszennyezésről az 

illetékes hatóságot értesíteni. 
 

4. Az a tag, aki az előírt határidőn belül tagsági vagy egyéb díjait nem fizeti be, az évi 
rendes közgyűlésen nem gyakorolhatja tagsági jogait. 

 
6.§ 
 

1. A tagság megszűnik: 
 

a. Kilépés 
b. Törlés 
c. Kizárás következtében  
d. 3 évig meg nem hosszabbított tagság esetén /kivéve igazolt akadályoztatás/ 
e. Elhalálozás esetén   

 
2. A kilépési szándékot az Egyesület vezetőségének be kell jelenteni. Ennek elmulasztása 

esetén a tag köteles a kilépést követő évi tagdíjat is megfizetni. Azt a tagot, aki 
tagdíjjal, vagy egyéb egyesületi díjjal hátralékban van és tartozását az írásbeli 
felszólításban megjelölt határidőig nem egyenlíti ki, a vezetőség a tagok sorából törli. 

3. Kizárás során az veszíti el tagságát, akit az illetékes fegyelmi bizottság jogerős 
határozattal kizár az egyesület tagjai sorából. Kizárás esetén a befizetett tagdíjat 
visszakövetelni nem lehet. 
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7.§ 
 

Az Egyesület szervei és működésük: 
 
1. Az Egyesület szervei/testületi szervek/: 

a. Közgyűlés 
b. Választmány 
c. Vezetőség  
d. Felügyelő bizottság  
e. Fegyelmi bizottság  

 
2. Az Egyesület, az 1. bekezdésben b-e ig felsorolt szerveit a közgyűlés választja 5 évi 

időtartamra.  
3. A közgyűlés akkor határozatképes, ha a tagok legalább fele jelen van. Ha a közgyűlést 

határozatképtelenség miatt el kell halasztani, az új közgyűlés 30 perc elteltével 
megtartható, azonban erre a tagokat a meghívóban figyelmeztetni kell. A második 
közgyűlés az eredeti napirendben felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet 
nélkül határozatképes.  

4. A szavazás a testületi szerv elhatározásától függően titkos, vagy nyílt. A 
határozathozatal általában egyszerű szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén 
az elnök szavazata dönt. Választás esetén megválasztott az, aki a sorrendbe a legtöbb 
érvényes szavazatot, legalább azonban a leadott szavazatok felét megkapja.  

5. Az 1. bekezdésben b-e ig felsorolt szervek tagja csak magyar állampolgár lehet aki a 
közügyektől nincs eltiltva. 

 
8.§ 
 

1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. 
2. A közgyűlés hatásköre: 

a. Az Egyesület alapszabályának megállapítása és módosítása.  
b. A költségvetés jóváhagyása, a tagdíjak és egyéb díjak megállapítása, a 

zárszámadás és vagyonmérleg elfogadása, a felmentvény megadása. 
Felhatalmazhatja a vezetőséget a megállapított költségvetés keretében az egyes 
fejezetek és rovatok közötti átcsoportosításra. 

c. A vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság beszámoltatása. 
d. Más egyesülettel való egyesülés továbbá az egyesület feloszlásának a 

kimondása.  
e. Az Egyesület elnökének, alelnökének, gazdasági vezetőjének, titkárainak -

esetleg egyéb tisztségviselőinek – a választmány, a felügyelő bizottság, a 
fegyelmi bizottság, a testületek elnökeinek megválasztása. 

f. Az Egyesület tulajdonában levő ingatlan elidegenítése, - a kapcsolatos 
körülmények, következmények ismeretében. 

g. Másodfokon eljár a fegyelmi szabályzatban foglalt fegyelmi ügyekben.  
 

3. Feloszlás, más egyesülettel történő egyesülés, ingatlan elidegenítés kimondásához a 
közgyűlés kétharmad szótöbbsége szükséges.  

 
  



BALATONI HORGÁSZ EGYESÜLET 
1224. Budapest Diótörő út 61. 

