
Alapszabálv

A Hegyeshalmi Vasutas Spoľthoľgász Egyesület (továbbiakban Horgászegyesület)
működéséľől, amelyet az alapítő tagok a Polgári Törvénykonyvről szőlő 2013. évi V. törvény
alĄán20I6. december 3. napján elfogadtak:

1./ Általános ľendelkezések:

1.1 A Horgászegyesület a tagok közös, taľtós, alapszabźiyban meghatározott céljának
folyamatos megvalósításáľa létesített nyilvántaľtott tagsĘgal ľendelkező jogi személy,
ennek megfelelően saját neve alatt jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat.

A Horgászegyesület az egyesületi cél megvalósításával kĺjzvetlenül osszefüggő
gazđasági tevékenység végzésére jogosult. A Horgászegyesület vagyonát céljának
megfelelően használhatja' vagyonát nęm oszthatja fel tagjai között és a tagjai ré,szére
nyereséget nem juttathat.

2./ A Hoľgászegvesület elnevezése:

Hegyeshalmi Vasutas Spoľthorgász Egyesület

3./ A Hoľeászeevesiilet célia

a) A horgászmozgaIom hagyományainak megőľzése, a tagok hoľgász éĺdekeinek
képviselete, a horgászspoľt fejlesztése, népszerűsítése mellett a pihenés, a kultuľált
szőr akozás megteľemtése,

b) Tagjai részéľe kedvező hoľgászati lehetőség biztosítása
c) A szabadiđő hasznos eltöltésének elősegítése, tagjainak a hoľgászetika és -eľkölcs

tiszteletbęn l.rlrtásźtra, a természet szęretetére és védelméľe való nevelése
d) Az egyesiilet által haszntĺlt vízteľület és annak köľnyezete kulturáltabbá tétele a

nyugodt pihenés és időtöltés biztosításáľa.

A Horgászegyesület tevékenvsége:

a.) biztosítja tagjainak a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, ennek
éľdekében ismerteti ahorgászattal összefüggő jogszabályokat és ľendelkezéseket

b.) koľszeľu halgazđálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületen
c.) együttműkodés, kapcsolattarttłs szervezése (vízkezelő, önkormányzat, szovetséggel,

táľsegyesületekkel), segíteni a hatóságokat az oľvhorgászat felszámolásában, valamint
avizektisztasága és a természet védelmében

d.) halfogó versenyeket, rendezvényeket szery eZ )

e.) hoľgász közélęt szeľvezése: közgyűlés, más teľületi szeľvek ülései, társadalmi munka
f.) anyagi lehetőségi között horgásztanyát létesít és taľt fenn.

A fenti tevékenységek a célok megvalósítása éľdekében, azokkal közvetlenül összefüggően
végezhető gazđasági tevékenység. A jelen bekezdésben felsorolt tevékenységek nem önálló
gazdasági vállalkozási tevékenységeket jelentenek és nem elsődlegesen gazďasági cél
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megvalósításźlra irtnyulnak, hanem az alapszabály szerirfti célok megvalósítását segítő
gazdas ágĺ tevékenys é gek.

4./ A Hoľeászegvesület székhelve:

9222 Hegyeshalom, J ázmin utca 44.

5./ A Hoľgászegvesület tagiai. a tagok iogai. ktitelezettséeei. vagvonĺ hozzáiáľulása:

A Hoľgászegyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek teľhelik.

A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.

A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem öľökölhetok.

5.1. 1. A Horgászegyesület tagja lehet az, aki

- nyilatkozikabelépési szándékról
- elfogadja az egyesület célját (céljait)
- a létesítő okirat alapjan az egyesület tagjait teľhelő kötelęzettségek teljesítését vállalja- a Horgászegyesület elnöksége tagjai sorába szavazással felvesz

5.I.2.. Különleges jogállású tag

a.) Páľtoió tag: az ilyen tag az egyesület tevékenységében csak vagyoníhozztĄárulással vesz
tészt.
b.) Tiszteletbeli tag: a tagot az egyesülettagtraíválasztjákmeg e tagságľa

A páľtoló és tiszteletbeli tag az egyesület szerveinek ülésén tanácskozási joggal vesz részt,
v ezeto ti sztségviselővé nem v tiaszthatő .

5.2. Atagok jogai:

részt vehet a Horgászegyesület tevékenységében;
a tag jogosult a közgyűlésen ľészt venni, szavazati jogát gyakoľolni, a kozgyűlés
ľendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észľevételeket
tenni;
vtllaszthat és választható a Hoľgászegyesület ügyintéző és képviseleti szerveibe.

