ELEKTROMOSOK SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény valamint a 2013. évi V. törvény a Polgári
Törvénykönyvről felhatalmazása alapján, az Alapszabály időközben bekövetkezett
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege:

I.
AZ EGYESÜLET ADATAI
1. Az egyesület neve: Elektromosok Sporthorgász Egyesület.
2. Rövidített neve: Elektromosok SHE.
3. A egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Király utca 13.
4. A egyesület levelezési címe: 9700 Szombathely, Király utca 13.
5. Az egyesület pecsétje:

Köriratban Elektromosok Sporthorgász Egyesület
Középen halábra alatta 1946. felirattal
6. Az egyesület hivatalos honlap címe: www.elektromosok.hu
7. Az Egyesület működése:
- működési területe, hatóköre: Magyarország
- működési ideje: határozatlan
8. Az Egyesület jogállása: Az Egyesület önálló jogi személy
9. TEÁOR szerinti besorolás: 9319 Egyéb sporttevékenység
10. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.
Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, városi önkormányzati, valamint az Európa Parlamenti
választásokon jelölt állítása.
11. A szervezetben végzett munka – mind a tagok mind pedig a tisztségviselők részéről
önkéntes.
12. Az Egyesület, mint a Sporthorgász Egyesületek Vas megyei Szövetségének tagja fejti ki
működését.
13. Az Egyesület és a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetség (SHE-k VMSZ),
valamint a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kapcsolataira a SHE-k
VMSZ és a MOHOSZ Alapszabálya az irányadó.
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II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE
Egyesület célja:
a.) A tagjai horgászérdekeinek képviselete, valamint kedvező horgászati
lehetőségek biztosítása.
b.) A horgászsport és az egyéb vizisportok fejlesztése, népszerűsítése
c.) A horgászoknak a jogszabályok, a társadalmi együttélés és a horgászerkölcs
szabályainak tiszteletben tartása, a természet szeretete és védelemre való
nevelése.
d.) A kezelésében, vagy a tevékenységi területén lévő tavak, folyóvizek területein
környezetvédelmi, halvédelmi és halgazdálkodási, valamint egyéb vizisport
feladatokat végez és lát el. Környezet és 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.
Az Egyesület alapcél szerinti tevékenysége a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
közfeladatot kijelölő 2013. évi CII tv. 3. § - a alapján meghatározott halgazdálkodási és
halvédelmi közfeladat ellátása.
Az egyesület céljai elérése érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:
a) Biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi életéhez szükséges feltételeket, a
horgászattal, és vizisportokkal összefüggő szakismeretek gyarapítását, ennek
keretében ismerteti a horgászattal és vizisportokkal összefüggő jogszabályokat és

b)
c)
d)
e)
f)

más rendelkezéséket, eseti jelleggel saját konferenciát szervez, vagy kiadvány
készít.
Biztosítja, hogy a tagok horgászatra vonatkozó jogszabályokat, előírásokat és az
országos horgászrend szabályait betartsák.
Ellátja horgászok képzését és vizsgáztatását.
Segíti a hatóságokat az orvhalászat és az orvhorgászat megelőzésében, és
leküzdésében, valamint a vizek tisztasága és természet védelmében.
Halgazdálkodási jogot gyakorol az egyesület vízterületein.
Kezelésében és/vagy tevékenységi területén lévő horgászvizek partján zöldfelület
karbantartási feladatokat (fűkaszálás, parlagfű mentesítés, nádvágás) lát el.