 

 

5

5

 
9.§ 

1. A közgyűlést rendes ülésre évenként össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell 
tartani, ha azt:  

a. Az Egyesület tagjainak egyharmada az ülés céljának (tárgyának) 
megjelölésével kéri és a megjelölt ügyben a döntés joga a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik.  

b. A felügyelő bizottság szükségesnek tartja. 
c. A választmány vagy a vezetőség szükségesnek tartja. 
d. Az ügyészség indítványozza vagy a Fővárosi Bíróság ítélete elrendeli. 

2. A közgyűlést az Egyesület elnöke, akadályozatás esetén az alelnök hívja össze. A 
napirendet tartalmazó meghívót a kitűzött időpont előtt legalább nyolc nappal kell 
elküldeni.  

3. A közgyűlésen az Egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az alelnök, választás 
alkalmával a régi vezetőség megbízásának megszűnése és az új vezetőség 
megválasztása közötti időben, a korelnök elnököl. A közgyűlés idejére az elnök 
javaslata alapján két jegyzőkönyv hitelesítőt kell választani. A közgyűlésről a lényeget 
tartalmazó jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 
10.§ 
A választmány 
 

1. A választmány az Egyesület szűkebb körű tanácskozó testülete, valamint irányító 
szerve.  

2. A választmány elnöke az Egyesület elnöke, akadályoztatás esetén az alelnöke.  
3. A választmány hattagú, ötszáz fő létszám felett minden megkezdett száz fő után egy 

taggal bővül. 
 
11.§ 
A választmány hatásköre: 
 

1. A vezetőség javaslata alapján meghatározza a közgyűlés időpontját és tárgysorozatát. 
2. Ellenőrzi a vezetőség működését, annak tagjait beszámoltatja.  
3. Tagjai sorából kijelöli az egyesület képviselőit. 
4. Döntéseket hoz a közgyűlés által ráruházott jogkörben. 
5. Határoz tagdíjkedvezmény, illetve a tagdíjfizetés alól mentesítés valamint területi 

tiszteletjegyek engedélyezése ügyében. 
6. Első fokon eljár a fegyelmi bizottság, másodfokon az egyesület választott tisztséget be 

nem töltött tagjainak fegyelmi ügyében.  
7. A költségvetés keretében megállapítja a vezetőség tagjainak fizetendő készkiadás, 

költségtérítés, tiszteletdíj, kiküldetési költségátalány összegét. Megállapítja a 
tanyakezelő díjazását és az egyesület megbízási jogviszony alapján munkát végzők 
díjazását.  

8. A költségvetés keretében, illetve a bevételi többlet terhére a tisztségviselők részére 
jutalmat állapít meg.  

9. Megtárgyalja a vezetőség által előterjesztett költségvetést, zárszámadást és 
vagyonmérleget, azokra észrevételt tehet.  

10. Meghatározza a horgásztanya igénybevételének rendjét és a beutaltak által fizetendő 
térítési díjakat.  
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12.§ 
 

1. A választmány évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést 
kell tartani ha:  

 
a. A választmány tagjainak egyharmada a választmány hatáskörébe tartozó 

ügyben kéri. 
b. Az Egyesület vezetősége szükségesnek tartja.  

 
2. A választmány ülését az Egyesület elnöke, akadályoztatás esetén alelnöke hívja össze 

és látja el az elnöki feladatokat.  
3. A választmány ülésére a vezetőségi és választmányi tagokon kívül meg kell hívni a 

felügyelő bizottság elnökét is. A választmányi ülések nyilvánosak.  
 
13.§ 
 
A vezetőség 
 

1. A vezetőség az Egyesület operatív irányító, intézkedő és végrehajtó szerve.  
2. A vezetőség elnöke az Egyesület elnöke. Tagjai az alelnök, a gazdasági vezető, az 

ügyvezető titkár.  
 
