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A HORGÁSZEGYESÜLETEK ZALA MEGYEI SZÖVETSÉGE

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT

ALAPSZABÁLYA A 2011. ÉVI CLXXV. TÖRVÉNY RENDELKEZÉSEI ALAPJÁN

A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége Választmánya az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló a 2011.
évi CLXXV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján készült
módosított egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályát - a Magyar Országos Horgász Szövetség
Választmánya által Budapesten, 2015. december hó 18. napján megtartott ülésén, a V-18/2015.
(XII. 18.) számú határozatával elfogadott és 2016. január hó 01. napján hatályba lépett
Alapszabálya alapján – az alábbi tartalommal fogadta el:

I. fejezet

1.§.

A Szövetség elnevezése, jogállása és alapadatai

(1) A Szövetség teljes elnevezése: Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége (a
továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában: Szövetség); rövidített elnevezése: HEZMSZ.

(2) A Szövetség székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Kelemen Imre utca 17/A.;
telephelye: 8800 Nagykanizsa, Ady u. 35/B.

(3) A Szövetség a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban, jelen
Alapszabály alkalmazásában: Ptk.), továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a
továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában:Ectv.) alapján működő civil szervezet, amely
a tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban meghatározott céljainak folyamatos
megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy. Független,
demokratikusan szervezett, önkormányzati elven alapuló érdekvédelmi és érdekképviseleti,
szakmai szövetség, amely tevékenységét a jogszabályok, valamint Alapszabálya előírásai
szerint önállóan végzi.

(4) A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete a pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap és nem is fogad
el.

(5) A Szövetség Ectv. szerinti hatóköre, egyben elsődleges célja és fő tevékenysége szerinti
illetékessége: Magyarország.

(6) A Szövetséget az elnök képviseli, képviseleti joga általános és önálló.
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(7) A Szövetség hivatalos jelképe, vezető logója a kör alakú, középen hullámmal elválasztott,
felül világoskék, alul sötétkék színű jelkép, melynek közepén stilizált lesőharcsa ábrázolás
látható, ill. amely a kör alak határvonalát követve felülről és alulról kiegészül a Szövetség
elnevezésével.

(8) A Szövetség hivatalos pecsétje kör alakban Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége
középen Zalaegerszeg felirattal.

PECSÉT

(9) A Szövetség hivatalos weblapjának címe: www.zalaihorgasz.hu

(10) A Szövetséget a Zala Megyei Törvényszék (a továbbiakban, jelen Alapszabály
alkalmazásában: Törvényszék) tartja nyilván, illetve gyakorolja felette a törvényességi
felügyeletet is.

A Szövetség határozatlan időre alakult.

2.§

A Szövetség célja és tevékenysége

1) A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségét a Zala megyei és területi horgász
egyesületek, mint tagegyesületek a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására,
érdekvédelmük segítésére, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásukból hozták
létre. A Szövetség elsődleges célja a halgazdálkodás, benne a horgászat és a horgásztatás, illetve
a rekreációs célú kisszerszámos halászat általános feltételrendszere biztosításának elősegítése,
érdekeinek elmozdítása és megvédése.

2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Szövetség céljai és egyben fontosabb
tevékenységei:

a) a Szövetség tagegyesületeinek (a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában együtt:
tagegyesületek), valamint a tagegyesületek horgász tagjainak (a továbbiakban, jelen
Alapszabály alkalmazásában: horgászok) érdekképviselete és védelme, a tagegyesületek
tevékenységének támogatása és a horgászok közötti együttműködés elősegítése, a kapcsolatok
koordinálása,
b) a horgászat, a horgászsport, valamint a rekreációs célú halászat társadalmi népszerűsítése, a
horgász- és halász létszám emelése, a sporthorgászat elveinek, a halfogás sportszerűségének, a
kulturált vízparti magatartásformáknak széles körű elterjesztése, a kapcsolódó etikai normák
kialakítása, megismertetése, fejlesztése,

c) a horgászat, a halászat és a halgazdálkodás hagyományainak megőrzése és ápolása,
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d) a horgászat gazdaságának fejlesztése, a horgászturizmus hatásainak erősítése, horgászati célú
halgazdálkodás, valamint a rekreációs célú halászat gyakorlati folytatása az értékmegőrzés
fenntartásával, kapcsolódó, fenntartható horgászturisztikai szolgáltatások kialakításával,
végzésével, fejlesztésével,
e) részvétel a hazai és külföldi horgász-, horgászsport-, horgászturisztikai- és halgazdálkodási
szövetségek és egyéb szervezetek (a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában együtt:
nemzetközi szervezetek) tevékenységében, más országok szövetségi célokkal és
tevékenységgel megegyező feladatokat ellátó szövetségeivel és egyéb szervezeteivel a
kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítása, fejlesztése,
f) a horgászattal és halászattal, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal
kapcsolatos gyermek- és ifjúságnevelés, ismeretterjesztés, oktatás, a horgász- halász és a
versenyzői utánpótlás biztosításának elősegítése,
g) elsődlegesen horgászati célú, komplex és ökológiai szemléletű halgazdálkodás, benne a
horgásztatás, valamint a szabadidős sporthorgászat és a horgász versenysport szervezése és
fejlesztése,
h) a halgazdálkodási hasznosítási jogok megszerzése, fenntartása és e jogok birtokában a
horgászvizek tartós és felelős hasznosítása,
i) a természet és a vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartása, környezetvédelmi
tevékenység végzése, a horgászat, a horgászsport szervezése és fejlesztése oly módon, hogy
annak gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek lehetőleg ne sérüljenek,
j) a természetesvízi halállományok mennyiségi és minőségi növelése, a telepítésekhez és a
visszatelepítésekhez őshonos halfajok szaporítása, nevelése, tenyésztése, az tagegyesületek
számára halbeszerzési és telepítési koordinációs feladatok ellátása,
k) a horgászok és a halászok számára kedvező horgászati, halászati feltételek biztosítása a
Szövetség, és a tagegyesületek hasznosításában lévő vízterületeken,
l) a vizek renaturálása, revitalizálása saját vagy pályázati forrásból, szakmai partnerségre való
törekvéssel, a Szövetség és tagegyesületei tulajdonában, bérletében, illetve hasznosításában
lévő vizek rehabilitációja, a rehabilitációs tevékenység előkészítése és támogatása
érdekképviseleti és pályázati eszközökkel,
m) az országos horgászati okmányrendszer (igazolvány, területi engedélyek) tagegyesületek és
a horgászok felé történő terjesztése és kiadása, valamint lehetőség szerinti közvetlen
összekapcsolása az állami horgászati okmányokkal,
n) a horgász vizsgáztatással, az állami horgászati okmányok és a fogási napló kiadásával, az
abban rögzítendő fogási eredmények és jelenléti adatok feldolgozásával, illetve a vízterületi
telepítésekről szóló statisztika elkészítésével járó feladatoknak a szolgáltatási jellegű ellátása,
o) kedvező horgászturisztikai és egyéb szolgáltatások lehetőségének biztosítása a horgászok
számára.

3) A Szövetség alapcél szerinti tevékenységként végzi a következőket:
a) a halgazdálkodással kapcsolatos jogszabálytervezeteket véleményezi, kezdeményezően lép
fel a halgazdálkodást és a horgászturizmust érintő jogszabályok és pályázatok előkészítő
munkálataiban,
b) a halgazdálkodás, a szervezett horgászat és horgásztatás, a horgászturizmus érdekeinek
megfelelő érdekegyeztetést végez az illetékes önkormányzati és más szervekkel, illetve civil
szervezetekkel, társaságokkal, velük tartós partnerségi viszonyt épít,
c) javaslatokkal, kezdeményezésekkel fordul az állami és önkormányzati szervekhez,
hatóságokhoz a horgászérdekek érvényesítésére érdekében, véleményt nyilvánít a
halgazdálkodást érintő területi és helyi kérdésekben,
d) figyelemmel kíséri a halgazdálkodással, a horgászattal és horgásztatással, a
halegészségüggyel, a természet-, környezet- és vízvédelemmel kapcsolatos, valamint a
tagegyesületi szervezeti élethez kapcsolódó szabályozási és nyilvántartási, pénzügyi-
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számviteli, valamint jogi kérdéseket és feladatokat, ezekről s a bekövetkező változásokról
rendszeres tájékoztatást, s egyben szakmai segítséget nyújt a tagegyesületeknek,
e) a tagegyesületek és a horgászok érdekeinek megfelelő, rendszeres tájékoztatási és
ismeretterjesztési tevékenységet folytat és szervezi a kölcsönös információcserét,
f) a horgászattal, a halgazdálkodási- és horgászturisztikai-, valamint a horgászathoz kapcsolódó
egyéb tevékenységekkel kapcsolatos kiállításokon, fórumokon, bemutatókon,
szakkonferenciákon részt vesz, továbbképzéseket szervez, és azokat lebonyolítja,
g) megalkotja a saját kezelésében álló vízterületekre vonatkozó horgászrendet és a
horgászetikai szabályokat,
h) ellátja a halgazdálkodási jogszabályokból rá háruló feladatokat, kezeli és hasznosítja a
kezelésében lévő vízterületeket, e feladatai keretében természetvédelmi és környezetvédelmi
feladatokat is ellát,
i) haltermelést folytat, gondoskodva a hasznosításába tartozó vízterületeken lehetőségei szerint
a megfelelő mennyiségű, minőségű és fajtájú hal utánpótlásáról,
j) gondoskodik a tulajdonában, hasznosításában lévő vízterületek hatékony halőrzéséről, a
horgászat szabályainak betartásáról, ennek érdekében együttműködik a halgazdálkodási
hatósággal, a rendvédelmi-, valamint a vízügyi igazgatás szerveivel, a helyi
önkormányzatokkal, és a polgárőrség illetékes szerveivel,
k) a tulajdonában, kezelésében lévő ingatlanokat, tárgyi eszközöket elsődlegesen horgászati,
horgászturisztikai célra, illetve a halgazdálkodási feladatok támogatásának céljára hasznosítja,
l) nemzetközi kapcsolatokat létesít és tart fenn, s azokat a tagok, a tagegyesületek és a horgászok
javára hasznosítja,
m) gyermek- ifjúsági és versenysport szakbizottságot állít fel, s szervezi és ellátja a
horgászsporttal kapcsolatos valamennyi nemzetközi és hazai feladatot,
n) a megyei gyermek-, ifjúsági- és szabadidős sporthorgászat megvalósítása keretében
gyermek- és ifjúsági táborokat, horgásziskolát, vetélkedőket, halfogó és más versenyeket
rendez, valamint az ezekhez szükséges felszereléseket, berendezéseket beszerzi és üzemelteti,
o) elősegíti a horgászati ismeretek terjesztését, állami horgászvizsgát szervez, üzemelteti a
Szövetség elektronikus információs felületeit.

4) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat az alábbi tevékenységekkel:

a) a tulajdonában, hasznosításában lévő ingatlanok (horgásztanyák, horgászboltok és egyéb
létesítmények) horgászturisztikai célú üzemeltetése, bérbeadása,
c) vízparti, horgászturisztikai és horgászati, valamint kereskedelmi szolgáltatást nyújtó
eszközök (csónak, kerékpár, sátor, horgászcikkek, italautomata stb.), kihelyezése, értékesítése,
bérbeadása,
d) a halgazdálkodást, a vizek és vízpartok gondozását, a vízparti infrastruktúra karbantartását
segítő eszközök bérbeadása,
e) halgazdálkodási, horgászturisztikai és horgászvezetői szolgáltatások nyújtása, azok
értékesítése,
h) halgazdálkodással, horgásztatással és horgászattal, víz- és környezetvédelemmel,
horgászturisztikával és horgászcikk kereskedelemmel, szállásadással és vendéglátással
összefüggő szövetségi és egyéb kiadványok, termékek (kisfilm, video, könyvek, poszter,
térkép, emléktárgy, egyéb használati tárgy és termék) készítése és terjesztése,
i) a szövetségi haltermeléséből származó, saját hasznosítású vizek telepítési szükségletein felüli
haltételek elsődlegesen tagegyesületeknek történő értékesítése.

(5) A Szövetség az Alapszabályban foglalt célok megvalósításához szükséges gazdasági
feltételek biztosítása érdekében:
a) non profit jellegű gazdasági társaságot alapíthat,
b) tulajdonosa, tagja lehet gazdasági társaságnak,
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c) egyéb gazdasági-vállalkozási tevékenységet is elláthat.

3.§.

A Szövetség vagyona és gazdálkodása

(1) A Szövetség alapcél szerinti és gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, a
vagyonával és a bevételeivel éves költségvetése alapján, önállóan gazdálkodik az
Alapszabályában meghatározott célok megvalósítása és feladatainak ellátása érdekében,
tartozásaiért a saját vagyonával felel.

(2) A Szövetség gazdasági-vállalkozási tevékenysége csak a Szövetség céljainak elérése
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytatható.

(3) A tagegyesületek a Szövetség tartozásaiért - a már befizetett, illetve esedékes tagdíjon, előírt
és elfogadott tagsági, illetve egyéb hozzájárulási kötelezettségen túlmenően - saját vagyonukkal
nem felelnek, kivéve, ha a szövetségi vagyonban történő károkozásban bizonyítottan, vagy
bizonyíthatóan közreműködtek.

(4) A Szövetség vagyonát az Ectv. szerint folytatott gazdasági-vállalkozási tevékenység
eredménye is gyarapíthatja. A Szövetségnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartania.

(5) A Szövetség bevételeinek forrásai:
a) tagdíjak,
b) az állami és szövetségi horgászati okmányok, a területi jegyek értékesítésével kapcsolatos
bevételek, valamint az e tevékenységekkel kapcsolatos szövetségi szolgáltatások díjai,
c) jogszabály alapján, pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott hazai költségvetési
támogatások,
d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt
összege,
e) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett
bevételek, közfeladat-finanszírozások, feladat-ellátással összefüggő jutalékok,
f) az Európai Unió költségvetéséből, alapjaiból, pályázataiból juttatott támogatások,
g) nemzetközi szervezettől származó támogatások,
h) más hazai szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adományok,
i) az Alapszabály szerinti gazdasági-vállalkozási tevékenységekből, a kezelt ingatlanok,
vízterületek hasznosításából származó bevételek, díjak, jutalékok,
j) befektetési tevékenységből származó és pénzforgalmi jellegű banki bevételek,
k) egyéb, Alapszabály szerint be nem sorolt bevételek.

(6) A Szövetség vagyonának alkotóelemei:
a) ingatlan- és ingó vagyon,
b) készletek (saját termelésű, vásárolt),
c) üzletrészek, vagyoni értékű jogok,
d) készpénzre szóló követelések,
e) állampapírok és értékpapírok,
f) folyószámlákon lévő pénzösszegek, bankbetétek, készpénz.
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(7) A Szövetség kiadásainak, ráfordításainak elsődleges csoportosítása:
a) az alapcél és az egyéb célok szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek,
b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységhez, szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó
költségek,
c) a Szövetség szerveinek, bizottságainak közvetett működési költségei (ideértve az ügyviteli
adminisztráció költségeit és az egyéb felmerült költségeket),
d) az a) és b) pont szerinti tevékenységekhez egyaránt használt immateriális javak és tárgyi
eszközök értékcsökkenési leírása,
e) egyéb, Alapszabály szerint be nem sorolt költségek.

(8) A Szövetség a bevételeit és a kiadásait a számvitelről szóló törvény, valamint az egyéb
számviteli jogszabályi előírások szerint tartja nyilván. A Szövetségnek a (7) bekezdésben
meghatározott közvetett költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti tevékenység és a
gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek
árbevételének (bevételének) arányában kell évente megosztani. A Szövetség a tevékenységével
összefüggő immateriális javak és a tárgyi eszközök értékcsökkenési leírását társasági adó
alapjának meghatározásakor a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint veszi
figyelembe.

(9) A Szövetség a tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint gazdálkodási-
vállalkozási tevékenységét, az ebből származó eredmény megállapítását kiemelten a civil
szervezetek, illetve közhasznú szervezetek gazdálkodásáról, az adománygyűjtés és a
közhasznúság egyes kérdéseiről szóló, valamint számviteli törvény szerinti egyes egyéb
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
jogszabályok alapján végzi.

(10) A Szövetség a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályában
meghatározott cél szerinti tevékenységére fordítja. A Szövetség csak olyan módon vehet fel
hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének
ellátását és működésének fenntartását. A Szövetség önkormányzati és ügyintéző szerveinek
közös feladata a működőképesség fenntartása, és fizetésképtelenség esetén a hitelezők
érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések meghozatala, illetve
kezdeményezése.

II. fejezet

A Szövetség tagjai, a tagi jogviszony keletkezése és megszűnése

4.§.

(1) A szövetségi tagsági jogviszony írásos tagfelvételi kérelem alapján (tagegyesületi
határozat), a kérelemnek a Szövetség Elnöksége által történő határozati elfogadásával jön létre.
A tagok személyére vonatkozó adatai nyilvánosak.

(2) A Szövetség tagja lehet tagi létszámkorlátozás nélkül:

a) az Ectv. alapján alakult, a törvényszéken nyilvántartásba vett horgászegyesület, illetve
kisszerszámos halász egyesület,
b) speciális jogállású tagként a bejegyzett tevékenységeként halgazdálkodási-, haltermelési-,
vagy horgászturisztikai feladatokat ellátó gazdasági társaság,
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c) különleges jogállású tagként az a nem horgászati-, horgásztatási-, halgazdálkodási-,
haltermelési-, vagy horgászturisztikai céllal létrehozott jogi személyiségű civil szervezet,
illetve gazdasági társaság, amely tevékenységét a szövetségi célokkal, tevékenységekkel
összefüggésben és összhangban végzi.

(3) A (2) bekezdésben megszabott általános tagfelvételi feltételektől az Elnökség a regionális,
helyi viszonyokra tekintettel és más indokolt esetben határozatával eltérhet.

(4) A speciális jogállású tagok száma nem haladhatja meg a tagegyesületek számának 50 %-át.

(5) A különleges jogállású tagokra az Ectv. pártoló tagságra vonatkozó szabályait kell
alkalmazni. Magánszemély nem vehető fel a Szövetségbe.