g) A tagság kívánságának megfelelő halfogó és egyéb sportversenyeket rendez.
h) Versenycsapatot szervez és tart fenn, valamint utánpótlás-nevelési feladatokat lát el.
i) Szakági sport feladatokat lát el, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony
keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
j) Együttműködik más szervezetekkel, egyesületekkel, alapítványokkal.
k) Pályázatokat nyújt be és projekteket valósít meg.
l) Önkénteseket foglalkoztathat.
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III.
TAGSÁGI VISZONY
1. Az egyesületi tagság formái:
a) tag
b) pártoló tag
2. Az Egyesület tagjai közé történő felvételt kérheti az a magánszemély, aki a belépési
nyilatkozatban az Egyesület alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó
kötelezettségek teljesítését vállalja, és üzleti, egzisztenciális vagy politikai
elkötelezettség nem gátolja az egyesület céljainak megvalósításában, elveinek
képviseletében. Az egyesület tagja lehet nem magyar állampolgár is.
3. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll állami horgászjegy váltásának tilalma
alatt, valamint egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt.
4. A tagsági viszony létrejön – a pártoló tag kivételével -, ha valamely személy a belépési
kérelmét írásban benyújtja az Egyesületnek és tagként nyilvántartásba veszi őt az
Egyesület. A belépési szándékot a tagnyilvántartó-lap kitöltésével és annak aláírásával
kell kinyilvánítani. Elutasítás esetén a belépni szándékozó az egyesület elnökségéhez
fordulhat.
5. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a természetes és nem természetes személy,
szervezet, aki, illetőleg amely egyetért az Egyesület céljaival, vállalja az Egyesület
tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatását. A pártoló tag pártoló tagsági
jogviszonya az Elnökség írásbeli elfogadó nyilatkozatával jön létre.
6. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 14 és 18 év közötti fiatalokat. A gyermekhorgászok csak
a szülők írásbeli beleegyezése után léphetnek be az egyesületbe. Amennyiben indokolt
valamennyi felsőoktatási intézményben tanulmányokat folytató, vagy sorkatonai illetve
tartós külföldi szolgálatot teljesítők, vagy tartósan betegek az egyesületi tagság
megőrzése érdekében, az egyesület tagjaként tagdíjkedvezményt kaphatnak.
7. Az egyesületbe teljes jogú tagként való felvételkor az egyszeri halasítási díjat is meg kell
fizetni. Az ifjúsági tagként felvett fiatalok az egyszeri halasítási díj 50-%-át kötelesek
megfizetni.
8. Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,
melyeket személyes aktivitás útján gyakorolnak.
9. Az egyesület tagjának jogai (Ptk: 3:65. §):
a) az egyesület tevékenységében részt venni.
b) tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen,
c) bármely – életkorának megfelelő - tisztségre megválasztható, amennyiben az egyéb
törvényes feltételeknek megfelel,
d) igénybe veheti az Egyesület által nyújtott kedvezményeket,
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e) az egyesület rendezésében tanfolyamokon, előadásokon, filmvetítéseken,
kiállításokon, versenyeken és más rendezvényen részt venni.
az egyesület útján állami horgászjegyet vásárolni.
az állami horgászjegy birtokában területi jegyet vásárolni.
a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphat,
az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a tudomására jutástól
számított 30 napon belül bíróság előtt megtámadhatja.
j) a tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
k) tagok - a tagdíj megfizetésén túl - az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
f)
g)
h)
i)

10. Az Egyesület tagjának kötelességei (Ptk 3:66. §):
a) Köteles megtartani az Alapszabály és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit,
illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait,
b) Köteles teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt
feladatait és a tőle elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek
megvalósítását,
c) Köteles a tagdíjat és egyéb a tagsághoz kapcsolódó díjakat késedelem nélkül
befizetni.
d) Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és
az egyesület tevékenységét.
e) A tag köteles a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni. Az esetleges
környezet- és vízszennyezéssel kapcsolatos tapasztalatait az egyesület
elnökségével haladéktalanul közölni.
f) Az egyesületi vagyont megvédeni.
g) Az egyesület által szervezett közösségi munkában részt venni.
h) A horgászatra vonatkozó jogszabályokat és a tagság által felkeresett vizeken
érvényes „Horgászrendet”, valamint az egyéb korlátozó intézkedéseket megtartani.
11. A tagsági viszony megszűnik:
a) a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni
b) a tag halálával
c) a tag törlésével (A tagdíj megfizetésének egy éven túli elmaradása esetén az
Egyesület elnöke írásban értesíti erről a tényről a tagot és az egyesület határozatot
hoz a tagsági viszony kérdésében. Amennyiben a tag ezt követően 15 napon belül a
tagdíjat megfizeti, tagsága fennmarad, ennek hiányában az Egyesület elnöke a tagot
törli a tagok sorából.)
d) a tag kizárásával. (Ptk 3:70. §)
A tag kizárása ügyében első fokon az Elnökség dönt, másodfokon az Egyesület
Közgyűlése jár el. Az Elnökség kizárhatja az Egyesület tagjai közül azt a tagot,
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-

akit a bíróság jogerős és végrehajtható szabadságvesztés büntetésre ítélt és
a közügyektől eltiltott