5.3. A tagok kötelezettségei:

folyamatosan meg kell felelni a tagság megszerzésével kapcsolatban feláliított
követelményeknek;
köteles a jogszabá'Iy, az alapszabáiy és a társaság szervei által hozott hatźrozatok
szerint eljámi, és azokat betartani és aZ azok által meghatźrozott feladatokat
végľehajtani;

5.4. A tagok vagyoni hozzájárulźsa
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A tag köteles tagđíjat ťlzetni, amelynek mértéke évi 3.500,- Ft. Az éves tagdíjat
egyösszegben) az ađott évben (táľgý év) április 30. napjáig köteles befizetni a társasag
batlkszźtmlájźĺra.

6./ A Horgászegvesület szerveĺ

6. 1. A Horgászegyesület közgyűlése:

A Horgászegyesület legfőbb döntéshozó szeľVe a közgyűlés.

A kozgytilés döntéseit ülés taľtásáva|hozza.

A közgyrĺlésen minden tagnak egy szavazatavan.

A közgyűlést _ évente legalább egyszer - a Horgászegyesiilet Elnöksége a tagokhoz kü|đött
íľásbęli, postai úton kézbesített meghívóval hívja össze. A közgyűlés napja és a meghívó
elküldése között legalább hét napnak el kell telnie'

A meghívónak tartalmazniakeII a Horgászegyesület nevét és székhelyét, az ülés idejének és
helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét, a megismételt közgyűlés idejét és a
megismételt közgyűlés ľendjének szabályait. A Hoľgászegyesület tagjai és szeľvei a meghívó
kézbesítésétőI számitott kettő napon belül kérhetik a Hoľgászegyesület elnökségétől a
napirend kiegészítését a kiegészítés inđokolásával.
A napiľend kiegészítés targyában a közgyulést cjsszehívó Elnökség jogosult dönteni. Ha a
napirend kiegészítése iľánti kéľelemľől az Elnökség nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés
a napiľend elfogadásáľól szóló határozat meghozatalát megelőzően külĺjn dönt a napiľend
kiegészítésének tárgyában.

A Horgászegyesület tagjainak egyharmada akozgyúlés osszehívását ok és cél megjelölésével
bármikor kezdemény ezheti.

A közgytilés a Horgászegyesület székhelyén kívül is összehívható, Győľ-Moson-Sopron
megye megyehatárán belül.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltiintetni, hogy a szavaztĺsra
j o go sultak a tfu gy alní kívánt témakörb en áll áspontjukat ki al akíthas s ák.

Ha a kozgyűlést nem szabályszeľrien hívták össze, az ülést akkoľ lehet megtartani, ha az
ülésen valamenný részvételľe jogosult jelen van és egyhangúlag hozzájárul az ülés
meglartásához.

A közgyűlésen a szabźiyszeľrĺen közölt napiľenden szeľeplő kérdésben hozhatő határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételľe jogosult jelen van és a napiľenden nem szeľeplő kérdés
me gtárgyalźs tůlo z e gyhan gú1 a g hozzáj źn;J.

A közgyűlés hatásköľébe tartozik:

az alapszabály módo sítása;
aHorgászegyesiilet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhattrozása;

)
)

a.

b.
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c.) avezető tisztségviselő megváIasztása, visszahívása és díjazásanak megállapítása;
d.) az éves koltségvetés elfogadása;
e.) az éves beszámoló _ ezen belül az igyvezető szeľvnek a Horgászegyesület vagyoni

helyzetéról szóló jelentésének _ elfogadása;
f.) vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezęto tisztségvise|ő a

Horgászegyesület munkaviszonyban áll;
g') az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a Hoľgászegyesület sajáttagźtva1,

vezeto tisztségviselójével, azFB tagjával vagy ezek hozzźÍartozójával köt;
h.) a jelenlegi és korábbi Hoľgászegyesületi tagok, a vezeto tisztségviselő és

felügyelőbizottsági tagok vagy más Horgászegyesületi szervek tag1ai elleni kártéľítési
igények éľvényesítéséről való döntés;

i.) az FB tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
j.) választott konywizsgá|ő megválasztása, visszahívása, dijazásánakmegállapítása;
k.) végelszámoló kijelölése;
l.) a jogszabálý, az a|apszabálý vagy Hoľgászegyesületi határozatot sértő vagy a

horgászegyesület céljávaI osszeegyeztethetetlen tagi magataľtás esetén alkalmażhatő
j ogkovetke zmény ekról szóló döntés;

m.) a tagdíj meghatároztsa;
n.) a tagsági jogviszony felmondása;
o.) döntés olyan beľuházás jellegtĺ kéľdésekben, amelynek éľtékhatára az 500.000,-Ft-ot

meghaladja;
p.) a tag kizárása;
q.) döntés mindazokb an az ugyekben, amelyeket az alapszabály kizárőIagos hatáskörébe utal.

