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I. fejezet 

1. § A Szövetség elnevezése, legfontosabb adatai 

1. A Szövetség neve: Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége 

(továbbiakban, jelen alapszabály alkalmazásában: Szövetség, 

HESZ) 

2. A Szövetség székhelye: 5358 Tiszafüred, Hunyadi út l.sz  

3. Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 1082 

4. Adószáma:  18822238-1-16. 

5. A Szövetség honlapja: www.tthesz.hu 

6. A Szövetség működési területe: regionális, kiterjed a Tisza-tóra és vízrendszerére, valamint a 

Tisza-tavi HESZ által alhaszonbérleti jogviszonyban kezelt 

Jászsági és Nagykunsági Csatornára 

7. A Szövetség hivatalos bélyegzői: kör alakú, köriratban a Szövetség neve, középen egy harcsa 

ábrázolásával, 1-es, vagy 2-es szám feltüntetésével. 

téglalap alakú, Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége, 

5350 Tiszafüred, Kossuth tér l., Pf. 17, adószám: 18822238-1-

16, számlaszám: 7010001111003100 feltüntetésével. 

8. A Szövetség a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény – a 

továbbiakban Civil tv. rendelkezései alapján működő egyesület. 

A HESZ olyan, a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására 

létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy, amely független, demokratikus, önkormányzati 

elven működik, érdekvédelmi és érdekképviseleti feladatokat lát el. 

2. § A Szövetség célja és feladatai 

1. A Szövetség célja: 

1.1 a HESZ tagegyesületeinek és az egyes horgászok érdekeinek képviselete, 

1.2 a horgászat, mint sport általános népszerűsítése, a horgászat szabályainak betartására és sportszerű 

művelésére való nevelés, 

1.3 a Tisza-tó természeti kincseinek, vízi élővilágának védelme és a környezetvédelem, 

1.4 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

1.5 a horgász egyesületek, szövetségek közötti kapcsolat kiépítése, fejlesztése. 

2. A Szövetség feladatai, tevékenysége: 

2.1 a Tisza-tavi horgászat fejlesztése céljából érdekegyeztetést végez a területileg illetékes állami, 

önkormányzati és más szervekkel, társadalmi szervezetekkel, társaságokkal, 

2.2 a horgászok érdekeinek védelme érdekében a horgászattal kapcsolatos szabályozási terveket 

véleményezi, szükség esetén kezdeményezi a Tisza-tavi horgászatot érintő szabályozások 

megalkotását, módosítását, 

2.3 figyelemmel kíséri a horgászattal, halgazdálkodással, környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati és 

más lehetőségeket, önállóan, vagy tagegyesületeivel, a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, a 

környezetvédelemmel, a halászati hasznosítóval közösen törekszik pályázati és más források 

bevonására a horgászat fejlesztése, a környezetvédelem és a gyermek és ifjúságnevelési célok 

megvalósítása érdekében, 
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2.4 a horgászegyesületi élet pénzügyi, jogi és szakmai területein segítséget nyújt tagszervezeteinek, 

2.5 szervezi és részt vesz a környezetvédelmi célok megvalósításában, a Tisza-tóra jellemző természeti 

élőhelyek megóvásában, a vízpartok védelmében, ennek érdekében együttműködik a vízügyi és 

környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel, 

2.6 támogatja, szervezi a különböző szintű Tisza-tavi versenyhorgászatot, kiemelten kezeli a gyermek és 

ifjúsági horgászkorosztály versenyeztetését, 

2.7 elősegíti a horgászati ismeretek terjesztését, ennek érdekében rendszeresen megjelentet ilyen tartalmú 

saját illetve más szervezetek által készített anyagokat honlapján, a Tisza-tavi, a Jászsági és 

Nagykunsági csatornák horgászrendjét szerepelteti a weboldalán, 

2.8 a Tisza-tavi horgászturizmus fejlesztése érdekében a weboldalán folyamatosan közzé teszi a 

horgászathoz szükséges háttér információkat, a horgászatot népszerűsítő cikkeket, kiemelkedő 

horgászeredményeket, 

2.9 a gyermek és ifjúságnevelés érdekében rendszeresen horgásztábort szervez, a részvevők részére a 

horgászati ismeretekről, a környezet- és természetvédelemről előadásokat tart, 

2.10 a Tisza-tó halászati hasznosítójával – mint a társaság résztulajdonosa – a horgászcélok megvalósítása 

érdekében együttműködik, a horgászok által igényelt kontrollt – pl. a haltelepítések során – 

megvalósítja 

2.11 a HESZ lehetőségei szerinti együttműködés a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 

munkatársaival és a halászati hasznosító hivatásos és társadalmi halőreivel, társadalmi szervezetekkel 

az orvhalászat, orvhorgászat visszaszorítása érdekében, 

2.12 a horgászathoz szükséges állami horgászjegyek, érvényesítő bélyegek, engedélyek, gáthajtási 

engedélyek bizományosi beszerzése és a tagegyesületek, mint forgalmazók részére történő biztosítása 

az aktuális jogszabályi előírások szerint, 

2.13 a horgászat, a környezet- és természetvédelem, a gyermek és ifjúságnevelés elősegítése érdekében a 

Szövetség vállalkozási tevékenységet is végez (halgazdálkodási tevékenység, vízhasznosítási 

joggyakorlás). 

2.14 a horgászsport fejlődésének elősegítése céljából helyi horgászversenyek szervezése, lebonyolítása 

2.15 kedvező feltételek kialakítása a horgászturizmus fejlődésének elősegítése céljából, 

2.16 a Tisza-tó rehabilitációja érdekében együttműködés a helyi önkormányzatokkal, a vízüggyel, 

halászati hasznosítóval, más szervezetekkel az ezt a célt elérni kívánó civil egyesületekkel. 

3. A Szövetség 

 nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból, 

 gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, a célok megvalósítását 

nem veszélyeztetve végez. A Szövetség gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 

létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja, 

 politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 

nem nyújt, 

 szolgáltatásai igénybevételének módját a HESZ hivatalos honlapján www.tthesz.hu közzé kell tenni. 

 

 

 

http://www.tthesz.hu/


3 
 

II. fejezet 

3. § A Szövetség tagjai 

1. A Szövetségi tagság formái: 

1.1 jogi személyek rendes tagsága, 

1.2 magán személyek rendes tagsága nincs, 

1.3 magán-, vagy jogi személyek tiszteletbeli tagsága nincs, 

1.4 magán-, vagy jogi személyek pártoló tagsága nincs. 