- aki az Egyesület céljait súlyosan sérti vagy veszélyezteti.
A kizárási eljárást első fokon az Elnökség folytatja le. Az eljárás megindítását írásban
(postai úton, e-mailben) bármely tag kezdeményezheti. Az eljárás alá vont taggal az
eljárás megindítását és az ellene felhozott okokat, annak bizonyítékait a kizárás
kezdeményezésétől számított 15 napon belül írásban (postai úton, e-mailben)
közölni kell. Lehetőséget kell biztosítani számára, hogy a kizárás
kezdeményezéséről szóló értesítés megküldését követő 5 napon belül a
védekezését és bizonyítékait írásban (postai úton, e-mailben) előadja. Az Elnökség a
kizárásról a soron következő elnökségi ülésen dönt. A taggal, az Elnökség
indoklással ellátott kizáró határozatát írásban (postai úton- e-mailben) közölni kell. A
tag a kizáró határozattal szemen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül a
Közgyűléshez címzett, de az Elnökségnél benyújtott fellebbezéssel élhet. A tag
kizárásáról a legközelebbi Közgyűlés dönt.
e) a nem természetes személy pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI
Az Egyesület testületi szervei:
a.) Közgyűlés
b.) Elnökség
Az Egyesület tisztségviselői:
a.) elnök
b.) alelnök
c.) titkár,
d.) gazdasági vezető
e.) ifjúsági felelős,
f.) versenyfelelős,
g.) horgászmester és vízvédelmi felelős
Közgyűlés
1) A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve.
A
közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés
összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés
határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
2) A közgyűlés rendes és rendkívüli lehet.
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3) Rendes Közgyűlést az Egyesület szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente
egy alkalommal tart olyan időpontban, hogy az Ectv. 30.§ (1) bekezdése alapján az
Egyesület az adott üzleti év mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig
(május 31-ig) teljesíteni tudja a külön törvény szerinti beszámoló és közhasznúsági
melléklet letétbe helyezési kötelezettségét.
4) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt
kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. Az összehívás az elnök
kötelezettsége, vagy akadályoztatása esetén az Elnökség bármely tagja, illetve ha
azok sem tesznek eleget ezen kötelezettségüknek, akkor az összehívást
kezdeményező tagok által kijelölt tag jogosultsága. A Közgyűlést össze kell hívni, ha
azt a bíróság elrendeli.
a) A Közgyűlést az elnökség megbízásából az elnök, vagy helyettese az
alelnök (rendkívüli közgyűlés esetén az arra jogosult) írásban, helyben
szokásos módon hívja össze. A közgyűlést az egyesület székhelyén kell
tartani.
Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről
legalább 8 nappal az ülés időpontját megelőzően írásban meghívót kapnak a
helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az írásbeli
(postai úton, e-mailben) értesítés, vagy az egyesület székhelyén történő
kifüggesztés, ha egyidejűleg azt közzéteszik az Egyesület honlapján
(www.elektromosok.hu).
b) A meghívónak tartalmazni kell a közgyűlés pontos helyét és időpontját, a
tervezett napirendi pontokat – azok tartalmát, az előterjesztéseket, a
határozatképességnek, a szavazásnak szabályait; és a szavazati jog
gyakorlásának feltételeit.
5) A napirend kiegészítése (Ptk 3:75. §)
(1) A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 napon
belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy
személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
(2) A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy
személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést
összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a
napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyában.
6) A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a
határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és
szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását
megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető
elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő
személyét, valamint szükség esetén a három fős szavazatszámláló bizottságot.
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7) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 %-a + egy fő
jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani a
meghirdetett közgyűlés helyén, azonos napirendi pontokkal, az eredeti közgyűlési
időpontot követő 30 (harminc) perc elteltével. A megismételt Közgyűlés az eredeti
napirendben, a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A közgyűlési meghívóban a megismételt közgyűlés tartását, annak következményeit
közölni kell. Ennek hiányában megismételt Közgyűlés nem tartható.
8) Határozathozatal (Ptk: 3:76. § )
a) A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. Szavazni csak személyesen
lehet.
b) A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
c) Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
d) Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
e) Szavazategyenlőség esetén a kérdést a többségi vélemény alakulásáig ismételt
szavazásra kell bocsátani, vagy a határozatot elvetettnek kell tekinteni.
A közgyűlés döntéseit a „Határozatok Könyve” nyilvántartásba kell foglalni, amely
tartalmazza
a)
a döntés (határozat) sorszámát törve a keletkezés dátumával,
b)
a döntés tartalmát,
c)
a döntés (határozat) időbeli hatályát,
d)
a döntés (határozat) meghozatala mellett, illetve ellen szavazók, továbbá a
szavazástól tartózkodók számát
9) A Közgyűlést az elnökség egy tagja, vagy a közgyűlés által megválasztott levezető
elnök vezeti.
10) A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján
a) Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján
nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.
11) A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés elnöke és a
Közgyűlés által választott két tag hitelesít. A jegyzőkönyvből megállapíthatónak kell
lennie a Közgyűlés döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a
„határozatok könyvét” szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület
iratai között megőrizni.
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12) A Közgyűlés döntéseit a döntés időpontját követő 30 napon belül közli az
érintettekkel helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az
írásbeli (postai úton, e-mailben) értesítés, vagy az egyesület székhelyén történő
kifüggesztés,
ha
egyidejűleg
azt
közzéteszik
az
Egyesület
honlapján
(www.elektromosok.hu). A Közgyűlés döntéseinek közlése és nyilvánosságra hozatala
a titkár feladata.
13) A Közgyűlés kizárólagos hatásköre: (Ptk 3:74. §)
a) Megválasztja az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervét, azaz Elnökséget, a
Felügyelő Bizottságot, Fegyelmi Bizottság, valamint annak tisztségviselőit 5 évi
időtartamra.
b) Határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben,
és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az
Elnökség köteles képviselni.
c) Jóváhagyja, vagy módosítja az alapszabályt.
d) Meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét.
e) Tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat.
f) Elfogadja az Elnökség éves beszámolóját.
g) Megtárgyalja és elfogadja az éves pénzügyi tervet, illetve az előző éves pénzügyi
terv teljesítéséről szóló - a számviteli törvény és a 350/2011 (XII.30) sz.
kormányrendelet alapján készült - beszámolót.
h) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, valamint a feloszlásának
kimondása.
i) A tisztségviselők visszahívása, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.
j) A tag kizárásáról való döntés II. fokon.
k) A vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető
tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll.
l) Az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját
tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt.
m) Az egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés.
n) A végelszámoló kijelölése.
o) Meghatározza az egyesület érdekében évente elvégezendő közösségi munka
módját, mértékét, ill. pénzbeni megváltásának rendjét.
p) Az egyesület által haszonbérben működtetett horgászvizek esetében jóváhagyja
a szerződést, meghatározza a horgászat feltételeit, és a horgászat rendjét.
q) A halgazdálkodási –és horgászati törvény, megyei önkormányzati szervek által az
egyesületre átruházott feladatokról, határozatok meghozatalára és végrehajtására
intézkedik.
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A tisztségére méltatlanná váló tisztségviselő visszahívását bármely tag, írásban az
Elnöknél, az Elnök érintettsége esetén valamelyik elnökségi tag visszahívásra
vonatkozó kezdeményezést a soron következő elnökségi ülésen ismerteti.
A tisztségének ellátására méltatlanná vált tisztségviselő visszahívásáról a
kezdeményezést követően megtartott legközelebbi Közgyűlés dönt.
Elnökség
1) Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 7 tagú elnökség látja el.
Az elnökséget a közgyűlés választja 5 éves időtartamra Az elnökség tagjai kötelesek
a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre
válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
A Ptk 3:22. § (1) alapján elnökségi tag az a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A Ptk 3:22. § (4) bek. szerint Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett
előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
A Ptk 3:22. § (5) bek. szerint Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
A Ptk 3:22. § (6) bek. szerint Az eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő
2) Az elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója élettársa a határozat alapján
-