A közgyűlésen megjelentekĺől jelenléti ívet kell vezetni. A jelenléti ívet minden jelenlévő tag
aÍáirja.

A közgyűlésen megjelent tagok levezető elnököt, jegyzőkonyvvezetőt, szavazatszámláIőt,
jegyzőkönyv hitelesítőt vźiasztanak a jelenlévő tagok egyszeľű szótöbbséggel hozott
hatźrozatával.

A szavazati jog gyakoľlásának feltétele: a tag a Hotgászegyesület tagi nyilvántartásában
s zeľep elj en a kii zgy ulés me gtartás ának napj án.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásta jogosult részt yesz. A hatźrozatképességet minden hatfuozathozataInál vizsgálni
kell. Ha egy tag valamely ügyben rlem szavazhat, őt az ad,ott hatfuozat meghozataruial a
hattrozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. A tagok a kcizgyíílésen
szavazássalhozzźlk meg határozataikat. Ahatźlrozatmegýtozatalakor nem szavazhat aż

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, a Hoľgászegyesület
teľhére másfaj ta előnyben ľészesít;

b) akivel ahatétrozat szeľint szęrzodéstkell kötni;
c) aki ellen ahatátozat alapjźnpeľt kell indítani;
d) akinek olyan hozztltartozója érdekelt a döntósben, aki a Horgászegyesületnek nem

tagsa;
e) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben'
Đ aki a döntésben érdekelt más szervezęttel többségi befolyáson alapuló

kapcsolatban áI1r
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Ha a kozgyűlés a megjelentek száma miatt hataĺozatképtelen, a megismételt közgyűlést az
eredeti időpontot kovető fel óľával később megtartható. A megismételt közgyűléseikirard\ag
az eređeti meghívóban ľögzített napirendi pontok tárgyalhatők meg. A megismételt közgytílés
arésztvevok számatőI függetlenülhatározatképes, ha a távolmaradás jogkövetkezményeit és a
megismételt kĺjzgyűlés időpontját és helyét a meghívó tartalmazza' A megismételt közgyűlést
az eredeti közgyűlési meghívóban az eredetí közgyűlés napjtľa lehet összehívni. Az egyesiilet
más egyesülettel való egyesiiléséto|, szétválásáľól és megszűnéséről csak akkor határozhat,ha
azorL a tagok több mint fele részt vesz.

A ko z gyűl é s határ o zatait nyílt szav azáss al ho zza.

A közgytilésen a tagok a hatátozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok
egysz erű töb b s é géve I ho zzttk mę g a határ o zatot.

A Horgászegyesület alapszabáIyának módosításához a jelenlévo tagok háľomnegyedes
szótöbbséggel hozott határ ozata szükséges.

A Hoľgászegyesület céljának móđosításához és a Hotgászegyesület megszrinéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel
ho zott batár o zata szüks éges.

A közgyűlésľől jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyz(5konyv taľtalmazza az e\hangzott
javaslatokat, fontosabb inđítványokat. Szám szeľint tartalmazza a leadott igen, nem és
taľtózkodó szavazatokat, továbbá nĺjvekvő számsoľrendben a közgyűlésen hozott
határozatokat.

A közgyűlés jegyzőkönyvét a levezetó elnök írja aIá, egy megválasztott tag hitelesíti és a
jegyzőkonyvvezeto is aláíľásával látja el.

A közgytĺlés hatźĺtozatéú' a levezető elnök kihiľdeti azzal, hogy a határozat szövegét a
j elenlévő tagoknak felolvassa.

Az elkészült jegyzőkönyv
Horgászegyesület székhelyén,
megtekinthetők.

alapjarl a határozatokból kivonatot kószít,
a tagok szźlmára hozzaférheto helyen, a

amelyet a
tagok źtltaI

Ahatározat fentiek szeľinti kihirdetésével a jelen nem lévő tagokkal is ahatćľozatot kozĺjltnek
kell tekinteni. A fenti bekezdés szeľinti kihirdetés egyben az az iđópont, amelyben a jogosult
aLlatározatról tudomást szeľzett vagy tudomást szerezhetett volna.

6.2. A Hoľgászegyesület ügyvezetése. vezető tisztségviselőie:

A Horgászegyesület vezető tisztségviselői a Horgászegyestilet elnökségi tagsai

Az elnökség három tagból á11: Fekete Tamás
anyjaneve: Mézes Anna
lakcím: 9222 Hegyeshalom, J tłzmin ít 44.