2. A HESZ tagjai ezen alapszabály 1. sz. mellékletében felsorolt horgászegyesületek. 

3. Az 1. sz. mellékletben szereplő horgászegyesületeken kívül más horgászegyesület is tagja lehet a 

Szövetségnek, ha írásban benyújtott kérelmére a HESZ Küldöttközgyűlése tagként felveszi. A Szövetségi 

tagság a belépési kérelemnek közgyűlés általi elfogadásával keletkezik. 

4. A tagfelvételi kérelmet az Elnökséghez kell benyújtani, melyhez csatolni kell:  

4.1 a kérelmező nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzést,  

4.2 a kérelmező hatályos alapszabályát,  

4.3 a kérelmező csatlakozási szándékát kimondó határozatot,  

4.4 a tagság feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy a felvételét kérő 

elfogadja a HESZ Alapszabályát és teljesíti a tagsággal járó kötelezettségeket. 

A tagegyesület felvételéhez kétharmados szavazati arány szükséges. A tagnyilvántartásról – amely nem 

nyilvános – a HESZ munkaszervezetének munkaköri leírásában ezzel megbízott munkavállalója 

gondoskodik. 

5. A tagsági viszony megszűnik: 

5.1 ha a bíróság a tagszervezetet feloszlatja, illetve megszűnését megállapítja, 

5.2 ha a tagszervezet jogutód nélkül megszűnik, 

5.3 ha a tagszervezet kilép, 

A tagsági jogviszony korlátozás nélkül a Szövetség képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal 

bármikor, indokolás nélkül megszüntethető, azonban a kilépő tagegyesület még a kilépés tényleges 

megvalósulása előtt köteles a Szövetséggel elszámolni. 

5.4 ha a Küldöttközgyűlés a tagszervezetet kizárja. 

A tagegyesületnek a jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy küldöttközgyűlési határozatát 

súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely Szövetségi tagegyesület 

vagy a HESZ bármely szervének kezdeményezésére – a tagegyesülettel szemben kizárási eljárást 

folytathat le. 

5.4.1 Kizárási eljárást az elnökség javaslata, vagy egyetértése alapján a HESZ elnöke, továbbá a 

küldöttközgyűlés rendelheti el. A kizárási eljárást mindig írásban kell elrendelni. Írásbeli 

elrendelésnek minősül az elnök által saját hatáskörben a kizárási eljárás lefolytatásával 

megbízott Szövetségi tisztségviselők, vagy küldöttközgyűlési képviselők részére adott 

megbízólevél, továbbá a küldöttközgyűlés jegyzőkönyvében szereplő határozat (az utóbbi 

esetben is szükség van az elnök által aláírt megbízólevélre). 

5.4.2 A kizárási eljárás alá vont tagegyesület képviselőjét írásban értesíteni kell az eljárás 

megindulásáról, valamint annak indokáról. 

5.4.3 A kizárási eljárást lefolytató bizottság 3 főből áll, elnökét a HESZ elnöke jelöli ki. 
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5.4.4 A kizárási eljárással kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályok 

Nem lehet a kizárási eljárást lefolytató bizottság elnöke és tagja a HESZ elnöke, ügyvezető 

elnöke. 

Nem lehet a kizárási eljárást lefolytató bizottság tagja az, akivel szemben bármilyen 

összeférhetetlenségi ok áll fenn, így különösen: 

 a kizárási eljárás indokául szolgáló cselekmény sértettje, 

 az eljárás alá vont tagegyesület képviselőjének közeli hozzátartozója: a házastárs, a 

bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és 

neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; 

hozzátartozó továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, bejegyzett 

élettársa, a jegyes, a házastárs, a bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, 

valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa, 

 aki a kizárási eljárás indokául szolgáló cselekményben vagy mulasztásban részt vett, 

 aki az kizárási alá vont tagegyesülettel szemben bármely okból elfogult. 

5.4.5 A kizárási eljárást lefolytató bizottság legkésőbb a megbízólevél átvételétől számított 8 

napon belül köteles megkezdeni a vizsgálatot.  

5.4.6 A kizárási eljárást lefolytató bizottság csak testületként tevékenykedhet, ami azt jelenti, 

hogy az eljárás során a bizottság legalább két tagjának mindig jelen kell lenni. 

5.4.7 A kizárási eljárást lefolytató bizottság a vizsgálat során beosztásra tekintet nélkül a HESZ 

bármely tisztségviselőjét, tagját meghallgathatja. Amennyiben a vizsgálat eredményessége 

miatt szükséges, a kizárási bizottság a HESZ tagegyesületeinek tisztségviselőit, tagjait, sőt 

külső feleket is meghallgathat. 

5.4.8 A kizárási eljárást lefolytató bizottság a vizsgálatai során a tanuk meghallgatása alkalmával 

jegyzőkönyvet vesz fel. 

5.4.9 A kizárási eljárás alá vont tagegyesület képviselőjének meghallgatásáról kötelező 

jegyzőkönyvet felvenni. 

5.4.10 A tanuk meghallgatásáról szóló jegyzőkönyvet a bizottsági tagok, a kizárási eljárás alá vont 

tagegyesület képviselőjének meghallgatásáról felvett jegyzőkönyvet pedig a bizottsági 

tagok és a tagegyesületi képviselő is köteles aláírni. 

5.4.11 A jegyzőkönyvek befejező mondataként szerepelnie kell, hogy a tanú, vagy a kizárási 

eljárás alá vont tagegyesület képviselője nyilatkozik arról, a jegyzőkönyv helyesen 

tartalmazza az általa elmondottakat, amelyet átolvasása után helybenhagyólag aláír. 

5.4.12 Amennyiben a meghallgatott szerint a jegyzőkönyv nem helyesen tartalmazza az általa 

elmondottakat, akkor a jegyzőkönyv aláírásától el kell tekinteni és lehetőséget kell 

biztosítani arra, hogy a jegyzőkönyv folytatásával az általa helyesnek tartott tartalommal 

kerüljön rögzítésre álláspontja. Ezt követően ilyen esetben is a 5.4.11 pont szerinti 

záradékot szerepeltetni kell és a meghallgatottnak és kizárási eljárást lefolytató bizottság 

tagjainak helybenhagyólag alá kell írni a jegyzőkönyvet. 

5.4.13 Amennyiben a jegyzőkönyv több oldalas a meghallgatottnak és a kizárási eljárást lefolytató 

bizottság tagjainak az összes oldal alját aláírásával el kell látnia. 