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapszabálynak megfelelő cél
szerinti juttatás.

3) Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja.
Az Elnökség üléseit az elnök, akadályoztatás esetén az alelnök hívja össze írásban
(postai úton, e-mailben). Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok
legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban (postai úton, emailben) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés
határozatképes, ha azon az elnökség tagjaiból legalább 50 %+1 fő, azaz 5 fő jelen
van.
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4) Az Elnök kivételével, a szavazati joggal rendelkező elnökségi tagok az elnökségi
tagságukból eredő jogaikat az Elnökség ülésén való személyes részvétel helyett erre
alkalmas, az elnökségi tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül
lehetővé tevő elektronikus hírközlő eszközök - így Skype vagy más internetes
kapcsolattartó rendszerek - igénybevételével is gyakorolhatják. Nem alkalmazhatók
olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé az elnökség
ülésén résztvevők személyének megállapítását. Az elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével tartott elnökségi ülésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat
hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen, az e
követelményeknek megfelelő jegyzőkönyv elkészítéséről az ülésen személyesen
résztvevő Elnök gondoskodik.
5) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, amely
azt jelenti, hogy a döntéshez mindenkor legalább az ülésen jelenlévő elnökségi
tagok 50 %+1 fő egyező szavazat szükséges.
6) Az- ülés tartása nélkül, írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok
bizonyítására alkalmas eszköz - különösen e-mail - felhasználásával hozza meg.
Ülés tartása nélküli határozathozatal esetén a döntésre bocsátott határozat
tervezetét írásban vagy e-mailben kell az elnökségi tagokkal közölni, akik
szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le a
szavazatok leadására rendelkezésre álló határidőig az Elnöknek.
7) Az elnökségi ülés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak az Alapszabály
elnökségi tagok szavazati jogára, ennek gyakorlására és a határozattervezet
elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó rendelkezései.
8) Az elnökségi ülés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó
szavazat beérkezésének időpontjában kell meghozottnak tekinteni. A szavazás
eredményéről az Elnök az elnökségi tagokat az utolsó szavazat beérkezését
követően írásban vagy elektronikus hírközlő eszközök - különösen e-mail - útján
haladéktalanul tájékoztatja.
9) Az elnökségi ülés döntéseit a döntés időpontját követő 30 napon belül közli az
érintettekkel helyben szokásos módon. Helyben szokásos módnak minősül az
írásbeli (postai úton, e-mailben) értesítés, vagy az egyesület székhelyén történő
kifüggesztés, ha egyidejűleg azt közzéteszik az Egyesület honlapján
(www.elektromosok.hu). Az elnökségi ülés döntéseit a „Határozatok Könyve”
nyilvántartásba kell foglalni.
10) Az Elnökség üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből
megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyvet és a
nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és
sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni.
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11) Az Elnökség feladatai:
a.) Ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat,
b.) Jóváhagyja az egyesület működéséhez szükséges belső szabályzatokat
(pénzkezelési, leltározás, bizonylati, selejtezési, iratkezelési szabályzat)
c.) Az Egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztéseket fogalmaz
meg a Közgyűlés számára,
d.) Tag és pártoló tag felvétele I. fokon
e.) Befogadja a tag és a pártoló tag írásbeli bejelentését annak kilépési és lemondási
szándéka esetén.
f.) Dönt a tag kizárásáról I. fokon.
g.) Az egyesületi vagyon kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
h.) Dönt az egyszeri halasítási díj mértékéről.
12) Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a
Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.
13) Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a
Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.
Egyesület tisztségviselői
1) Az Egyesület tisztségviselői: az elnök, az alelnök, a titkár, a gazdasági vezető, az
ifjúsági felelős, a versenyfelelős, valamint a horgászmester -és vízvédelmi felelős
2) Az Elnök és az Elnökség tagjainak megbízatása a megválasztás napjától számított 5
évre szól. A mandátum lejárta után az elnök és az Elnökség tagjai e tisztségre újra
megválaszthatók.
3) Az egyesület gazdasági vezetőjének kizárólag min. középfokú szakirányú (pénzügyi,
gazdasági) végzettségű személy választható meg.
4) az Elnök, alelnök feladata és hatásköre:
Az Egyesületet az elnök egy személyben jogosult képviselni. Az elnök felelős az
Egyesület törvényes működéséért, a közgyűlés által elfogadott költségvetési terv
betartásáért és a jogszerű gazdálkodás feltételeinek megteremtéséért. Az elnököt
munkájában az alelnök segíti, akadályoztatása esetén helyettesíti.
Feladatai:
a) kapcsolattartás a hivatali szervekkel;
b)
c)
d)
e)
f)