(6) A tagfelvételi kérelmet a Szövetség elnökének kell benyújtani, melyhez a kérelmező
szervezeti jogállása, cégformája szerint csatolni kell:
a) a nyilvántartásba vételről szóló törvényszéki (bírósági), vagy cégbírósági végzést,
b) a hatályos alapszabályt vagy alapító okiratot,
c) a csatlakozási szándékot kimondó határozatot vagy döntést,
d) állami vagy önkormányzati tulajdonú-, illetve többségi tulajdonú gazdasági
társaság esetén a tulajdonosi hozzájárulást,
e) a szövetségi tagság feltételeinek elfogadásáról szóló nyilatkozatot, amely tartalmazza, hogy
a felvételét kérő elfogadja a Szövetség Alapszabályát és teljesíti a szövetségi tagsággal járó
kötelezettségeket, valamint ennek keretében vállalja, hogy a tagdíj meg nem fizetése esetén
tartozását a Szövetség polgári peres úton érvényesítse.

(7) A tagsági jogviszony megszűnik:
a) a tag kilépésével,
b) a tagsági jogviszony Szövetség általi felmondásával,
c) a tag Szövetség általi kizárásával,
d) a tag jogutód nélküli megszűnésével (törlés),

(8) A Szövetségből a naptári év utolsó napjával lehet kilépni. A kilépési szándékot legkésőbb a
tárgyév szeptember 30. napjáig, írásban kell bejelenteni a Szövetség felé.

(9) Annak a tagnak, amely a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott feltételeknek nem felel meg,
a Szövetség a tagsági jogviszonyát harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A
felmondásról a Szövetség Választmánya dönt.

(10) A tag a Szövetségből akkor zárható ki, ha:
a) a Szövetség céljait és érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít, vagy veszélyezteti a
Szövetség céljainak megvalósítását, feladatainak ellátását,
b) a jogszabályokkal, vagy a Szövetség Alapszabályával ellentétes tevékenységet folytat,
c) a megállapított és vállalt kötelezettségeit felszólításra sem teljesíti,
d) tagdíjfizetési kötelezettségének nem, vagy nem megfelelő módon tesz eleget,
e) olyan etikai normasértést tanúsít, amely alapján tagsági jogviszonya nem tarható fenn.

(11) Az tagegyesületi magatartásból eredő, a Szövetségnek okozott vagyoni és nem vagyoni
károkért az ezeket megvalósító tagegyesület, illetve tag teljes körű kártérítési felelősséggel
tartozik a Szövetség felé.
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12) A kizárási eljárást bármely önkormányzati szerv, tagegyesület, tag, valamint a Felügyelő
Bizottság vagy a Szövetség vezető tisztségviselője egyaránt kezdeményezheti. A tagegyesületet
a Szövetségből kizárni csak a jelen Alapszabályban meghatározott eljárást követően lehet.

(13) Az Alapszabály ellenes tagegyesületi magatartás észlelése esetén az Elnökség határozattal
elrendeli a kizárási eljárás megindítását és lefolytatását, melyről az eljárás alá vontat írásban
értesíteni kell, az átvételt is igazoló módon történő kézbesítéssel. A kizárási eljárás
megindításának és lefolytatásának elrendeléséről szóló értesítést az erről szóló határozat
meghozatalát követő 8 napon belül kell postára adni az eljárás alá vont tag részére. Az eljárás
alá vont tag az értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül küldheti meg észrevételeit,
álláspontját igazoló dokumentumait, adatait az Elnöknek, bizonyítási eszközzel élhet (pl. okirat
bemutatása, tanú meghallgatása), illetve kérheti képviselői személyes meghallgatásának
biztosítását.

(14) A kizárási eljárást az Elnökség folytatja le, melynek eredménye alapján tesz javaslatot a
Választmánynak a kizárási eljárás megszüntetésére, felfüggesztésére vagy a tag kizárására. A
kizárási eljárás során biztosítani kell a tagnak, hogy megismerje az eljárás alapjául szolgáló
okokat, tényeket és azok bizonyítékait, védekezését, bizonyítékait előadhassa. Amennyiben a
kizárási eljárás során újabb dokumentum, adat, egyéb bizonyíték bekérésére van szükség, azt
az Elnökség az ezek beszerzéséhez szükséges idő figyelembevételével, megfelelő határidő
megadásával kéri be az eljárás alá vonttól, vagy más személytől.
Akinek személyes meghallgatására a kizárási eljárás során szükség van, illetve akinek a
meghallgatását az eljárásban kérik azt az Elnökség a meghallgatás helyszínének, pontos
időpontjának megjelölésével meghallgatásra megidézi. Az idézésben fel kell tüntetni, hogy a
meghallgatott tanúként, vagy az eljárás alá vont tag képviseletében köteles a meghallgatáson
megjelenni. Az idézést úgy kell az átvételt is igazoló módon kézbesíteni, hogy azt a
meghallgatott a meghallgatást megelőző legalább 8 nappal megkapja. A határidőbe a
kézhezvétel napja nem számít bele. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a meghallgatás helyét, időpontját, a meghallgatást végzők,
és a meghallgatott nevét és azt, hogy milyen minőségben került sor a meghallgatására. A
jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell még a feltett kérdéseket és az azokra adott válaszokat, és azt,
amit még a meghallgatott jegyzőkönyvbe kíván mondani, valamint a meghallgatáson részt
vevők aláírását. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell a meghallgatott által előtárt, az üggyel
kapcsolatos dokumentumokat. A kizárási eljárás lezárásaként az Elnökség döntési javaslatot
tesz a Választmány felé. A tag védekezési, bizonyítási mulasztása, meghallgatási távolmaradása
a javaslattételt nem akadályozza.

(15) A kizárással kapcsolatos döntést a Választmány kizáró határozatával hozza meg, melyet
az átvételt is igazoló módon, 8 napon belül kell postára adni az érintett tagnak, továbbá a
kizárást indítványozónak. A tag védekezési, bizonyítási mulasztása, meghallgatási
távolmaradása a döntéshozatalt nem akadályozza. A kizáró határozatban köteles a Szövetség a
tagot a kizárás indokairól, az annak alapjául szolgáló tényekről és bizonyítékokról, valamint a
jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatni. A Választmány kizáró határozata ellen a kizárt tag a
határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül keresettel fordulhat a Törvényszékhez. A
kereset indítására nyitva álló 30 napos határidőbe a kézhezvétel napja nem számít bele.

(16) Kézbesítési vélelem: amennyiben az idézett az idézést, vagy a tagegyesület a kizárási
eljárás elrendeléséről szóló értesítést, a kizárási eljárás során szükséges közbenső felhívást,
értesítést, illetve a kizárás tárgyában hozott határozatot a másodszori kézbesítésre sem veszi át,
azokat kézbesítettnek kell tekinteni. Mind addig, míg az idézett, vagy a kizárási eljárás alá vont
tagegyesület kétséget kizáró módon nem igazolja, hogy az idézést, az értesítést, a felhívást,
illetve a határozatot rajta kívülálló, el nem hárítható ok miatt nem tudta átvenni.
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(17) Kizárás esetén a tagsági jogviszony az erről szóló választmányi határozat meghozatalával,
az abban meghatározott időpontban szűnik meg, Törvényszék előtti megtámadás esetén pedig
a törvényszéki határozat jogerőre emelkedésével.

(18) A tagegyesület megszűnése, továbbá megszűnésének megállapítása, feloszlatása, vagy
felszámolása esetén a szövetségi tagsági jogviszony a tag alapszabálya, alapító okirata szerinti
határozat, vagy egyéb - törvényszéki, cégbírósági, hatósági - határozat jogerőre emelkedésével
egyidejűleg szűnik meg.
(19) A tagegyesületi jogviszony megszűnése esetén a már befizetett tagdíjak és egyéb díjak
vissza nem követelhetőek.

5. §

A szövetségi tagságból eredő jogok és kötelezettségek

(1) A tagegyesület jogosult:

a) a jelen alapszabálynak megfelelően megválasztott küldött(ek) útján részvételre a
Választmány munkájában, választás, megbízás, illetve delegálás útján tagegyesületi képviseleti
részvételre a Szövetség egyéb szerveinek, bizottságainak munkájában,
b) javaslatok, indítványok előterjesztésére, tájékoztatás igénylésére a Szövetség bármely
tevékenységével kapcsolatban,
c) konkrét ügyekben érdekvédelem-, illetve érdekvédelmi képviselet igénybevételére a
Szövetségtől,
d) tanácsadás igénybevételére a tagegyesületi halgazdálkodási-, pénzügyi- és egyéb ügyviteli
feladatok szervezéséhez, teljesítéséhez,
e) a Szövetség tagegyesületek számára általánosan biztosított szolgáltatásainak
igénybevételére, a szövetségi versenyeken, rendezvényeken való részvételre,
f) a Szövetséggel albizományosi szerződés megkötésére,
g) a Szövetség meghirdetett támogatásainak, szolgáltatásainak igénylésére és igénybevételére,
tárgyi pályázati kiírás esetén a pályázat beadására,