14.§ 
 
A vezetőség hatásköre, feladatai: 
 

1. Javaslatot tesz a választmánynak a közgyűlés időpontjára és napirendjére.  
2. Választmányi ülésen beszámol a vezetőség munkájáról. 
3. Javaslatot tesz a választmánynak az egyesület más szerveknél történő képviseletére.  
4. Átruházott hatáskörben intézkedik a választmány jogkörébe tartozó ügyekben. 
5. Kijelöli a területi csoportok vezetőt és részükre megbízást ad ki. 
6. Megtárgyalja a gazdasági vezető által készített költségvetést, zárszámadást, 

vagyonmérleget és azt a választmány esetleges észrevételeivel a közgyűlés elé 
terjeszti.  

7. Gondoskodik a közgyűlés és a választmány határozatainak végrehajtásáról.  
8. Megállapítja a klubnapok, szakmai előadások időpontját. 
9. Megbízást ad ki, illetve szerződést köt a horgásztanya kezelőjével, megbízást ad ki az 

Egyesület részére munkát végzőknek a választmány által megállapított díjazással.  
10. Meghatározza az Egyesület ügyrendjét.  
11. A vezetőség tagjainak az egyesület érdekében esetenként konkrét megbízást adhat. 

 
15.§ 
 

1. A vezetőség szükség szerint, de legalább évenként négy alkalommal tart ülést. 
2. Vezetőség üléseit az Egyesület elnöke, vagy alelnöke hívja össze és vezeti. Az elnök a 

vezetőség ülésére az Egyesület bármely tisztségviselőjét, vagy a választmány tagjait 
meghívhatja, akik azon tanácskozási joggal vesznek részt.  
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16.§ 
 
Elnök, alelnök 
 
Az Egyesület elnöke, akadályozatás esetén alelnöke: 
 

1. Képviseli az Egyesületet, illetőleg a vezetőség egyes tagjait megbízza az Egyesület 
esetenkénti képviseletével.  

2. Összehívja a közgyűlést, választmányt és vezetőségi üléseket, azokon elnököl. 
3. Szükség esetén zárt ülést rendelhet el. 
4. Ellenőrzi a testületi szervek határozatainak végrehajtását, az Egyesület szerveinek 

törvény és alapszabály szerinti működését.  
5. A költségvetés keretei között illetve a közgyűlés felhatalmazása alapján végrehajtott 

hitelmódosítás határai között utalványozza az Egyesület kiadásait. 
6. Az Egyesület gazdasági vezetőjével és ügyvezető titkárával együtt felelős az 

Egyesület gazdálkodásáért. 
7. A 4. pontban meghatározott kereteken belül évközben jutalmakat állapíthat meg és 

utalványozhat. 
8. Az Egyesület körében teljes körű aláírási joggal rendelkezik. Ebben a jogkörben 

aláírási joggal ruházhatja fel az Egyesület gazdasági vezetőjét és titkárát. Esetleges 
összeférhetetlenség esetén gondoskodik annak megszűntetéséről. 

 
 
17.§ 
 
Gazdasági vezető: 
 

1. A gazdasági vezető az Egyesület gazdasági és pénzügyi tevékenységét irányítja. 
2. Az elnökkel együtt felelős: 

a. A pénzkezelésre a nyilvántartások vezetésére vonatkozó jogszabályok 
betartásáért. 

b. Az Egyesület vagyoni helyzetére vonatkozó beszámolók, zárszámadások 
elkészítéséért. 

3. Egy személyben felelős: 
a. A kezelésére bízott anyagi eszközökért (pénztár, csekk és egyéb értéket 

megtestesítő okmányok). 
b. A költségvetés keretszámának betartásáért.  
c. Az utalványozási jog betartásáért.  
d. A zárszámadás és vagyonmérleg elkészítéséért. 
e. Az adózással kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáért. 

 
4. Tevékenységi körébe tartozik a beruházások és beszerzések pénzügyi lebonyolítása, 

a szükséges analitikus nyilvántartások vezetése. 
5. Elkészíti az éves költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget. A vezetőség, majd a 

választmány előtt ezek előadója.  
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18.§ 
 
Ügyvezető titkár 
 

1. Az elnökkel és gazdasági vezetővel együtt felelős az Egyesület általános ügyviteléért. 
Ennek keretében: 

a. Vezeti az Egyesület tagnyilvántartását. 
b. Intézi az engedélyek (igazolvány, területi jegy) kiadását és ezek 

adminisztrációját. 
c. Kezeli a be és kimenő postát, vezeti az iktatókönyvet. 