kapcsolatépítés és kapcsolattartás más gazdasági és civil szervettel;
a közgyűlés és az elnökség üléseinek előkészítése és összehívása;
munkáltatói és utalványozási jogok gyakorlása;
meghatározza az alelnök munka- és felelősségi területeit
Az elnök egy személyben jogosult dönteni a jóváhagyott költségvetés erejéig
az Egyesületet terhelő kötelezettségek vállalásáról, a számlák kifizetéséről,
melynek részletes szabályai az SZMSZ-ben kerülnek rögzítésre
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5) a Titkár feladata és hatásköre:
a) Az elnökkel egyeztetett módon végzi az egyesület adminisztrációs és
horgászjegy értékesítési munkáját.
b) A tagság és a befizetett tagdíjak nyilvántartását vezeti,
c) vezeti a szükséges nyilvántartásokat
 az egyesület határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb
könyveinek vezetése;
 az egyesület működésével kapcsolatos iratok megőrzése;
d) Az elnökkel együtt gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő
előterjesztések kidolgozásáról,
e) Intézkedik a vezető testületek határozatainak végrehajtásáról.
f) Az elnökkel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért.
g) Gondoskodik a közgyűlési és elnökségi ülések jegyzőkönyvének
elkészítéséről, a határozatok nyilvántartásáról, melyből megállapítható a
döntés tartalma, időpontja és hatálya a döntést támogatók és ellenzők
számaránya
h) Közreműködik a rendezvények szervezésében.
i) Részletes feladat és hatáskörét az SZMSZ szabályozza
6) a Gazdasági vezető feladata és hatásköre:
a) Az elnökkel egyeztetett módon végzi az egyesület pénzügyi és jegyértékesítési
adminisztrációs munkáját.
b) Az elnökkel együtt gondoskodik a közgyűlés és az elnökség elé kerülő
pénzügyi és gazdasági előterjesztések kidolgozásáról,
c) Intézkedik a vezető testületek határozatainak végrehajtásáról.
d) Az elnökkel együtt felelős az egyesület gazdálkodásáért.
e) Elkészíti az éves költségvetési és pénzügyi tervet, a beszámolót, valamint a
közhasznúsági mellékletet.
f) Felelős az egyesület jóváhagyott költségvetésének végrehajtásáért,
vagyonának a jogszabályok szerinti gondos, takarékos, hatékony
kezeléséért,
g) Vezeti az egyesület leltárát, a szigorú számadások alá vont nyomtatványok
nyilvántartását. Betartja és betartatja a bizonylati rendet.
h) Kizárólag az egyesület elnöke, alelnöke, titkára által utalványozott, vagy
igazolt költségek kifizetését teljesíti.
i) Elvégzi az egyesületre vonatkozó könyvviteli feladatokat, vagy kapcsolatot tart
az egyesület könyvelőjével.
j) Közreműködik az egyesületi pályázatok elkészítésében és az elnyert
támogatások elszámolásában.
k) Részletes feladat és hatáskörét az SZMSZ szabályozza
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7) a Versenyfelelős feladata és hatásköre:
a) Előkészíti és megrendezi az egyesület házi versenyét.
b) Felkészíti és összeállítja az egyesületet képviselő versenycsapatot, melyekkel
együtt részt vesz a megyei csapat és egyéni, ill egyéb versenyeken.
c) Munkájával részt vesz az elnökségi teendők ellátásban.
8) a z ifjúsági felelős feladata és hatásköre:
a) Segíti és képviseli az egyesület ifjúsági és gyermek tagjainak a felnőtt
horgásztársadalomba történő felkészülést, ill. beilleszkedését.
b) Igény estén számukra horgásztábort, előadásokat, vetélkedőt szervez.
c) A versenyfelelőssel közösen kiemeli és segíti a tehetsége fiatalokat a
versenyhorgászat számára.
d) Munkájával részt vesz az elnökségi teendők ellátásban.
9) a Horgászmester -és vízvédelmi felelős hatásköre:
a) Megszervezi és irányítja a haltelepítések lebonyolítását és az egyesület által
szervezett környezetvédelmi akciók lebonyolítását.
b) Folyamatosan ellenőrzi az egyesületi vizek tisztaságát a halállomány épségét,
egyes partszakaszok, stégek és egyéb tárgyak állapotát.
c) Bármilyen rendellenesség esetén haladéktalanul tájékoztatja az egyesület
elnökét.
d) Megszervezi a halállomány védelmét, egyes kritikus időszakokban fokozott
védelmét.
e) A horgászmesternek segítő tagjai a halőrök, akikkel közösen elvégzi a halőri
tevékenységeket.
f) Munkájával részt vesz az elnökségi teendők ellátásban.
7) Összeférhetetlenség:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §-ban
meghatározott kizáró és összeférhetetlenségi körülmények, valamint a Büntető
Törvénykönyvről
szóló
2012.
évi
C.
törvény
61.§
(2)
bekezdés i) pontja alapján nem állhat közügyek eltiltásának hatálya alatt a
tisztségviselő. Továbbá közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet
más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be- annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig –
vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozást nem
egyenlítette ki.
8) Megszűnik a tisztségviselői - elnökségi megbízás (Ptk 3:25. § )
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
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f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához
szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel
bekövetkeztével.