(2) A tagegyesület köteles:

a) a Szövetség Alapszabályának és a Választmány-, valamint az  Elnökség határozatainak
betartására, a választmányi ülésekre küldöttei biztosítására,
b) a Szövetség eredményes működésének előmozdítására, a szövetségi célok megvalósításában
való tevékeny közreműködésre,
c) a Szövetség érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges tagegyesületi-, valamint a
tagegyesületi tagokra és a kezelt horgászvizekre, halgazdálkodási létesítményekre, a
vendégforgalomra, a halnevelési, a telepítési és a fogási adatokra vonatkozó információk és
statisztikai adatok határidős szolgáltatására,
d) a szövetségi kommunikációs tevékenység sikeres és megfelelő reakcióidővel történő
folytatásához szükséges tagegyesületi információk, adatok szolgáltatására,
e) a helyi tevékenységről szóló folyamatos kommunikáció biztosítására a tagegyesületi tagsági
és szervezeti előnyök előtérbe helyezésével,
f) a tagegyesületi (tagsági) tagdíj, valamint az Alapszabályban, illetve a Szövetséggel megkötött
albizományosi szerződésében meghatározott értékesítési bevételek és díjak ütemezett
megfizetésére,
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g) a halgazdálkodási és horgászati jogszabályok, szövetségi szabályzatok és irányelvek,
horgászetikai előírások, horgászrendek, határozatok betartására, valamint a tagegyesületnél
tagsági jogviszonyban lévő regisztrált felnőtt és ifjúsági horgászokkal, továbbá a hasznosított
vízterületeken horgászó vendéghorgászokkal történő betartatására.
h) A HEZMSZ halgazdálkodási vízterületire napi, éves vagy féléves jegyet váltó horgász illetve
halász elfogadja a vízterületre vonatkozó horgászrendet illetve halászrendet és az abban foglalt
szabályokat. A fegyelmi vétségek esetén kiszabott büntetési tételeket a területi jegy tulajdonosa
annak megvásárlásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek tartja.

A horgászati és halászati tevékenységet minden horgász, illetve halász saját felelősségére
folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége
(továbbiakban: HEZMSZ) semmilyen felelősséget nem vállal.

A horgászati és halászati szabályokat és azok betartását, a HEZMSZ által feljogosított,
igazolvánnyal ellátott hivatásos és társadalmi halőrei ellenőrzik. Az adott vízterületre
érvényben lévő horgászrendet illetve halászrendet megsértő horgászokkal és halászokkal
szemben a halőri intézkedés során jegyzőkönyv készül. A szabályt megsértő horgász illetve
halász a felvett jegyzőkönyvben az aláírásával elismeri az elkövetett fegyelmi vétségét, ez
esetben fellebbezésnek helye nincs.

A jegyzőkönyv a Zala Megyei Kormányhivatal illetékes szakhatóságához kerül továbbításra,
vagy 30 napon belül a HEZMSZ elnöke által az esemény időpontjában érvényben lévő
horgászrendben, illetve halászrendben feltüntetett büntetési tétel kiszabására kerül sor.

Amennyiben a horgász illetve halász fegyelmi vétségét nem ismeri el és/vagy az eljárás
jogszerűségét vitatja, a kifogásoló horgász illetve halász a HEZMSZ Elnökséghez nyolc napon
belül benyújtott írásbeli fellebbezéssel élhet. Az Elnökség fellebbezést a soron következő
rendes vagy soron kívüli ülésén tárgyalja, és hoz határozatot.

(3) A tagegyesületi tagdíj számítási alapja a tagegyesületnél tagsági jogviszonyban lévő
kötelezően regisztrált, tagdíjat befizető felnőtt, kedvezményezett és ifjúsági horgászok
létszáma. Az Egységes Szövetségi Hozzájárulást - egyéb érvényes választmányi döntés
hiányában - általánosan a Szövetség bankszámlájára történő banki átutalással, havonta, a
tárgyhónapot követő hó 15. napjáig történő esedékességgel kell a tagegyesületnek megfizetni.

(4) A speciális jogállású tag jogosult:
a) a szövetségi Alapszabálynak és az alapító okiratának, belső szabályzatának megfelelően
delegált képviselője útján részvételre a Választmány munkájában, választás, megbízás, illetve
delegálás útján speciális jogállású tagi képviseleti részvételre a Szövetség egyéb szerveinek,
bizottságainak, szervezeteinek munkájában,
b) javaslatok, indítványok előterjesztésére, tájékoztatás igénylésére a Szövetség minden olyan
tevékenységével kapcsolatban, amely nem kizárólagosan a tagegyesületek feladataihoz és
lehetőségeihez kapcsolódik,
c) konkrét, a tagot érintő ügyekben érdekvédelem-, illetve érdekvédelmi képviselet
igénybevételére a Szövetségtől,
d) tanácsadás igénybevételére a tagi halgazdálkodási feladatok szervezéséhez, teljesítéséhez.

(5) A speciális jogállású tag köteles:
a) a Szövetség Alapszabályának és a Választmány-, valamint az Elnökség határozatainak
betartására, a választmányi ülésekre képviselő biztosítására,
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b) a Szövetség eredményes működésének előmozdítására, a szövetségi célok megvalósításában
való tevékeny közreműködésre,
c) a Szövetség érdekvédelmi tevékenységéhez szükséges tagi-, valamint a kezelt
halgazdálkodási és egyéb vízterületekre, halgazdálkodási létesítményekre, a vendégforgalomra,
a halnevelési, a telepítési és a fogási adatokra vonatkozó információk és statisztikai adatok
határidős szolgáltatására,
d) a szövetségi kommunikációs tevékenység sikeres és megfelelő reakcióidővel történő
folytatásához szükséges területi, tagi információk, adatok szolgáltatására,
e) a helyi tevékenységről szóló folyamatos kommunikáció biztosítására a szövetségi tagsági és
szervezeti előnyök előtérbe helyezésével,
f) a tagdíj megfizetésére,
g) a halgazdálkodási és horgászati jogszabályok, szövetségi szabályok, horgászetikai előírások,
horgászrendek, határozatok betartására, valamint a hasznosított vízterületeken horgászó
vendéghorgászokkal történő betartatására.
(6) A speciális jogállású tag a kizárólag az általa kezelt, hasznosított vízterületekre,
halgazdálkodási létesítményekre vonatkozó szövetségi határozatok tárgyában egyetértési
joggal rendelkezik.
(7) A speciális jogállású tag tagdíját az Elnökség javaslatára a Választmány határozza meg
azzal, hogy ennek mértéke a százötven felnőtt horgászra előírt Egységes Szövetségi
Hozzájárulás mértékénél kevesebb nem lehet. A tagdíjat - egyéb érvényes választmányi döntés
hiányában - általánosan a Szövetség bankszámlájára történő banki átutalással, évente egyszer,
a tárgyév március hó 15. napjáig történő esedékességgel kell megfizetni.
(8) A különleges jogállású tag a Szövetség tevékenységében csak vagyoni hozzájárulással vesz
részt, képviselője a Szövetség szerveinek ülésén tanácskozási joggal vesz részt és vezető
tisztségviselővé nem választható.
(9) A Szövetség önkormányzati szervei által hozott jog- vagy alapszabályt sértő határozat
megváltoztatása, vagy megsemmisítése iránt bármely tag a határozat tudomására jutásától
számított harminc napos jogvesztő határidőben pert indíthat. A per a Törvényszék hatáskörébe
tartozik. A perindítás a határozat végrehajtását nem gátolja, a Törvényszék azonban indokolt
esetben, a tag kérelmére a megtámadott határozat végrehajtását felfüggesztheti.
(10) A Szövetség működésének törvényessége érdekében bármely tag jogosult törvényességi
felügyeleti intézkedés kezdeményezésére a Főügyészségnél.

III. fejezet

6. §

A Szövetség szervezeti felépítése és szervezetszabályozási rendszere

(1) A Szövetségnek önkormányzati szervei és ügyintéző szervezetei vannak.

(2) A Szövetség önkormányzati szervei:
a) a Választmány,
b) az Elnökség, (elnök, ügyvezető igazgató, elnökségi tagok)
c) a Felügyelő Bizottság,
d) a Jelölő,  Mandátumvizsgáló- és Szavazatszámláló Bizottság,

(3) A Szövetség ügyintéző szervezetei:
a) a Szövetségi Iroda (Zalaegerszeg)
b) a Szövetségi képviseleti iroda (Nagykanizsa)
c) a Gyermek- ifjúsági és Versenysport Szakbizottság
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d) az Állami Horgászvizsga Bizottság

(4) Az Elnökség a szövetségi munka támogatására további állandó Szakbizottságokat
üzemeltethet, illetve eseti Szakbizottságokat hozhat létre.
(5) Az Alapszabály a Szövetség jogállását, valamint létrehozásának, szervezetszabályozásának,
cél szerinti tevékenységének és működésének, továbbá megszűnésének fő kereteit meghatározó
okirat, melyet a Törvényszék tart nyilván.
A Szervezeti és Működési Szabályzat a Szövetség Alapszabályban meg nem határozott
alapadatait, kapcsolatait, továbbá az alapszabályi logikai rendszer szerinti sorrendiségben
szervezetét, szervezeti felépítését és kapcsolatait, operatív irányításának rendszerét és általános
működését, valamint a kötelező szabályozási ügyköröket meghatározó általános normatív
szabályzat. A Szervezeti és Működési Szabályzat kötelező melléklete a szervezeti felépítés
ábrája, a szervezetszabályozási rendszer ábrája, valamint a Szövetség cél szerinti
tevékenységeit meghatározó jogszabályok jegyzéke. Az Ügyrend - ide nem értve a Felügyelő
Bizottság Ügyrendjét a feladatokhoz igazodó munkamegosztását tartalmazó kiemelt szabályzat.
Az Ügyrend kötelező melléklete az operatív irányítás szervezeti felépítésének és az
állománytáblának az ábrája, valamint a szabályzatok jegyzéke.
(6) A Szövetség Alapszabályának elfogadására és módosítására az Elnökség javaslatára a
Választmány, a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadására és
módosítására az elnök javaslatára az Elnökség, a Szövetségi Iroda Ügyrendjeinek elfogadására
és módosítására az ügyvezető igazgató javaslatára az Elnökség jogosult.
(7) A Felügyelő Bizottság Ügyrend készítésére kötelezett, Ügyrendjét önállóan készíti és
fogadja el.
(8) A fel nem sorolt szervek Ügyrend készítésére nem kötelezettek.
(9) A Választmány és az Elnökség az Alapszabály keretei között általános érvényű határozatok
kiadására jogosult.
(10) Az ügyvezető igazgató belső szövetségi szabályzatok kiadására jogosult.