5.4.14 A kizárási eljárást lefolytató bizottság munkáját a Szövetség valamennyi tisztségviselője és 

tagja köteles segíteni. 

5.4.15 A kizárási eljárást lefolytató bizottság önállóan tevékenykedik, azonban a vizsgálat 

befejezése előtt köteles az elnöknek beszámolni a vizsgálat megállapításairól. 
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5.4.16 A kizárási eljárást lefolytató bizottság írásbeli jelentése alapján – amely a kizárásra, vagy 

annak elvetésére vonatkozó javaslatot is tartalmazza - az elnök köteles elnökségi ülést 

összehívni. Az elnökségi ülésre szóló meghívóban szerepelnie kell a kizárási eljárást 

lefolytató bizottság legfontosabb megállapításainak, javaslatainak. Az elnökségi ülésre a 

vizsgált ügyet érintő napirendi pont megtárgyalására a kizárási eljárást lefolytató bizottság 

elnökét és tagjait, meg kell hívni. 

5.4.17 A kizárási eljárást lefolytató bizottság által előterjesztett vizsgálati eredmények és 

javaslatok alapján az elnökség dönt arról, hogy a kizárási eljárás folytatásától eltekint, vagy 

azt továbbfolytatva a küldöttközgyűlés elé terjeszti. 

5.4.18 A kizárási eljárásban a végső döntés meghozatalára a Szövetség küldöttgyűlése jogosult. 

A kizárási eljárást elbíráló küldöttközgyűlésen a kizárási eljárást lefolytató bizottság 

előterjeszti vizsgálati eredményeket. A kizárási eljárás alá vont tagegyesület képviselőjének 

lehetőséget kell adni a védekezésre és a védekezését alátámasztó bizonyítékok 

bemutatására, ismertetésére. A küldöttközgyűlésnek a rendelkezésére bocsátott vizsgálati 

eredmények, a kizárási eljárás alá vont tagegyesület képviselőjének védekezésének 

mérlegelése, továbbá a hatályos jogszabályok és a HESZ alapszabályának, szabályzatainak 

figyelembe vételével kell meghoznia döntését. 

A Szövetség küldöttgyűlése által hozott kizáró határozat ellen további fellebbezésnek nincs 

helye. 

5.4.19 A tagegyesület kizárásához minősített kétharmados szavazati arány szükséges.  

5.4.20 A tagegyesület kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell 

ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell. 

5.4.21 Kizárás esetén a tagsági viszony az erről rendelkező küldöttközgyűlési határozat 

meghozatalának napján szűnik meg. 

5.4.22 A határozat ellen a kizárt tag a határozat meghozatalának napjától számított 15 napon belül 

keresetet indíthat a Szolnoki Törvényszéknél. A tagsági viszony megszűnése esetén az 

egyesület a HESZ-el szemben vagyoni igényt nem támaszthat, már teljesített befizetéseit 

nem követelheti vissza, köteles viszont a Szövetséggel elszámolni. 

5.5 A tagsági jogviszonyt a Szövetség felmondja 

A HESZ alapszabály a tagságot feltételekhez köti, ha a tagegyesület nem felel meg ezeknek a 

feltételeknek, a Szövetség a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A 

felmondásról a HESZ közgyűlése a jelen lévő tagok kétharmados szótöbbségével dönt. 

 

6. A tagszervezetek tagsági viszonyból eredő jogai: 

6.1 a tagszervezetek – választott küldötteik útján – jogosultak részt venni a Szövetség munkájában: 

 a küldöttközgyűlésben szavazati jogát gyakorolni, a küldöttközgyűlés rendjének megfelelően 

felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni. 

 az elnökségben, 

 a Felügyelőbizottságban 

(A küldöttek megválasztása az egyesületek közgyűlésein történik.) 

6-2 igénybe vehetik a Szövetség szolgáltatásait, 

6.3 javaslatokat, indítványokat tehetnek, felvilágosításért fordulhatnak annak bármely szervéhez és 

kérhetik, hogy a Szövetség érdekükben eljárjon. 
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6.4 Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik. 

7. A tagszervezetek tagsági viszonyból eredő kötelezettségei: 

7.1 a HESZ alapszabályában foglaltakat betartása, 

7.2 a Tisza-tavon történő horgászat esetén a Tisza-tóra kialakított, a Tisza-tavi HESZ által 

alhaszonbérleti jogviszonyban kezelt Jászsági és Nagykunsági Csatornán történő horgászat 

során a HESZ által kiadott horgászrend környezet- és természetvédelmi előírások tagjaikkal 

történő betartatása, 

7.3 a küldöttek megválasztása és annak hivatalos, az egyesületi elnök által dátummal, aláírással, 

bélyegzőlenyomattal ellátott hivatalos levélben történő bejelentése, 

7.4 a Küldöttközgyűlés által közgyűlésen megállapított díjak a Szövetség pénztárába az előírt határidőig 

történő befizetése, 

A tagdíjfizetés rendje, ideje, és módja: 

A tagszervezetek tagjai részéről a tagdíjfizetés 2 korcsoportban történik: 

 a felnőtt férfi (18-70 éves) horgász, 

  Kedvezményes az ifjúsági (15-18 éves) horgász, a 70 éven felüli horgász, a női horgász  

 

az aktuális értékű tagdíjat a tagegyesületénél fizeti be a horgászengedély megváltásakor. A 

tagegyesületek számolnak el a befizetett tagdíjakkal. A tagdíjak befizetése a HESZ kasszájába a havi 

elszámolással havonta lehetőleg átutalással történjen. 

Mulasztás esetén 15 nap elteltével az ügyvezető elnök írásbeli felszólítást küld, majd újabb 15 nap 

elteltével javaslatot tesz az Elnökségnek az elszámolás nem teljesítő jegybizományossal kötött 

szerződés felmondására, vagy a Tagegyesület kizárására. 

Az igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), a kedvezményt 

minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell; 

A tagdíjból meghatározott mértékben részesül a MOHOSZ, illetve a HESZ. 

7.5 a halállomány, a környezet és a természet védelme érdekében a HESZ által kitűzött célok 

megvalósításában közreműködni, 

7.6 a Szövetség tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére, 

7.7 a HESZ tagja nem veszélyeztetheti a Szövetség céljának megvalósítását és tevékenységét. 