szembeni

kizáró

vagy

összeférhetetlenségi

ok

h) egyéb rendelkezések:
1.) Ha a tagok több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban
bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben,
akkor az elnök köteles 30 napon belüli időpontra a közgyűlést összehívni, és a
témát napirendre tűzni. Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha
 Magatartása az alapszabállyal ellentétes.
 Magatartása az egyesület céljait veszélyezteti.
 Tisztségéből adódó feladatait nem, vagy nem kellő gondossággal látta
el.
2.) Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak
tartalmaznia kell az új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén
egyúttal az új elnökjelöltről is dönteni kell.
3.) A vezető tisztségviselő visszahívását napirendjére vevő közgyűlésre a visszahívni
kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat
meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érintett vezető
tisztségviselő védekezését és álláspontját a közgyűlés előtt ismertesse.
4.) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a közgyűlésen
jelen lévő tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyűlés az elnök
személyét nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad el, akkor az elnök köteles
új jelölte(ke)t állítani.

5.) Az ilyen módon megválasztott elnökség, illetve elnökségi tagok hivatali ideje
megegyezik a leváltott vezető tisztségviselők hátra lévő hivatali idejével. A
leváltott vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségviselő
megválasztásáig tart

V.
A FELÜGYELŐ SZERV
Az Egyesület éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió forintot, de a várható
taglétszáma 100 főt eléri, ezért az egyesülési jogról, a közhasznúsági jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.törvény 40. § (1)
bekezdése alapján a Felügyelő Bizottságot hoz létre az alábbiak szerint:
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1) A Felügyelőbizottság az egyesület törvényes működését felügyelő ellenőrző szerv,
tevékenységéért a közgyűlésnek tartozik felelősséggel. A Felügyelőbizottság elnökét
és két tagját a közgyűlés választja meg, ők az egyesületben más tisztséget nem