7. §

Szervezeti és működési alapelvek

(1) A szövetségi szervek ülései nem nyilvánosak, azokon a tagokon és a meghívottakon kívül
más személyek csak külön engedéllyel, illetve erről lefolytatott szavazás eredményeként
vehetnek részt.
(2) Az ülések pontos helyét és időpontját, annak napirendjét a tagokkal írásbeli meghívóban,
(amennyiben a tagegyesület hozzájárul, elektronikus meghívóban ) az ülés napját megelőzően
legalább 8 nappal kell közölni. A meghívó kézbesítésétől vagy annak hivatalos közlésétől,
közzétételétől számított 5 napon belül a tagok az ülést összehívó szervtől vagy személytől a
napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének
tárgyában az ülést összehívó szerv, vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése
iránti kérelemről az ülést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a testület
a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően ügyrendi kérdésként külön
dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
(3) A Választmányi ülések írásos előterjesztéseit is hivatalosan közzé kell tenni úgy, hogy
lehetőség szerint legalább 8 nap álljon rendelkezésre azok megismerésére, megvitatására,
vélemény, javaslat kialakítására, más tagegyesületekkel való egyeztetésre. Írásos és 8 napon
belül kiküldött előterjesztés hiányában nem tárgyalható meg a Szövetség Alapszabálya és
pénzügyi beszámolója.
(4) A szövetségi szervek ülései akkor határozatképesek, ha tagjaik több mint fele az ülésen jelen
van. Ha az ülést határozatképtelenség miatt el kell halasztani, akkor az eredetileg napirendre
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felvett kérdésekben a - maximum 15 napon belülre – másodszorra összehívott (megismételt)
ülés a megjelentek számára tekintet nélkül is határozatképes, ha erre a meghívóban a tagok
figyelmét felhívták.
(5) Megismételt választmányi, elnökségi ülésen kizárólag az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tárgyalhatóak meg, s az a résztvevők számától függetlenül határozatképes, ha
a távolmaradás jogkövetkezményeit és a megismételt választmányi vagy elnökségi ülés
időpontját és helyét a meghívó tartalmazta. A megismételt ülést az eredeti választmányi,
elnökségi ülési meghívóban az eredeti ülés napjára is össze lehet hívni.
(6) Megismételt választmányi ülésen a jelenlévők új Alapszabály elfogadásáról vagy az
Alapszabály módosításáról érvényesen nem hozhatnak határozatot.
(7) Szabályszerű összehívás hiányában a Választmány döntést csak akkor hozhat, ha minden
tagja jelen van és egyetért az ülés megtartásával.
(8) A Szövetségi szervekben a tagokat egyenlő jogok illetik meg, minden tagnak egy szavazata
van.

(9) A Választmány esetében szavazati joggal felruházott küldöttnek (választmányi tagnak)
tekintendő az a személy, akit a:
a) tagegyesület - saját alapszabálya szerint - küldöttnek megválasztott és mandátumát a küldő
tagegyesület a Szövetség felé írásban igazolta,
b) speciális jogállású tag legfelsőbb szerve, vagy vezetője írásban képviselőnek delegált és
mandátumát ezen okmánnyal a Szövetség felé igazolja.
(10) Nem jelölhető és nem választható választmányi küldötté, a Szövetség ügyintéző
szervezeteibe, aki a Szövetség céljait és érdekeit súlyosan sértő magatartást tanúsít vagy
tanúsított, veszélyezteti vagy veszélyeztette a Szövetség céljainak megvalósítását, feladatainak
ellátását, vagy valamely tisztségviselői pozícióból felmentésre került.
(11) A szövetségi szervekben a szavazati jog meghatalmazás útján nem gyakorolható.
(12) A határozathozatal valamennyi kérdésben nyílt szavazással történik.
(13) A tisztségviselők megválasztása és visszahívása tárgyában, továbbá tisztségviselő által
kezdeményezett bizalmi szavazás esetén titkos szavazás elrendeléséről, továbbá ezen esetekben
és vagyoni kérdésekről név szerinti szavazásról is lehet dönteni.
(14) A szövetségi szervek határozataikat általánosan egyszerű szótöbbséggel (a határozatképes
ülés jelenlévő tagjai több mint felének igenlő szavazata) hozzák meg.
(15) A (13) bekezdéstől eltérően, érvényes döntéshez minősített többség (a tagok több mint
felének igenlő szavazata) szükséges
a) az általános tagfelvételi feltételektől történő eltéréshez,
b) speciális-, illetve különleges jogállású tag felvételéhez,
c) szóbeli előterjesztéssel történt napirend tárgyában határozat meghozatalához,
d) az előterjesztési szabályoktól való eltéréshez,
e) a nyílt szavazás elvétől való eltéréshez.
(16) A (13) bekezdéstől eltérően, érvényes döntéshez a jelenlévő tagok kétharmadának igenlő
szavazata szükséges:
a) az Alapszabály elfogadásához, módosításához,
b) a Szövetség céljainak módosításához,
c) a Szövetség megszűnésének kimondásához,
d) a megismételt ülésen történő érvényes szavazáshoz.
(17) A Szövetség elnökének és ügyvezető igazgatójának megbízatása öt évi időtartamra (egy
ciklus, a továbbiakban, jelen Alapszabály alkalmazásában: ciklus) szól. Amennyiben a tisztség
betöltésére megüresedés, vagy egyéb ok folytán ciklus közben kerül sor, a választás a ciklus
még hátralévő időtartamára szól.
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(18) A Szövetség elnökét és ügyvezető igazgatóját az elnökség tagjait, valamint a Felügyelő
Bizottság, a Jelölő, Mandátumvizsgáló és Számláló Bizottság elnökét és tagjait a Választmány
választja meg.
(19) A (18) bekezdés szerinti tisztségekre jelöltet a Jelölő Bizottság, illetve a Választmány
bármely tagja is állíthat. A rendes jelölést a tisztújító választmányi ülés, vagy a (17) bekezdés
szerint megüresedett tisztség esetén a betöltésről döntő választmányi ülés előtt legalább 15
nappal a Jelölő Bizottság tudomására kell hozni, a jelölt alkalmasságának írásos indoklása
mellett. A Jelölő Bizottság a választmányi ülési időpontig a beérkezett javaslatokat teljes
terjedelmében köteles a választmányi tagok tudomására hozni.
A Jelölő Bizottság a nyilvánosságra hozatal alkalmával javaslati sorrendet is tehet, a sorrend
meghatározási módjának egyidejű kiközlése mellett. Jelölt az lesz, aki a Jelölő Bizottság
javaslatát követően megkapja a jelenlévő választmányi tagok egyharmadának, vagy valamely
választmányi tagnak az ülésen tett rendkívüli jelölési javaslatát követően a jelenlévő
választmányi tagok felének támogatását.
(20) Az önkormányzati szervek határozati döntéseit az azok meghozatalától számított 15 napon
belül valamennyi tag tudomására kell hozni.
(21) Jelen Alapszabály alkalmazásában hivatalos közzétételnek számít a szövetségi weblapon
való megjelenítés.

8. §

A Választmány

(1) A Szövetség legfőbb döntéshozó szerve a Választmány, amely a szövetségi élet minden
kérdésében dönthet. Határozatai a szövetségi szervekre és az ügyintéző szervezetekre, valamint
azok tisztségviselőire, továbbá a szövetségi tagegyesületekre is kötelezőek.

(2) A Választmány tagjai a Szövetség elnöke és ügyvezető igazgatója valamint a
tagegyesületenként az adott tagegyesület által képviselt, a tárgyévet megelőző évi záró, a
megfizetett Egységes Szövetségi Hozzájárulás alapján számolt, tagegyesületi létszámból
minden megkezdett 500 (ötszáz) felnőtt és ifjúsági horgász, horgászegyesületi tag után
számított, a tagegyesületi alapszabály szerint megválasztott 1 fő küldött, továbbá a speciális
jogállású tagonként egy, küldöttnek delegált képviselő.

(3) A Választmány tagegyesületi tagjainak megbízatása a két tisztújító ülés időpontja közötti
időszakra, de legfeljebb öt évre szól.

(4) A Választmány speciális jogállású tagi képviselőinek megbízatási kereteit és a képviselő
visszahívását a delegáló tagok önállóan szabályozzák azzal, hogy a képviselői megbízatás
időszaka egy évnél rövidebb nem lehet.

(5) A Választmány üléseinek tanácskozási joggal rendelkező állandó meghívottja - amennyiben
nem választmányi tag - a Felügyelő Bizottság elnöke.