III. fejezet 

4. § A Szövetség szervei 

1. A Szövetség szervei: 

1.1 Küldöttközgyűlés 

1.2 Elnökség 

1.3 Felügyelőbizottság. 

5. § A Küldöttközgyűlés 

1. A küldöttközgyűlés a Szövetség legfőbb szerve, amely a szövetségi élet minden kérdésében dönthet. 
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2. A küldöttközgyűlésbe a tagegyesületek létszámarányos képviseletet biztosítanak. 2004. január 01-től 

minden évben az előző évi taglétszámot alapul véve kétszáz főig 2 fő, a fölött minden megkezdett kétszáz 

fő után plusz 1 fő képviseli az adott tagegyesületet. 

3. A Küldöttközgyűlésen csak a tagegyesületek küldöttei rendelkeznek szavazati joggal. 

4. A Küldöttközgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

4.1 az Alapszabály jóváhagyása és módosítása, 

4.2 a tagok felvétele és kizárása, a tagsági jogviszony felmondása, 

4.3 a Szövetség gazdálkodási és vagyonkezelési szabályzatának jóváhagyása, 

4.4 a HESZ éves költségvetésének elfogadása, 

4.5 a Szövetség tulajdonában lévő 500.000 Ft-on felüli ingóság és – értékre való tekintet nélkül – 

ingatlan vagyon elidegenítése és megterhelése, 

4.6 a Szövetség (egyesület) megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása, 

4.7 az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló 

jelentésének – elfogadása, 

4.8   az Elnökség, illetőleg a Felügyelőbizottság létszámának meghatározása, 

4.9 HESZ tagjai közül az Elnökség, a Felügyelőbizottság továbbá a vezető tisztségviselők 

megválasztása, visszahívásuk, feladataik és hatáskörük meghatározása és díjazásuk megállapítása, 

4.10 a Szövetség a hatályos jogszabályok. szerint éves beszámolót készít, amit előterjesztés után a 

küldöttközgyűlés hagy jóvá.  

A küldöttközgyűlés által elfogadott éves beszámolót a HESZ honlapján www.tthesz.hu közzé kell 

tenni. 

4.11 jogszabályi előírás esetén a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának 

megállapítása, 

4.12 döntés az alapcélok megvalósításával közvetlenül összefüggő körben a gazdasági társaságokban és 

vállalkozásokban való részvételről, 

4.13 döntés a Szövetség képviseletéről, 

4.14 döntés – a HESZ megszűnése esetén – a Szövetségi vagyon felhasználásáról, 

4.15 a jelenlegi és korábbi Szövetségi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy 

más Szövetségi (egyesületi) szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés, 

4.16  az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Szövetség saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével, a Felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt 

4.17 a végelszámoló kijelölése 

5. A Küldöttközgyűlés határozatai a Szövetség szerveire, tisztségviselőire kötelezőek. 

6. A tisztségviselők megbízatása 5 évre szól. 

7. A Küldöttközgyűlés szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. 

A Küldöttközgyűlést a HESZ elnöke hívja össze írásban kiküldött meghívóval, a helyszín, a kezdő időpont, 

a napirendek feltüntetésével, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt nyolc nappal az ülés előtt meg 

kell kapniuk a küldötteknek. A meghívó kiküldése ajánlott levélben, vagy elektronikusan e-mailben, faxon 

történik. 

http://www.tthesz.hu/
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A Szövetség küldöttközgyűléseit székhelyén tartja, vagy a tagok többségének előzetes jóváhagyásával 

meghatározott más helyre hívja össze. 

A közgyűlésen hozott határozatokat a szóbeli szavazatok megszámolása alapján a levezető elnök szóban 

kihirdeti. 

A Küldöttközgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, 

napirendeket, az előterjesztések és a hozzászólások lényegét, a szavazások eredményét, valamint a hozott 

határozatokat. A jegyzőkönyvet az ügyintéző munkatárs vezeti és két arra alkalmanként felkért küldött 

hitelesíti. 

Amennyiben a küldöttközgyűlésen hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítésének elősegítése céljából, 

adatvédelmi okokból a felvételt a jegyzőkönyv hitelesítése után meg kell semmisíteni, le kell törölni. 

Adatvédelmi okokból ezen felvételek nem adhatók át másnak. 

A közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az elnökségen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által 

meghívott személyek vehetnek részt. 

A határozatok nyilvánosságra hozatala a Szövetség honlapján www.tthesz.hu történik. 

7.1 A Küldöttközgyűlést kötelező összehívni, ha  

 az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi, 

 az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni, 

 az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

A 7.1 pontban felsorolt okok miatt összehívott közgyűlésen a tagegyesületek kötelesek az 

összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy a Szövetség 

megszüntetéséről dönteni. 

7.2 A Küldöttközgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt 

 a küldöttek egyharmada kéri, az ülés céljának és okának megjelölésével, 

 az Elnökség szükségesnek tartja, 

 a Felügyelőbizottság kezdeményezi, 

 a bíróság elrendeli, 

7.3 A Szövetségi tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli közgyűlés 

összehívását kezdeményezheti. 

8. A Küldöttközgyűlés póttagot választhat, a Felügyelőbizottságba 5 éves ciklusra. 

6. § Az Elnökség 

1. Az Elnökség a Küldöttközgyűlés általános hatáskörű ügyintéző és képviseleti szerve, amely gondoskodik a 

hatáskörébe utalt feladatok ellátásáról. Az elnökség az elnököt, ügyvezető elnököt, alelnökeit maga 

választja tagjai közül. 

2. Az Elnökség a Küldöttközgyűlésnek tartozik felelősséggel. 

3. Az Elnökség tagjai: 

 elnök, 

 ügyvezető elnök, 

 két alelnök, 

 a tagegyesületek egy-egy küldötte. 