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)

tölthetnek be. A Felügyelő Bizottság tagja cselekvőképes magyar állampolgár lehet,
aki a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és velem szemben a vonatkozó
törvényekben meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn.
A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A
Felügyelőbizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség
ülésén.
A Felügyelő Bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja
meg. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal
ülésezik.
A Felügyelő Bizottság ülését az Felügyelő Bizottság elnöke, akadályoztatása esetén
bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött
időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a Felügyelő Bizottság valamennyi
tagjának írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha mindhárom tagja jelen van az
ülésen. A Felügyelő Bizottság határozatait két egybehangzó szavazattal, nyílt
szavazással hozza meg.
A Felügyelőbizottság ellenőrzi:
a) az egyesület alapszabály szerinti működését,
b) a vezető testületek határozatainak és állásfoglalásainak végrehajtását,
c) a jogszabályok előírásainak megtartását,
d) a költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás rendszerére vonatkozó
szabályok betartását, az egyesület kezelésében lévő vagyon működtetését,
e) negyedévenként a pénz- és anyagkezelést, a számviteli fegyelem
megtartását.
A Felügyelő Bizottság köteles évente megvizsgálni az egyesület költségvetésének
végrehajtásáról készített költségvetési beszámolót, valamint a pénzügyi mérleget és
megállapításairól a közgyűlésnek jelentést kell tennie.
A Felügyelő Bizottság tevékenységét tagjai útján látja el, vizsgálataihoz szakértőket
is igénybe vehet. Az ellenőrzésről a bizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni.
A Felügyelő Bizottság megállapítása esetén annak jellegétől függően az alábbi
intézkedéseket teheti:
a) kisebb hiányosságokra írásban felhívja az elnök figyelmét és rámutat a
követendő eljárásra,
b) súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztatja az illetékes
testületet, az egyesület elnökét, és kezdeményezi a szükséges intézkedések
megtételét. Ha a kezdeményezés 30 napon belül nem vezet eredményre,
vagy ha az ellenőrzés az Elnökség tevékenységével kapcsolatban állapít meg
súlyosabb hiányosságokat, a Felügyelőbizottság kezdeményezheti a
közgyűlés összehívását.
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Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben a
Felügyelő Bizottság összehívhatja az elnökséget, a közgyűlést. Ennek
sikertelensége esetén a Felügyelő Bizottság, írásban
tájékoztatja a törvényességi felügyeletet ellátó ügyészséget.

haladéktalanul

10) A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét
a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
11) Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki vagy akinek a hozzátartozója a jogi
személy vezető tisztségviselője.
12) 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,
b) a szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az Egyesület 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.

VI.
A FEGYELMI BIZOTTSÁG
1) A fegyelmi bizottság elnökét és tagjait a közgyűlés választja.
2) A fegyelmi bizottságnak 5 tagja van.
3) A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetve a felügyelő bizottság
tagjai. Fegyelmi Bizottság tagja cselekvőképes magyar állampolgár lehet, aki a
közügyek gyakorlásától nincs eltiltva és velem szemben a vonatkozó törvényekben
meghatározott egyéb kizáró ok sem áll fenn.
4) A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak,
valamint az elnökség és a felügyelő bizottság fegyelmi, -etikai ügyeiben, az elnök
kivételével.
5) A bizottság eljárásaiban az egyesületi fegyelmi szabályzatban foglaltakat
alkalmazza.
6) A bizottság időszakonként tájékoztatja a fegyelmi helyzetről és a felelősségre vonási
gyakorlatról az elnökséget, a közgyűlésen beszámol munkájáról.
7) A fegyelmi bizottság tevékenységéről évente beszámol a közgyűlésnek. A fegyelmi
bizottság elnöke tanácskozási joggal jogosult részt venni az elnökség ülésén.
8) A fegyelmi bizottság az ügyrendjét és éves ellenőrzési programját maga állapítja
meg. A fegyelmi bizottság szükség szerint ülésezik.
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9) A fegyelmi bizottság ülését az fegyelmi bizottság elnöke, akadályoztatása esetén
bármely tagja hívja össze. A napirendet is tartalmazó meghívót az ülés kitűzött
időpontja előtt legalább 8 nappal korábban a fegyelmi bizottság valamennyi tagjának
írásban, az átvételt igazolható módon kell megküldeni.
10) A fegyelmi bizottság akkor határozatképes, ha tagjai közül 50 %+1 fő jelen van az
ülésen. A fegyelmi bizottság határozatait nyílt szavazással hozza meg. A határozat
érvényességéhez az ülésen jelenlévő tagok 50 %+1 fő egybehangzó szavazat
szükséges.
11) A fegyelmi bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja
el, vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet. Az fegyelmi ügyekről a bizottság
jegyzőkönyvet köteles készíteni.