 
2. Szervezi az Egyesület klubnapjait, szakelőadásait.  

 
 
 
 
19.§ 
 
Felügyelő bizottság: 
 

1. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A felügyelő 
bizottságnak elnöke, két tagja és egy póttagja van. 

2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a választmány tagjai, és nem lehetnek 
tagjai a fegyelmi bizottságnak sem. A bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt a 
választmányi üléseken. 

3. A bizottság ellenőrzi az Egyesület költségvetésének, valamint a testületi szervek 
határozatainak végrehajtását, továbbá a közgyűlés kivételével, az Egyesület szerveinek 
törvényes és alapszabály szerinti működését, félévenként pedig a pénz és 
vagyonkezelést, a bizonylati fegyelmet. Az ellenőrzést a bizottság - mint testület, - 
vagy tagjai egyénileg is végezhetik.  

4. Ha a bizottság ellenőrzése során hiányosságot állapít meg, arról a vezetőséget, 
súlyosabb esetben a választmányt köteles tájékoztatni. A bizottság elnöke rendkívüli 
közgyűlés összehívását is kezdeményezheti, ebben az esetben a közgyűlést 30 napon 
belül össze kell hívni.  
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20.§ 
 
Fegyelmi bizottság: 
 

1. A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja. A fegyelmi bizottságnak 
elnöke, két tagja és egy póttagja van.  

2. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek a választmány, illetőleg a felügyelő 
bizottság tagjai. A bizottság elnöke tanácskozási joggal vehet részt a választmányi 
üléseken. 

3. A bizottság első fokon eljár az Egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak, 
valamint a felügyelő bizottság és a választmány tagjainak fegyelmi ügyében. 

4. A bizottság eljárására a fegyelmi szabályzat rendelkezései irányadók.  
5. A bizottság a választmányi üléseken és a közgyűléseken tájékoztatást ad munkájáról. 

 
21.§ 
 
Az Egyesület jogi személyisége és vagyona: 
 

1. Az Egyesület jogi személy. 
2. Az Egyesület vagyonát ingatlan, ingóságok, készpénz, bankbetét és követelések 

alkotják. 
3. Az Egyesület bevételei: tagdíjak, belépési díjak, egyéb díjak, alapszabályszerű 

tevékenységből álló bevételek. 
4. Az Egyesület vagyonáért és annak felhasználásáért az elnök, gazdasági vezető, a 

szakmai titkár és ügyvezető titkár egyetemlegesen felelős.  
5. Az Egyesület megszűnése, feloszlása, vagy feloszlatása esetén a fennmaradó tiszta 

vagyon csak horgászvonatkozású célra fordítható.  
6. Egyesületi utalványozásra joga csak az elnöknek, akadályoztatás esetén az alelnöknek, 

vagy az átmeneti időre megbízott vezetőségi tagnak van. A bankbetét feletti 
utalványozáshoz az elnök, a gazdasági vezető, az ügyvezető titkár közül egyidejűleg 
két személy aláírása szükséges.  

 
 
22.§ 
 
Egyesülés más társadalmi szervvel. 
 

1. A törvény 14.§. /1/ szerint a társadalmi szervezet működése felett az ügyészség 
gyakorol törvényességi felügyeletet. 

2. A törvény 12.§./1/d./ pontja szerint más társadalmi szervvel való egyesülés a 
társadalmi szervezet legfőbb szervének /közgyűlés/ hatáskörébe utalja.  
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Ezt az alapszabályt jóváhagyta az Egyesület 2013. február 15. napján megtartott közgyűlése. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Szabó György 
Elnök 

 
 

 
 
 

Hitelesítők: 
 
 
 
 
 
 
                        
      Fintor József        Gazsi Pál 