4. Az Elnökség a munkájáról a Küldöttközgyűlésnek évente egyszer beszámol. 

http://www.tthesz.hu/
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5. Az Elnökség: 

5.1 figyelemmel kíséri és segíti a területén működő tagegyesületek tevékenységét, ellátja 

érdekképviseletüket és érdekvédelmüket, 

5.2 kapcsolatot tart fenn a területi, állami és vízügyi, valamint környezetvédelmi szervekkel, társadalmi 

szervezetekkel, önkormányzatokkal, azok szövetségeivel, 

5.3 összehívja a Küldöttközgyűlést és javasolja annak tárgysorozatát, 

5.4 elkészíti a költségvetést, a zárszámadást és a vagyonmérleget, a Szövetség éves beszámolóját 

jóváhagyásra a Küldöttközgyűlés elé terjeszti, 

5.5 gazdálkodik a Küldöttközgyűlés által megállapított költségvetés kereteiben és gyakorolja a 

költségvetés rovatai közötti átcsoportosítás jogát, 

5.6 a tagegyesületek igényeinek figyelembevételével javaslatot tesz a Tisza-tó horgászrendjének 

kialakítására, 

5.7 ellátja a Küldöttközgyűlés által hatáskörébe utalt egyéb feladatokat, 

5.8 előkészíti a HESZ és más természetes és jogi személyek közötti szerződéseket, valamint 

együttműködési megállapításokat, 

5.9 meghatározott feladatokra munkabizottságot hoz létre, azok munkáját irányítja és ellenőrzi, 

5.10 az elnökség tagjai kötelesek a küldöttközgyűlésen részt venni, a küldöttközgyűlésen a Szövetséggel 

(egyesülettel) kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a Szövetség (egyesület) tevékenységéről és 

gazdasági helyzetéről beszámolni. 

5.11 Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

6. Az Elnökség az üléseit szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal tartja, az Elnökség 

Munkaterve szerint. 

6.1 Az Elnökségi ülést a Szövetség elnöke hívja össze írásban kiküldött meghívóval, a helyszín, a 

kezdő időpont, a napirendek feltüntetésével, amelyet a kapcsolódó dokumentumokkal együtt nyolc 

nappal az ülés előtt meg kell kapniuk az Elnökség tagjainak. A meghívók kiküldése ajánlott levélben 

vagy elektronikus formában e-mailen, faxon történik. 

A Szövetségi tagok egytizede írásban az ok és a cél megjelölésével rendkívüli elnökségi ülés 

összehívását kezdeményezheti. 

Az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az elnökség 

határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. 

Ha az elnökségi ülés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a 

határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra az eredetivel azonos napirenddel hívható össze.  

Az elnökségi ülés határozathozatalában nem vehet részt az a tagegyesületet képviselő, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül 

vagy a HESZ rovására bármilyen más előnyben részesül, illetve akivel szerződést kell kötni, vagy a 

megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt, továbbá aki ellen pert kell indítani, valamint az, 

akinek a Szövetséggel fennálló jogviszonyának létesítésére, tartalmára vagy megszűnésére a 

határozat vonatkozik. 

Nem minősül előnynek a HESZ juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli támogatás. 



10 
 

Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét, idejét, 

napirendeket, az előterjesztések és a hozzászólások lényegét, valamint a hozott határozatokat. A 

jegyzőkönyvet az ügyintéző munkatárs vezeti és két arra alkalmanként felkért elnökségi tag hitelesíti. 

Amennyiben az Elnökség ülésén hangfelvétel készül a jegyzőkönyv elkészítésének elősegítése 

céljából, adatvédelmi okokból a felvételt a jegyzőkönyv hitelesítése után meg kell semmisíteni, le 

kell törölni. Adatvédelmi okokból ezen felvételek nem adhatók át másnak. 

6.2 Az elnökség ülés tartása nélkül is hozhat határozatot, dönthet a Szövetség ügyeiben. 

Az ülés tartása nélküli határozat meghozatalának módja az írásbeli szavazás, amely megvalósulhat 

postai úton megküldött levéllel, vagy elektronikus úton – e-mailben – történő szavazással. Az írásbeli 

szavazás elrendelésére kizárólag az elnök jogosult. 

Az írásbeli szavazás esetén az elnök írásban kiküldött meghívóban 

 tájékoztatja az elnökség tagjait arról, hogy az elnökség ülés tartása nélkül tárgyal meg és hoz 

döntést a kiküldött meghívóban szereplő napirendi kérdésekben, amelyekhez kapcsolódó 

dokumentumokat is ezzel egy időben kötelező kiküldeni. 

A meghívóban az elnök köteles szerepeltetni azt is, hogyha az elnökség bármely tagja a rendes 

ülés megtartását kezdeményezi, akkor a kiküldött meghívó alapján mikor és hol kerül 

megtartásra változatlan napirendi pontokkal az elnökségi ülés. 

 az elnökség tagjainak és a Felügyelőbizottság elnökének a meghívót és a dokumentumokat 

nyolc nappal az írásbeli szavazás előtt meg kell kapnia, 

 a meghívóban konkrétan szerepelnie kell annak az időpontnak, ameddig az írásbeli 

szavazatoknak, hozzászólásoknak be kell érkezni, 

 szerepelnie kell, hogy a szavazatoknak milyen úton – postai ajánlott levélben vagy e-mailben – 

kell megérkezni a Szövetség székhelyére, vagy a HESZ hivatalos e-mail címére. 

 a meghívók kiküldése ajánlott levélben, vagy elektronikus formában e-mailen, faxon történik, 

 elektronikus úton – e-mailben – csak akkor lehet szavazni, ha a szavazásra jogosultak 

mindegyike előzetesen hivatalos levélben megadta az általa használt e-mail címét. 

 amennyiben az elnökség tagjainak bármelyike, vagy a Felügyelőbizottság elnöke nem 

rendelkezik e-mail címmel akkor tilos elektronikus szavazást kezdeményezni. Az ennek 

ellenére megtartott elektronikus szavazás semmis. 

 írásbeli szavazás esetén az elnökségi ülés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele 

határidőre megküldte válaszát. 

A határozathozatal napja: 

 főszabályként a szavazási határidő utolsó napja, amennyiben a HESZ elnökségi tagjainak több 

mint a fele határidőre megküldte válaszát, 

 amennyiben HESZ valamennyi elnökségi tagja határidő előtt megküldte válaszát, akkor az 

utolsó szavazat beérkezésének napja, 

A szavazás eredményét a szövetség munkaszervezete összesíti és az elnök annak eredményéről 

legkésőbb a legutolsó szavazat beérkezését követő 8. napon írásban tájékoztatja az elnökség tagjait. 

Az elnökségi ülésen kívül – írásbeli szavazással – hozott határozatok nyilvántartására, nyilvánosságra 

hozatalára az elnökségi ülésen hozott határozatokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
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Nincs helye írásbeli szavazás elrendelésének azokban az esetekben 

 amikor az alapszabály titkos szavazást ír elő, 

 amikor a Szövetség bármely belső szabálya titkos szavazást ír elő, 

 amikor az alapszabály, vagy az SZMSZ módosítására van szükség, 

 amikor az elnökségnek a Szövetség költségvetését, zárszámadását, vagyonmérlegét, éves 

beszámolóját kell megtárgyalnia, elfogadnia, 

 amikor az elnökségnek tisztségviselők választásával, vagy felmentésével kapcsolatban kell 

döntést hoznia, 

 amennyiben az elnökség bármely tagja az ülés megtartását kezdeményezi, azt az elnöknek a 

meghívóban szereplő időpontban és helyre össze kell hívnia. 