(6) A Választmány az egyes napirendi pontokhoz bármely kérdésben jogosult tanácskozási
joggal szakértőt, vagy szakértőket meghívni.

(7) A Választmány rendes ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer, április, vagy
május hónapokban össze kell hívni.

(8) A Választmány rendkívüli ülését legkésőbb 30 napon belül össze kell hívni, ha:
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a) azt a Törvényszék elrendeli,
b) a Felügyelő Bizottság kezdeményezi,
c) a Választmány tagjainak legalább egyharmada azt az ülés céljának és okának megjelölésével
kéri,
d) a Szövetség céljainak elérése, fő feladatainak ellátása veszélybe került,
e) a Szövetség vagyona az esedékes tartozásokat már nem fedezi, illetve a Szövetség
előreláthatólag nem is lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni.

(9) A Választmány összehívása és a választmányi ülések vezetése:
a) A Választmány rendes ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató hívja
össze.
b) A Választmány rendes ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató, vagy
az elnök által kijelölt Elnökségi tag vezeti.
c) A levezetésre jogosult vezető tisztségviselő hiányában a levezető elnök személyéről a
Választmány egyszerű többséggel dönt.
d) Általános tisztújítás esetén a tisztújítás elvégzéséig a levezető elnöki feladatokat a Felügyelő
Bizottság elnöke, vagy egyik tagja látja el.

(10) A Választmány hatáskörébe tartozik:
a) a Szövetség Alapszabályának elfogadása és módosítása,
b) a Szövetség elnökének és ügyvezető igazgatójának, az Elnökség tagjainak, a Felügyelő
Bizottság elnökének és tagjainak, valamint a Jelölő, Mandátum és Szavazatszámláló Bizottság
elnökének és tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjának, költségtérítésének
megállapítása.
c) a tagok kizárása,
d) a tárgyévet követő évre szóló, éves szövetségi tagdíj, a speciális jogállású tagokra vonatkozó
tételes tagdíjak, valamint a különleges jogállású tagok tagdíjként teljesítendő vagyoni
hozzájárulása mértékének meghatározása, a tagdíjfizetés módjának és esedékességének
megállapítása,
e) a Szövetség éves működési költségvetési tervének és létszámkeretének, éves pénzügyi
beszámolójának (mérlegének, költségvetési zárszámadásának, továbbá az Ectv. szerinti előírt
beszámolónak), valamint az Elnökség, a Felügyelő Bizottság, a Gyermek- ifjúsági és
Versenysport Szakbizottság, az Állami Horgászvizsga Bizottság és a halászati őrzésről szóló
éves beszámolójának megvitatása és elfogadása,
f) a Szövetség több évre szóló tevékenységére vonatkozó célkitűzések, irányelvek, valamint
költségvetési és költségelési szerkezet meghatározása,
g) döntés nemzetközi szervezetben szövetségi tagi jogviszony létesítéséről, felfüggesztéséről
vagy megszüntetéséről,
h) döntés civil szervezet, gazdasági társaság alapításáról, annak megszüntetéséről, valamint a
Szövetség gazdasági társaságba, vagy szövetségbe, illetve egyéb civil szervezetbe való
belépéséről és kilépéséről,
i) döntés ingatlan, üzletrész, valamint vagyoni értékű jog értékesítéséről, vásárlásáról, ingatlan
1 (egy) éven túli - tartós - megterheléséről, bérbeadásáról,
j) döntés szövetségi kitüntetés alapításáról,
k) döntés az Elnökség jogszabályba vagy Alapszabályba ütköző, illetve szövetségi
horgászérdeket sértő határozatának, állásfoglalásának hatályon kívül helyezéséről,
l) döntés a jelenlegi és korábbi tagok, valamint a tisztségviselők elleni jogi intézkedések
megtételéről, kártérítési igények érvényesítéséről,
m) döntés a Szövetség megszűnéséről, szétválásáról, más civil szervezettel való egyesülésének
kimondásáról, tárgyi rendelkezés a Szövetség vagyonáról, szükség szerint a végelszámoló
kijelöléséről.
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9. §

Az Elnökség

(1) A Szövetség általános hatáskörű operatív irányító szerve az Elnökség, amely a
Választmánynak tartozik felelősséggel. Határozatai az ügyintéző szervezetekre, valamint azok
tisztségviselőire, továbbá a tagegyesületekre is kötelezőek.

(2) Az Elnökség tagjai:
a) az elnök,
b) az ügyvezető igazgató,
c) a speciális jogállású tagok képviselője,
d) a Választmány által megválasztott hét tag.

(3) Az Elnökség tagjainak megbízatása a ciklus végéig (5 év időtartamra) szól.

(4) Az elnök az egyes napirendi pontokhoz jogosult tanácskozási joggal bármely kérdésben
szakértőt, vagy szakértőket meghívni.

(5) Az Elnökség rendes ülését szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni.

(6) Az Elnökség rendkívüli ülését legkésőbb 15 napon belül össze kell hívni, ha azt:
a) az elnök elrendeli,
b) az Elnökség tagjainak legalább fele azt az ülés céljának és okának megjelölésével kéri.

(7) Az Elnökség összehívása és az elnökségi ülések vezetése:
a) az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató hívja össze,
b) az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az ügyvezető igazgató, vagy az elnök
által kijelölt elnökségi tag vezeti.

(8) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) a szövetségi munka általános operatív és stratégiai irányítása,
b) a Szövetség és a tagegyesületek közötti albizományosi szerződések jóváhagyása,
módosítása, felmondása,
c) javaslattétel a speciális jogállású tagok elnökségi tagi képviselőjének megválasztására,
d) a Szövetség alkalmazottainak, halőröknek megválasztása, a munkaszerződés megkötése, a
munkabér és az egyéb juttatások megállapítása,
e) a Szövetség ügyvezető igazgatójának javaslatára a Szövetségi Iroda szervezeti egységeiben
dolgozóinak megbízása, a munkaszerződés megkötése, a munkabér és az egyéb juttatások
megállapítása,
f) a szakbizottsági rendszer Alapszabály szerinti működtetése,
g) döntés az ügyvezető igazgató javaslatára a Szövetségi Iroda tisztségviselőinek és
munkatársainak bérfejlesztéséről, jutalmazásáról, számukra érdekeltségi feltételek előzetes
meghatározásáról,
h) valamely tag egyesületet érintő vitás kérdés etikai kérdéssé nyilvánítása,
i) az elnök javaslata alapján a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása és
módosítása,
j) az ügyvezető igazgató javaslata alapján a Szövetségi Iroda Ügyrendjének elfogadása és
módosítása,
k) javaslattétel Választmány jogkörébe tartozó valamennyi kérdésben,
l) a Választmány összehívása, a tervezett napirendi pontok meghatározása, előkészítése.
m) dönt a Szövetség kezelésében lévő horgászvizek horgász rendjéről és a területi jegy árakról,
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n) dönt a tisztségviselők és társadalmi segítők jutalmazásáról,
o) minden évben odaítéli a beérkezett pályázatok alapján a ’Zala megye’ Horgászsportjáért’

díjat,
p) horgászversenyek és rendezvények szervezésében vesz részt,
q) dönt a tagegyesületek felvételéről,
r) figyelemmel kíséri és segíti a tagegyesületek napi tevékenységét, ellátja a kiemelt

célkitűzésekkel összefüggésben felmerülő ügyek intézését,
s) gazdálkodik a választmányi ülés által megállapított költségvetés kereteiben,
t) ellátja – a választmányi ülés által jóváhagyott – működési szabályzatban hatáskörébe utalt

egyéb feladatokat.
Az Elnökség üléseire a Felügyelő Bizottság elnökét tanácskozási joggal meg kell hívni.

10. §
A Felügyelő Bizottság

(1) A Felügyelő Bizottság a Szövetség törvényes működését felügyelő ellenőrző szövetségi
szerv, tevékenységéért egyedül a Választmánynak tartozik felelősséggel.
(2) A Bizottság elnökből és kettő tagból áll, az elnököt és a tagokat a Választmány választja
meg öt évre.
(3) A Bizottság elnöke és tagjai a Szövetségben más tisztséget - ide nem értve a választmányi
tagságot - nem tölthetnek be, szövetségi alkalmazásban nem állhatnak, szövetségi díjazásban
más jogcímen - ide nem értve a költségtérítést – nem részesülhetnek.

(4) A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai nem lehetnek egymás-, valamint szövetségi
tisztségviselő, ügyintéző, illetve alkalmazott Ptk. szerinti közeli hozzátartozói.

(5) A Felügyelő Bizottság tevékenységéről évente beszámol a Választmánynak.

(6) A Felügyelő Bizottság az éves ellenőrzési programját maga állapítja meg.

(7) A Felügyelő Bizottság köteles évente megvizsgálni a Szövetség költségvetésének
végrehajtását, a pénzügyi beszámolót és annak napirendi tárgyalása előtt legalább 8 nappal
megállapításairól a Választmánynak írásban jelentést kell tennie.