VII.
AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA
1) Az Egyesület tartozásaiért kizárólag saját vagyonával felel. Az Egyesület tagja – a
tagdíj megfizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
2) A Közgyűlés feladata a működőképesség fenntartása és a fenyegető
fizetőképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges
intézkedések meghozatala, illetve kezdeményezése.
3) Az egyesület vagyonával való rendelkezés az Elnökség hatásköre.
4) Az Egyesület bevételei:
a) Tagdíj, melynek mértékét évente előre a közgyűlés állapítja meg.
b) Gazdasági-vállalkozási tevékenységből származó bevétel
c) Költségvetési támogatás,
d) Adományok, szponzorációk
e) Az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként
szerzett bevétel
f) SZJA 1 % felajánlások
g) EU-s és hazai pályázati támogatások
h) Állami-és területi horgászjegy értékesítési bevételek
i) Egyéb célszerinti bevételek (Pl.:közösségi munka díj)
5) Az Egyesület kiadásai:
a)
Alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
költségek.
b)
Gazdasági vállalkozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
c)
A civil szervezet működési költségei.
d)
Egyéb költségek, támogatások.
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6) Az Egyesületnek az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani. Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves
költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző évi
gazdálkodásról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás
végett.
7) Az Egyesület nyilvántartásaira
szabályokat kell alkalmazni.

egyebekben

a

reá

irányadó

könyvvezetési

8) A civil szervezet a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti
év könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés
napjával, mint mérleg-fordulónappal a jogszabályban meghatározottak szerint
köteles beszámolót készíteni.
9) A civil szervezet esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. Az üzleti év a
megalakulás – illetve megszűnés esetében térhet el a naptári évtől. A mérleg
fordulónapja december 31.
10) A beszámoló készítés magyar nyelven, forintban történhet.
A beszámoló
tartalmazza a mérleget, az eredmény-kimutatást és a közhasznúsági mellékletet. Az
Egyesület köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját,
valamint közhasznúsági mellékletét – az adott üzleti év mérleg-fordulónapját követő
ötödik hónap utolsó napjáig – május 31-ig - letétbe helyezni és közzétenni.
Az Egyesület ezen kötelezettségének, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról
és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló törvényben meghatározott módon
tesz eleget.
11) Az Egyesület beszámolási és nyilvántartási szabályaira a civil szervezetek
gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről 350/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a számviteli törvény alapján elkészített belső
szabályzatok vonatkoznak.
12) Az Egyesület saját pénzeszközeinek jobb kamatozású lekötésén túl befektetési
tevékenységet nem folytat.
13) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki.
14) Az Egyesület a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete alá tartozó pénzintézetnél
önálló számlát vezet.
15) Az egyesület törvényes képviseletét az elnök látja el, akadályoztatása esetén az

alelnök és a titkár helyettesítheti.
- Az elnök képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
- Az elnök képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
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VIII.
AZ EGYESÜLET MŰKÖDÉSÉNEK FELÜGYELETE
Az adóellenőrzést az állami adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának
ellenőrzését az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből,
illetve a nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a
külön jogszabály szerinti ellenőrzési szervezet, a működés feletti törvényességi
ellenőrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

IX.
AZ EGESÜLET MEGSZŰNÉSE
1) Az Egyesület megszűnik jogutódlással - ha az egyesület egy másik egyesülettel
egyesül, összeolvad, beolvad (a Ptk: 3:83. § -a szerint Egyesület más jogi
személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre
válhat szét.
2) A jogutód nélküli megszűnéssel:
a) a közgyűlés az egyesület feloszlásáról határoz,
b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.
c) a bíróság feloszlatja
d) a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy
megállapítja megszűnését
e) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti és az
Egyesületet a nyilvántartásból törlik.
Az a) - c) pontban foglalt esetben végelszámolási eljárást,
A d) - e) pontban foglalt esetekben pedig kényszer-végelszámolást kell lefolytatni.
3) Ha az egyesület jogutód nélkül megszűnik, a hitelezők kielégítetlen követelésük

erejéig kártérítési igényt érvényesíthetnek az egyesület vezető tisztségviselőivel
szemben a szerződésen kívül okozott károkért való felelősség szabályai szerint, ha a
vezető tisztségviselő az egyesület fizetésképtelenségével fenyegető helyzet beállta
után a hitelezői érdekeket nem vette figyelembe. Ez a rendelkezés végelszámolással
történő megszűnés esetén nem alkalmazható.
4) A Közgyűlés nem dönthet az Egyesület feloszlásáról, ha az egyesülettel szemben

lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy az egyesület fizetésképtelenségét a
bíróság megállapította.
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X.
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény, a Ptk 2013. évi V. törvény és az egyéb hatályos jogszabályok az
irányadók.
Az egyesület az „Elektromosok Vasi Manager Sporthorgász Egyesület” jogutódjának
tekinti magát.
Az egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály módosítás szövegét az Egyesület
Közgyűlése a 2016. február 12. napján megtartott ülésén, a
K-2016/6. számú
határozatával fogadta el.
Kelt:Szombathely, 2016.év február hó 12. napján
…………………………………..
Porteleki Gábor
elnök
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