6.3 Az Elnökség ülései nem nyilvánosak. Az elnökségi üléseken hozott határozatokat a HESZ honlapján 

www.tthesz.hu közzé kell tenni.  

7. Az Elnökség üléseire a Felügyelőbizottság elnökét – tanácskozási joggal – meg kell hívni. 

7. § A Felügyelőbizottság 

1. A Felügyelőbizottság tagjait a Küldöttközgyűlés választja, a tagok maguk közül választanak elnököt. A 

Felügyelőbizottság összesen 3 tagú, de tagjai nem lehetnek egy tagegyesület küldöttei. 

2. A Felügyelőbizottság elnöke és tagjai nem lehetnek az Elnökség tagjai. 

3. A Felügyelőbizottság rendszeresen köteles ellenőrizni: 

 a jogszabályok, az Alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának betartását, 

 az egyesületi szerveket, 

 a költségvetés szerinti gazdálkodást, 

 a munkaszervezet működését, 

 a pénz és értékcikk kezelés szabályainak betartását, 

 a bizonylati fegyelmet. 

4. Az ellenőrzésről a Felügyelőbizottság jegyzőkönyvet köteles készíteni. 

5. A Felügyelőbizottság tevékenységét testületileg látja el. Akkor határozatképes, ha a 3 fős tagságából 

legalább két tagja jelen van. Vizsgálataihoz szükség esetén szakértőket is igénybe vehet. 

6. A határozatképtelenség miatt elhalasztott felügyelőbizottsági ülés összehívását ismételni kell addig, míg 

elegendő számban nem jelennek meg a tagok. 

7. A Felügyelőbizottság ellenőrzi a HESZ működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető 

tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, 

továbbá a Szövetség könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

7.1 kisebb hiányosságok megszüntetésére írásban felhívja a figyelmet és rámutat a helyes eljárásra, 

7.2 köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a küldöttközgyűlést vagy az az elnökséget 

tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

 

 

http://www.tthesz.hu/
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7.2.1 a Szövetség működése során olyan jogszabálysértés vagy a HESZ érdekeit egyébként 

súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv 

döntését teszi szükségessé, 

7.2.2 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

7.3 A Küldöttközgyűlést vagy az Elnökséget a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől 

számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 

esetén a Küldöttközgyűlés vagy az Elnökség összehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. 

7.4 Ha a Küldöttközgyűlés vagy az Elnökség a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

ellenőrzést ellátó szervet. 

8. A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egy alkalommal ülésezik. Összehívásáról a 

Felügyelőbizottság elnöke gondoskodik, ugyancsak ő látja el az ülést levezető elnök teendőit. 

 9. Tevékenységéről a Küldöttközgyűlésnek évente egyszer írásban beszámol. 

10. A hatályos jogszabályok alapján nem lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 

az a személy, aki 

10.1 a Küldöttközgyűlés vagy az Elnökség elnöke vagy tagja (ide nem értve az Küldöttközgyűlés azon 

tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

10.2 a Szövetséggel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, 

10.3 a HESZ 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 

10.4 a 10.1, 10.2 pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

IV. fejezet 

8. § A Szövetség szerveinek működési szabályai 

1. A Szövetség szerveiben a tagok egyenlő jogokat élveznek, minden tagegyesületi küldöttnek egy szavazata 

van. 

2. A szavazati jog gyakorlásának feltétele, hogy a küldöttközgyűlés küldöttei a tagegyesületek által kiállított 

és hitelesített meghatalmazással rendelkezzenek, csak ezen feltétel fennállása esetén vehetnek részt a 

küldöttközgyűlés munkájában. A tagegyesületi elnök által aláírt, dátummal, bélyegzőlenyomattal ellátott 

meghatalmazás lehet egy alkalomra szóló, meghatározott ideig vagy visszavonásig érvényes (az utóbbi két 

esetben a tagegyesület küldött választó közgyűlésétől számított maximum 5 évig). Ennek a meghatalmazás 

szövegéből egyértelműen ki kell derülnie. 

3. A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele (50%+1 fő) az ülésen megjelent.  

Ha a HESZ Küldöttközgyűlési ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. 

3.1 Amennyiben a megismételt küldöttközgyűlés összehívására az eredeti napirendi kérdésekben, az 

eredeti napon és helyszínen kerül sor, akkor a tagokat az eredeti írásbeli meghívóban figyelmeztetni 

kell arra, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. 
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3.2 Amennyiben a megismételt küldöttközgyűlést nem az eredeti közgyűlés napjára hívják össze, akkor a 

tagokat erről külön írásbeli meghívóban kell értesíteni, amelynek tartalmaznia kell a megismételt 

küldöttközgyűlés tényét, helyét, idejét, valamint az arra történő figyelmeztetést, hogy a megismételt 

küldöttközgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül 

határozatképes. 

3.3 Írásban közöltnek kell tekinteni az elektronikus levélben vagy faxon küldött meghívót is. 

3.4 A közgyűlési meghívó kézbesítését követően a közgyűlés befejezéséig a tagok és az egyesület 

szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a 

kiegészítés indokolásával. 

3.5 A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó személy jogosult dönteni. Ha a 

napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó személy nem dönt vagy azt elutasítja, 

a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a 

napirend kiegészítésének tárgyában. 

4. A testület döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A testületi ülésen résztvevő bármelyik 

tag névszerinti szavazást kérhet. 

5. Titkos szavazást kell tartani: 

5.1 ha a jelenlévők egyharmada bármely kérdés eldöntésére ezt a szavazási módot kéri, 

5.2 a Szövetség elnöksége, a Felügyelőbizottság tagjai megválasztására. 

6. Az alapszabály elfogadásához és módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott 

határozata szükséges 

7. Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati 

joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

8. A tisztségviselők megválasztásánál – ismételt szavazás esetén – az a jelölt tekintendő megválasztottnak, aki 

a leadott érvényes szavazatok felét meghaladó számú (50% + 1 fő) szavazatot kapott. 

9. A tisztségviselőkre a Küldöttközgyűlés által megállapított létszámú és az általa választott Jelölő Bizottság 

tesz javaslatot. 