(8) A Felügyelő Bizottság ellenőrzi:
a) a Szövetség jogszabályok és Alapszabály szerinti működését,
b) a Választmány határozatainak végrehajtását,
c) a Szövetség gazdálkodását, a gazdálkodás szabályosságát és hatékonyságát (e feladatának
keretében ingatlan, üzletrész, valamint vagyoni értékű jog értékesítésének, vásárlásának,
ingatlan egy éven túli - tartós - megterhelésének, bérbeadásának szándéka esetén előzetesen
írásban szakmai véleményt ad az Elnökség felé),
d) a Szövetség vagyoni helyzetét,
e) a szövetségi költségvetés végrehajtását, a gazdálkodás és működés rendszerére vonatkozó
jogszabályok és belső szabályok betartását,
f) a szövetségi gazdasági-vállalkozási tevékenység indokoltságát.

(9) A Felügyelő Bizottság tevékenységét testületileg, illetve legalább két tagja útján látja
el, továbbá vizsgálataihoz szakértőket is igénybe vehet.

(10) A Felügyelő Bizottság feladatai ellátásához igénybe veheti a Szövetségi Iroda segítségét,
ennek keretében adatokat kérhet be, információkat szerezhet.
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11. §
A Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság

(1) A Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság a Szövetség állandó, a
tisztségviselői választást előkészítő, elősegítő és lebonyolító, a Választmány Alapszabály
szerinti működését segítő önkormányzati szerve, amely a Választmánynak és az Elnökségnek
tartozik felelősséggel.

(2) A Bizottság elnökből és két tagból áll, az elnököt és a tagokat a tisztújító választmányi ülést
követő évben a Választmány választja meg öt évre.

(3) A Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság éves választmányi
beszámolásra nem kötelezett.
(4) A Jelölő, Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság feladatait a tisztújítás
feladataihoz, illetve a megüresedő választott tisztség betöltési kötelezettségéhez, a Választmány
üléseihez igazodóan maga állapítja meg.

12. §

A szakbizottságok

(1) Az Elnökség javaslattevő, véleményező és szaktanácsadó szervként állandó
szakbizottságokat működtet, illetve eseti szakbizottságokat hozhat létre.

(2) A szakbizottság konkrét feladatát és működési körét, tagjainak számát, eseti szakbizottság
esetében a megbízatás időtartamát az Elnökség határozza meg.

(3) A jelen Alapszabályban meghatározott állandó szakbizottságok elnökeit a feladat ellátásával
az Elnökség határozatlan időre bízza meg.

(4) Az állandó szakbizottság elnökének javaslatára a szakbizottsági tagokat, valamint az eseti
szakbizottság elnökét és tagjait a Szövetség elnöke határozatlan időre bízza meg.

(5) Állandó szakbizottságok:
a) Gyermek- Ifjúsági és Versenysport Szakbizottság,
b) Állami Horgászvizsga Bizottság.

(6) A szakbizottságok feladataik ellátásához igénybe vehetik a Szövetségi Iroda
infrastruktúráját és szakmai segítségét.

IV. fejezet

13. §

A Szövetség tisztségviselői, a tisztségviselőkre és a Választmány tagjaira vonatkozó
szabályok
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(1) A Szövetség vezető tisztségviselői:
a) az elnök,
b) az ügyvezető igazgató
c) az elnökség tagjai

(2) A Szövetség tisztségviselői:
a) a speciális jogállású tagok és a tagegyesületek elnökségi tagi képviselői,
b) az Alapszabályban meghatározott állandó bizottságok elnökei és tagjai,
c) az Alapszabályban meghatározott állandó szakbizottságok elnökei,
d) a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai.

(3) A Szövetség tisztségviselőjének csak olyan magyar állampolgár választható,
a) aki nagykorú és cselekvőképességét a tevékenysége gyakorlásához szükséges körben nem
korlátozták, továbbá nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától,
b) aki bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkezik,
c) aki valamelyik tagegyesület tagja.

(4) A (3) bekezdés előírásain túl továbbá kizáró ok miatt nem lehet vezető tisztségviselő,
a) akit korábban bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek
és még nem mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól,
b) akit a Szövetség tevékenységével összefüggő foglalkozástól korábban jogerősen eltiltottak,
- választmányi határozattal történő mentesítés hiányában - az eltiltás hatályától függetlenül,
c) aki - választmányi határozattal történő mentesítés hiányában - a Szövetség tevékenységével
összefüggő célra létrehozott egyéb érdekvédelmi szövetség, vagy egyéb civil szervezet tagja.

(5) A tisztségviselői megbízatás a jelölést követően a tisztségre történő megválasztással, a
vezető tisztségviselői megbízatás a jelölést követően a vezető tisztségre történő megválasztással
és az ellátandó tisztségre vonatkozó elfogadó nyilatkozat aláírásával keletkezik.

(6) Valamennyi tisztségviselő és választmányi tag megválasztása esetén köteles a legjobb
tudása szerint képviselni a Szövetség érdekeit, felelősen és pártatlanul ellátni feladatait, s e
munkájához jogosult igénybe venni a szövetségi ügyintéző szervek és a tagok segítségét.

(7) Választmányi, vagy elnökségi határozat meghozatala során ügyleti összeférhetetlenség okán
nem szavazhat az a választmányi tag, illetve tisztségviselő:
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a határozat alapján a
Szövetség költségvetése terhére - ide nem értve Alapszabály szerinti normatív alapú juttatások,
valamint jogszabály szerinti, a tisztség ellátásához általánosan kötött költségtérítési lehetőségek
meghatározását - előnyben, juttatásban részesül,
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni,
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani,
d) akinek - ide nem értve az általános, horgászattal kapcsolatos díjak és feltételek
meghatározását - a Ptk. szerinti hozzátartozója érdekelt a döntésben,
e) aki a döntésben érdekelt gazdasági szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll,
f) aki a döntésben érdekelt civil szervezetnek, gazdasági társaságnak tisztségviselője,
g) aki egyéb módon anyagilag érdekelt a döntésben.

(8) Valamennyi választmányi tag, illetve tisztségviselő a szavazás előtt köteles az ülést levezető
elnöknek bejelenteni ügyleti összeférhetetlenségét, illetve azt a tényt, ha ilyen
összeférhetetlenségről más, szavazati jogosultsággal rendelkező tisztségviselő esetében
tudomása van.
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(9) A tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) a mandátum időtartamának lejártával,
b) lemondással,
c) a horgász tagegyesületi tagság megszűnésével, ha a tisztségviselő másik tagegyesületben 60
napon belül nem létesít újabb tagsági viszonyt,
d) visszahívással,
e) a speciális jogállású tagok elnökségi tagi képviselője esetében a képviselőt delegáló tag
megszűnésével vagy megszüntetésével,
f) a tisztségviselő halálával.

(10) A tisztségviselő visszahívását a Választmány, illetve az Elnökség tagjainak több, mint fele
indítványozhatja a megbízatásról döntő önkormányzati szerv felé, ha azt az elnöknek - az elnök
esetében az általános helyettesítésre kijelölt Ügyvezető igazgatónak - írásban, az esedékes ülést
megelőzően legalább 15 nappal korábban bejelentették.

(11) A Választmány tagegyesület által megválasztott tagjai esetében a visszahívás jogát a
küldöttet megválasztó tagegyesület a saját alapszabálya alkalmazásával gyakorolja, a speciális
jogállású tag képviselője esetében a visszahívásról a delegáló - az Alapszabály keretei között -
szabadon rendelkezik.

14. §

Az Elnök

(1) Az Elnök a Szövetség stratégiai felelős vezetője, így megbízatása keretében:
a) a Szövetség nevében kötelezettségeket vállalhat és jogokat szerezhet,
b) irányítja a Szövetség munkáját,
c) képviseli a Szövetséget,
d) meghatározza az Ügyvezető igazgató munka- és operatív felelősségi területeit,
e) megbízza a Szövetség által az országos és nemzetközi szervezetekbe, valamint az országos
szakmai és egyéb testületekbe delegált tagokat, meghatározza feladataikat,
f) gyakorolja a munkáltatói jogokat a Szövetségi Iroda alkalmazottai felett,
g) meghatározza a szakbizottságok feladatait,
h) feladata a Szövetségi irodák és Önkormányzatok, valamint a szövetségi halőrzés

működésének biztosítása,
i) munkájáról évente beszámol a Választmánynak,
j) gyakorolja mindazon egyéb jogköreit, melyeket számára az Alapszabály meghatároz.

(2) A Szövetség elnökét akadályoztatása esetén - a napi operatív feladatellátás tekintetében is -
az ügyvezető igazgató helyettesíti.

(3) A Szövetség, mint jogi személy nevében önálló aláírásra az elnök jogosult.

(4) A Szövetség (3) bekezdésben nem említett tisztségviselője, illetve más alkalmazottja,
megbízottja csak teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli meghatalmazás alapján
láthat el képviseletet. Képviseletre jogosító meghatalmazást az elnök adhat.
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(5) A Szövetség, mint civil szervezet jegyzése a Szövetség hivatalos iratain úgy történik, hogy
a képviselő az iratokat a Szövetség teljes vagy rövidített elnevezése alatt önállóan, egy
személyben, saját névaláírásával és a Szövetség pecsétjével látja el.

(6) Az Elnök, mint a Szövetség napi ügyviteléért, folyamatos feladatellátásáért felelős vezetője,
így megbízatása keretében:
a) biztosítja az önkormányzati szervek és az ügyintéző szervezetek folyamatos működésének
feltételeit, segíti és összehangolja munkájukat,
b) támogatja a Szövetség választott vezető tisztségviselőinek feladatellátását,
c) folyamatos kapcsolatot tart a tagegyesületekkel,
d) egyszemélyi felelős vezetőként irányítja a Szövetségi Irodákat, gyakorolja a számára
meghatározott munkáltatói jogokat,
g) összehangolja a döntés-előkészítő tevékenységet, gondoskodik az Elnökség, a Választmány
ülésére kerülő előterjesztések elkészítéséről, a meghívók elkészítéséről és elküldéséről, az
ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és közzétételéről, a határozatok nyilvántartásáról és
közzétételéről, végrehajtásuk megszervezéséről és a végrehajtás ellenőrzéséről,
h) felelős a Szövetség gazdálkodásáért, gondoskodik a Szövetség vagyoni eszközeinek
szabályszerű, Alapszabályban és költségvetésben meghatározott célú, hatékony és átlátható
felhasználásáról,
i) tevékenységéért havonta illetményben, illetve költségtérítésben részesül,
j) a Szövetség Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kötelezettségvállalási
és utalványozási jogkört gyakorol,
k) elkészíti a Szövetség szakmai, valamint az Ectv. szerinti meghatározott beszámolóját,
munkájáról az Elnökségnek és a Választmánynak évente beszámol,
l) elkészíti a halgazdálkodási terveket, elvégzi a szövetségi dokumentumok módosítását,
m) gondoskodik a szövetségi vízterületekről, azok telepítéseiről és fogásairól, szolgáltatásairól
és minősítéséről készült szövetségi nyilvántartások vezetéséről.

15. §

Az Ügyvezető igazgató

(1) Az Ügyvezető igazgató a Szövetség operatív területekért felelős vezetője, így megbízatása
keretében:
a) Az elnök akadályoztatása esetén képviseli és irányítja a Szövetség munkáját, reprezentálja a
Szövetséget szakmai rendezvényeken, fórumokon,
b) közreműködik a Szövetség Szervezeti és Működési és egyéb belső Szabályzatainak
elkészítésében,
c) működteti a Szövetség vezetői és tagegyesületi információs, tájékoztatási (hírlevél) és
statisztikai rendszerét,
d) szövetségi szinten irányítja és koordinálja az állami horgász okmányok nyilvántartásával
kapcsolatos adatbázisok kezelésével és ezek üzemeltetésével összefüggő feladatokat,
e) feladata a MOHOSZ kompatibilis Szövetségi honlap megvalósításának koordinálása és
állapotának fenntartása,
f) ellátja a szövetségi halászati őrzés operatív felügyeletét, biztosítja a szövetségi halőri
tevékenység zökkenőmentes működését,
g) kapcsolatot tart a halászati, illetve környezetvédelmi hatósággal és a tagegyesületekkel,
h) ellátja a Szövetség Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a
szövetségi szabályzatokban meghatározott-, illetve az elnök által számára kiadott egyéb
feladatait,
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i) gondoskodik a Szövetség vagyoni eszközeinek szabályszerű, Alapszabályban és
költségvetésben meghatározott célú, hatékony és átlátható felhasználásáról,
j) szervezi és építi a gyermek és ifjúsági programokkal kapcsolatos teendőket, a Szövetség
állandó és eseti bizottságainak munkáját felügyeli és segíti éves programjuk megvalósítását,
k) tevékenységéért havonta illetményben, illetve költségtérítésben részesül,
l) helyettes felelős vezetőként irányítja a Szövetségi Irodákat, gyakorolja a számára
meghatározott jogokat,
m) részt vesz a határozatok végrehajtásának megszervezésében és ellenőrzésében,
n) egyéb gazdasági tevékenységek működtetésével járó üzemeltetési feladatok ellátása.
(5) Az Ügyvezető igazgató távolléte, akadályoztatása esetén a helyettesítő személyét, a
helyettesítés módját és annak korlátait az elnök határozza meg.

V. fejezet

16. §

A Szövetségi Iroda

(1) A Szövetségi Iroda és képviseleti iroda a Szövetség működésével, szolgáltatásaival,
gazdasági tevékenységének és ügyvitelének ellátásával foglalkozó általános ügyintéző
szervezet.
(2) A Szövetségi Iroda munkáját Ügyrendje és más belső szabályzatai alapján, önállóan és
felelősen végzi.
(3) A Szövetségi Iroda szervezeti felépítésének úgy kell kiépülnie, hogy az önkormányzati
szervek, az állandó szakbizottságok, valamint a választott vezető tisztségviselők
munkavégzését hatékonyan, gyorsan és pontosan kiszolgálhassa. A Szövetségi Iroda kiemelt
feladata még a tagegyesületek és a horgászok kiszolgálása, a tagegyesületek szakmai
munkájának segítése, a szövetségi tapasztalatok összegzése. A Szövetségi Iroda mindezek
mellett helyet ad az önkormányzati szervek, a bizottságok üléseinek, a szakmai fórumoknak,
rendezvényeknek, horgászvizsgáknak.

(4) A Szövetségi és a képviseleti Iroda feladatai közé tartozik:
a) a Szövetség napi ügyeinek vitele, az Alapszabályban, valamint a Szervezeti és Működési
Szabályzatban más szervhez, szervezethez nem telepített ügyekben a döntések meghozatala, az
érdekképviseleti tevékenység kiemelt támogatása,
b) a horgászsport feladatainak támogatása,
c) a Szövetség hasznosításába tartozó ingatlanok (horgásztanyák, horgászboltok és egyéb
létesítmények), csónakkikötők (vízi állások) kezelése, állagmegóvása, gazdaságos
üzemeltetése, egyéb hasznosítása, a tárgyköri szövetségi szolgáltatások biztosítása,
d) a szövetségi vízterületek halgazdálkodási feladatainak ellátása, a tagegyesületi
halgazdálkodás segítése, támogatása, a Szövetség tulajdonába, hasznosításába tartozó
tógazdaságok, termelő tavak halnevelési feladatainak biztosítása,
e) javaslattétel a szövetségi területi engedélyek és azok kiadásának, elektronikus vásárlásának
rendszerére, azok árrendszerére és tételes áraira és tagi árvisszaosztására, az egyéb szövetségi
szolgáltatások tartalmára és díjaira,
f) a pénzügyi, szakmai beszámolók elkészítése, azoknak a döntéshozóhoz az Alapszabályban,
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott módon történő előterjesztése,
g) az éves költségvetési terv elkészítése és annak az Elnökség, majd a Választmány elé
terjesztése, gazdálkodás az elfogadott költségvetés keretében, a szövetségi vagyon kezelése, a
Szövetség könyveinek és vagyonkataszterének vezetése,
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h) a szövetségi szervezetszabályzók folyamatos aktualizálása, illetve az arra történő
javaslattétel, a működéssel kapcsolatos iratok megőrzése, az irattár vezetése,
i) a határozatok nyilvántartása, a Határozatok Tárának folyamatos üzemeltetése,
j) a Egységes Szövetségi Hozzájárulás nyilvántartás, a tagi, a tagegyesületi és a horgászokra
vonatkozó statisztikai és információs rendszer adatainak nyilvántartása, a kapcsolódó
információs rendszerek folyamatos üzemeltetése,
k) a Szövetség Alapszabályában, Szervezeti és Működési Szabályzatában, a Szövetségi Iroda
Ügyrendjében, valamint a szövetségi szabályzatokban meghatározott-, illetve az elnök és az
Ügyvezető igazgató által kiadott egyéb feladatok ellátása.

VI. fejezet

17. §

Záró rendelkezések

(1) A Szövetség csak szövetséggel, egyesülettel egyesülhet és csak szövetségekre,
egyesületekre válhat szét (jogutódlással történő megszűnés).
(2) A Szövetség jogutód nélkül megszűnik, ha:
a) a Szövetség megvalósította célját, vagy a Szövetség céljának megvalósítása lehetetlenné vált
és új célt nem határozott meg,
b) a tagok kimondják megszűnését,
c) az arra jogosult szerv megszünteti.
(3) A megszűnés feltétele mindegyik esetben, hogy a Szövetség függő vagyoni viszonyainak
lezárására irányuló, az Ectv. szerint megfelelő eljárás lefolytatását követően a Törvényszék a
Szövetséget a nyilvántartásából törli.
(4) A Szövetségre a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról, valamint a
megszűnésről rendelkező jogszabályokat kell alkalmazni.
(5) A Szövetség jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők követeléseinek kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont az Alapszabályban meghatározott – ennek hiányában a Törvényszék
által kijelölt -, a Szövetség céljával megegyező, vagy hasonló cél megvalósítására létrejött
közhasznú szervezetnek kell átadni.
(6) A fennmaradó vagyon sorsáról a Törvényszék a törlést kimondó határozatában rendelkezik,
a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti
rendelkezési jog a Szövetség törlésével száll át az új jogosultra.
(7) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a Ptk. és az ctv.,
valamint a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, továbbá a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény rendelkezései irányadók, mely jogszabályok keretei között a
Választmány bármely itt nem szabályozott kérdésben határozatot hozhat.
(8) Az Alapszabály módosításait és az azokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapszabály
szövegét a Szövetség Választmánya a Zalaegerszegen, 2021. június hó 25. napján megtartott
ülésén, a V-4/2021. (06.25.) számú határozatával fogadta el és 2021. június hó 25. napján lépteti
hatályba.

Zalaegerszeg, 2021. június 25.

Ph.
…………………………

Makovecz Tamás
a HEZMSZ elnöke