A tisztségviselők személyére ezen kívül a Küldöttközgyűlés bármelyik küldöttje is javaslatot tehet. A 

javasolt személy akkor válik jelöltté, ha megkapja a szavazásra jogosultak legalább egyharmadának 

szavazatát. 

10. A szavazatok összeszámlálását a Küldöttközgyűlés által választott Szavazatszedő Bizottság végzi. 

11. A Tisztújító Küldöttközgyűlés 

12.1 Jelölő Bizottságot, 

12.2 Szavazatszedő Bizottságot 

12.3 Mandátumvizsgáló Bizottságot 

választ öt éves időtartamra. 

13. A Szövetségnek elnökségi, küldöttközgyűlési határozatainak nyilvántartása, közzététele,  

13.1 az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatainak nyilvántartása 

13.1.1 A HESZ az Elnökségi határozatainak nyilvántartását az elnök által hitelesített elnökségi 

határozatok nyilvántartó könyvében végzi, amelyből a döntés tartalma, időpontja és 

hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 
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 13.1.2  A Szövetség Küldöttközgyűlési határozatainak nyilvántartását az elnök által hitelesített 

küldöttközgyűlési határozatok nyilvántartó könyvében végzi, amelyből a döntés tartalma, időpontja 

és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

13.2 az Elnökség és a Küldöttközgyűlés határozatait a tagegyesületeknek illetve az érintettek részére 30 

napon belül megküldi a HESZ. 

13.3 a HESZ határozatai közzétételének helye a Szövetség honlapja: www.tthesz.hu 

V. fejezet 

9. § A Szövetség tisztségviselői 

1. A Szövetség vezető tisztségviselői: 

1.1 az elnök, 

1.2 az ügyvezető elnök, 

1.3 a két alelnök, 

1.4 az Elnökség tagjai: a tagegyesületek 1-1 küldötte, az elnök, az ügyvezető elnök, az alelnökök,  

1.5 a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai. 

2. A tisztségviselők az őket megválasztó testületnek tartoznak felelősséggel. Tevékenységüket – az ügyvezető 

elnök kivételével, aki a Szövetséggel határozott idejű munkaviszonyban áll – társadalmi munkában végzik. 

Tisztségviselővé csak tagegyesületi képviselő választható. 

3. A vezető tisztségviselők felelőssége jogutód nélküli megszűnés esetén 

3.1 Az egyesület jogutód nélküli megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szemben e minőségükben 

az egyesületnek okozott károk miatti kártérítési igényt – a jogerős bírósági törléstől számított egy 

éven belül – az egyesület törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tag vagy az 

érvényesítheti, akinek a részére a megszűnéskor fennmaradó egyesületi vagyont át kellett adni, vagy 

ha lett volna vagyon, át kellett volna adni. 

3.2 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. 

A tisztségviselő mandátuma megszűnik: 

3.1 a mandátum időtartamának lejáratával, 

3.2 a tisztségviselő felmentésével vagy visszahívásával, 

3.3 a tisztségviselő lemondásával, 

3.4 a tisztségviselő halálával, 

3.5 az őt megválasztó tagszervezet tagsági viszonyának megszűnésével, 

3.6 az ügyvezető elnök esetében a munkaviszony megszűnésével. 

 

 

4. A Szövetség vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségi szabályai.  

4.1. A Küldöttközgyűlés, az Elnökség, a Felügyelőbizottság határozathozatalában nem vehet részt 

az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

http://www.tthesz.hu/
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4.1.1 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

4.1.2 bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a Szövetség juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

4.2. Nem lehet a HESZ vezető tisztségviselője a közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig, az a 

személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak 

megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

4.2.1 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

4.2.2 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

4.2.3 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

4.2.4 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

10. § A Szövetség elnöke 

1. Az elnök feladata, hatásköre: 

1.1 szervezi az önkormányzati szervek működését, 

1.2 képviseli a Szövetséget az állami szervek, a önkormányzatok, társadalmi szervezetek, intézmények, 

gazdálkodó szervezetek és tagegyesületek előtt, 

1.3 ellenőrzi a HESZ szerveinek, valamint a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtását, 

1.4 összehívja az Elnökség üléseit, továbbá a Küldöttközgyűlést és azokon elnököl, 

1.5 a jóváhagyott költségvetés keretein belül gyakorolja az általános aláírási jogkört, 

1.6 a jóváhagyott költségvetés keretein belül szerződéseket köthet, 

1.7 gyakorolja a HESZ munkaszervezete tekintetében a munkáltatói jogokat, 

1.8 gyakorolja az utalványozási jogot 

1.9 az elnök az 1.1 pontban meghatározott hatáskörét átruházhatja az ügyvezető elnökre, 

1.10 a Szövetség gazdálkodásáért anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik. 

2. A Szövetség elnökét – akadályoztatása esetén – az ügyvezető elnök teljes jogkörrel helyettesíti. 

 

11. § A Szövetség ügyvezető elnöke 

1. Az ügyvezető elnök feladata, hatásköre: 

1.1 irányítja és összehangolja a HESZ és a munkaszervezet munkáját, rendszeres kapcsolatot tart fenn a 

tagegyesületekkel, 

1.2 elkészíti az Elnökség éves munkatervét és az elnökkel történ egyeztetést követően azt elfogadásra a 

Küldöttközgyűlés elé terjeszti, 

1.3 intézkedik az Elnökségi ülések és a Küldöttközgyűlés elé kerülő előterjesztések elkészítéséről, 

1.4 intézkedik az Elnökségi ülések és a Küldöttközgyűlés határozatainak írásba foglalásáról és 

nyilvántartásáról, valamint azok végrehajtásáról, 
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1.5 gyakorolja az aláírási jogkört, felelős az ügyvitelért és az irattári rendért, 

1.6 a Küldöttközgyűlés és az Elnökségi ülés határozatait az üléseket követő 30 napon belül megküldi 

valamennyi tagegyesületnek és a Felügyelőbizottság elnökének, tagjainak, 

1.7 gyakorolja az utalványozási jogot, 

1.8 évente egy alkalommal részletesen és írásban beszámol a Küldöttközgyűlésnek saját és az 

munkaszervezet horgászati, szakmai és pénzügyi tevékenységéről, 

2. A Szövetség ügyvezető elnöke anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik a Szövetség vagyonáért. 

12. § A Szövetség alelnökei 

1. Az alelnökök tevékenységét az elnök hangolja össze és határozza meg tevékenységi körüket. 

VI. fejezet 

13. § A Szövetség képviselete, kötelezettségvállalás 

1. A HESZ képviselete 

1.1 A Szövetség képviselői: az elnök és az ügyvezető elnök, továbbá az elnök által írásban történt 

megbízás esetén az alelnökök, vagy más tisztségviselők. A megbízásban konkrétan meg kell jelölni 

1.1.1 a megbízás időtartamát 

1.1.2 mely ügyre/ügyekre vonatkozik 

1.1.3 mire terjed ki 

1.1.4 együttes vagy önálló a képviseleti jog. 

1.2 Az elnök és az ügyvezető elnök képviseleti jogosultsága önálló. 

1.3 Minden más képviseltre feljogosított képviseleti jogosultsága együttes. 

1.4 A MOHOSZ Elnökségében a HESZ–t a mindenkori elnök, a MOHOSZ Választmányban a 

mindenkori ügyvezető elnök képviseli. 

2. Kötelezettség vállalás 

2.1 Kötelezettségvállalás a HESZ éves üzleti tervében jóváhagyott előirányzatokon, létszámirányszámon 

belül a bevételi előirányzatok teljesítésének erejéig történő felhasználását foglalja magába. 

Kötelezettséget az alapszabályban meghatározott feladatok célszerű, hatékony és gazdaságos 

ellátására, csak írásban lehet vállalni. 

Kötelezettségvállalás minden olyan írásbeli jognyilatkozat, amelyből a Szövetség terhére fizetési, 

számlázási, szállítási, munkavégzési, vagy foglalkoztatási kötelezettsége keletkezik, 

2.2 A kötelezettségvállalás dokumentumának kell tekinteni:  

2.2.1 a szerződést, 

2.2.2 a megállapodást, 

2.2.3 a megrendelést, 

2.2.4 a beruházási–finanszírozási alapokmányt, 

2.2.5 a pályázati úton odaítélt támogatásról szóló döntés aláírt dokumentumát. 

2.3 Kötelezettségvállalásra általános jelleggel az elnök jogosult. 

2.4 A kötelezettségvállalás értékhatára 

2.4.1 ügyvezető elnök önállóan 150 ezer forintig, 
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2.4.2 elnök önállóan 300 ezer forintig 

2.4.3 elnök és ügyvezető elnök együttesen 300 ezer forint felett. 

2.5 A kötelezettségvállalás szabályszerűségéért a kötelezettségvállalót anyagi és büntetőjogi 

felelősség terheli. 

VII. fejezet 

14. § A Szövetség jogi személyisége és vagyona 

1. A HESZ jogi személy, amelynek önálló munka- és képviseleti szerve van, a működéséhez szükséges 

vagyonnal rendelkezik, saját költségvetése van. 

2. A Szövetségi vagyon a tagszervezetek közös vagyonának minősül. 

3. A HESZ vagyonát a tagdíjak, állami horgászjegy, napi, heti, éves horgászengedélyek, gáthajtási engedélyek 

értékesítésének jutaléka, betét, kamat, önkormányzati támogatások, adományok, a Szövetség vállalkozási 

tevékenységéből származó egyéb bevételek, pályázati összegek, továbbá a vagyont képező ingó- és ingatlan 

vagyontárgyak, gazdasági társaságban lévő tulajdon rész képezi. 

Jogutód nélküli megszűnést kivéve a felsorolt vagyon nem osztható fel. 

A HESZ váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

4. Tartozásaiért a Szövetség saját vagyonával felel. 

VIII. fejezet 

16. §  A szövetség megszűnése 

1. A szövetség megszűnik, ha 

1.1 a Szövetség (egyesület) egy másik egyesülettel egyesül (összeolvad, beolvad), 

1.2 a legfőbb szerve a feloszlásáról határoz, 

1.3 a bíróság feloszlatja, 

1.4 a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszűnteti vagy megállapítja 

megszűnését, 

1.5 a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és a szövetséget a 

nyilvántartásból törlik. 

2. Az 1 pont 1.2–1.5 alpontjaiban foglalt esetekben a HESZ jogutód nélkül szűnik meg. Az 1 pont 1.2 

alpontjában foglalt esetben végelszámolási eljárást, az 1.3–1.5 pontjában foglalt esetekben pedig kényszer-

végelszámolást kell lefolytatni. 

3. A legfőbb szerv nem dönthet a HESZ feloszlásáról, ha a Szövetséggel szemben lefolytatott végrehajtás 

eredménytelen volt vagy a szövetség fizetésképtelenségét a bíróság megállapította. 

4. A Szövetség (egyesület) más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet és csak 

egyesületekre válhat szét 

5. A jogi személy jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl a Szövetség jogutód nélkül megszűnik, 

ha 

 a Szövetség megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új 

célt nem határoztak meg, 

 a Szövetség tagjainak száma két tagegyesület alá csökken. 
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6. A Szövetség alapszabálya vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód nélkül megszűnt HESZ – 

hitelezői igények kielégítése után – megmaradt vagyonát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 

valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott célra kell 

fordítani és az ott megjelölt módon kell nyilvánosságra hozni. 

6.1 A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az 

alapszabály nem tartalmaz rendelkezést a megszűnő Szövetség (egyesület) vagyonáról, vagy ha az 

alapszabályban megjelölt közhasznú szervezet vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

6.2 A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a 

vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési 

jog a Szövetség (egyesület) törlésével száll át az új jogosultra. 

 

IX. fejezet 

17. § Záró rendelkezések 

1. Az Alapszabály a bírósági nyilvántartásba vétellel lép hatályba. 

2. A Szövetség részt kíván venni az országos érdekképviseleti szervek tevékenységében, döntéshozatalában. 

3. A HESZ Szolnoki Törvényszék által 2017augusztus hó 24. napján nyilvántartásba vett 

alapszabályának szövege és a Szövetség 2018.december hó 07, napján tartott küldöttközgyűlése 

által elfogadott módosításokkal együtt egységes szerkezetbe foglalt szövege 18, azaz -tizennyolc- 

oldalt tartalmaz és megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának. 

Az egységes szerkezetű alapszabályban a HESZ 2018. a december  hó 07 napján megtartott 

küldöttközgyűlés által elfogadott módosított szövegrészek dőlt betűvel sárga színnel kiemelten   

kerültek megkülönböztetésre. 

A Tisza-tavi Horgász Egyesületek Szövetsége képviseletében: 

Tiszafüred, 2018. december 07 

                                      
 

     Szarvas  Zoltán 

                 elnök 
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