Kőcztln Antal
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anyja neve: Juhász Mária
lakcím: 9222 Hegyeshalom, Szántő ut 2

Frey József
anyjaneve: BaászMäria
lakcím: 9222Hegyeshalom, Aradi Véľtanuk út 54

Yezeto tisztségviselő lehet, az a ĺagykorri személy, akinek cselekvőképességét a tevékenység
ęllatasához szükséges koľben nem korlátozzák. A vezető tisztségviselő ügyvezetési tisztségéi
a Horgászegyestilet érdekének megfelelően köteles ellátni. A tisztségviselő felada-tát
személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezeto tisztségviselő az) akit btĺncselekmény elkovetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésľe ítéltek, amíg a büntetett előélethez fuzőđó hátrányos
következmények alól nem mentesül.

Nem lehet vezeto tisztségvise\ő az, akit e foglalkozástóljogeľősen eltiltottak.

Az eltiltást kimonđó hatźĺrozatban megszabott időtaľtamig nem lehet vezető tisztségviselo az,
akit eltiltott ak a v ęzeto tisztségvi selői tevékenységtől.

Megszúnik a v ezetói tisztségviselői megbízás

ahatározott idejrĺ megbízás esetén ahatánozott idő lejáľtával;
megsztintető feltételhez kötott megbízás esetén a feltétel bekövetkezéséve|;
visszahívással;
1emondással;
a v ezető ti sztségvi seIő haláláv aI;
a vezęto tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége e|latásához szükséges
köľb en töľténő korláto zás áv al;
a vezető tisztségviselővel szembeni kizárő vagy összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.

A v ezető tisztségviselo v źĺIaszttlsa hatér ozott időre, le gfelj ebb öt évľe történik.

A Horgászegyesület elnökségének hatáskörébe tartozik:

a) aHorgźszegyesület napi ügyeinek vitele, az ugyvezetés hatásköńbę lartozó ügyekben a
döntések meghozata|a;

b) a beszámolók ęlőkészítése és azoknak akozgyulés elé teľjesztése;
c) az évęs koltségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé tedesztése;
d) a Horgászegyesület vagyon kezelése, a vagyon felhasznáIásfua és befektetésére

vonatkozó, a közgyűlés hatáskörébe nem tartoző döntésęk meghozatala és végľehajtása;
e) a Horgászegyesület jogszabály és az alapszaba|y szerinti szervei megalakításának és a

tisztségviselők megválasztásának előkészítése;
Đ a közgyűlés összehívása, a tagság és a Horgászegyesület szervének éľtesítése;
g) az Elnöksóg által osszehívott közgyűlés napiľendi pontjainak meghatározása;
h) részvétel akozgyuIésen és válaszadás a Horgászegyesülettel kapcsolatos kérdésekľe;
Đ atagsägnyilvántartása;
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j) a Hotgászegyesület határozatainak, szervęzeti okiratainak és egyéb könyveinek
vezetése;

k) a Horgászegyesület mrĺködésével kapcsolatos iľatok megőľzése;
1) a Hotgászegyesületet éľintő megszűnési ok fennállásának mindenkoľi vizsgálata és

annak bekövetkezte esetén a töľvényben előírt intézkedések megtétele;
m) tagfelvétel
n) döntés minden olyan kérdésben, amelynek értékhatára a 500.000'- Ft-ot nem haladja

meg.

Az Elnökség tagjai közül Elnököt választ.

Az Elnöksé g hatát ozatait a j elenlévők e gyszerű szótöbb ségével llozza.

Az elnökségi tagok közül Fekete Tamást és Kóczán Antalt önálló és általános képviseleti jog
illeti meg.

Fekete Tamás és Kóczán Antaljogosult aHotgászegyesület képviseletét haľmadik személyek,
hatóság és Bíróság előtt ellátni. A Horgászegyesületet Fekete Tamás és Kóczán Antal akként
jegyzi, hogy az előíľt' előnyomott vagy előnyomtatott egyesületi név ft'lé önálló an irjźlk a
nevüket.

7./ A tagsági iogviszonv megszűnése:

7 .L A tagsági jogviszony megszűnik:

a) atagkilépésével;
- a kilépésről írásban kell nyilatkozni
- a kilépésľől szóló nyilatkozatot az elnoknek ketl megküldeni
- atagsági viszony a kilépésről szóló nyilatkozat elnok áItali átvételének napján szrĺnik

meg
b) atagságijogviszony Horgászegyesület tagság általi felmondásával;
c) atagkizärásával;
d) ataghalźtlával.

A Hoľgászegyesület a tag tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel íľásban felmondhatja, ha
a tag nem felel meg a tagsági jogviszony létesítése feltételeinek.

8./ A Horgászegvesület Felügvelőbizottsága:

A táľsaság ügyvezetésének ellenőľzése céljából létľehozott háľomtagú testület. A
Felügyelőbizottság tagja az a nagykoľú személy lehet, akinek cselekvőképességét,
tevékenysége ellátásához szükséges köľben nęm korlátozták. Nem lehet a Felügyelőbizottság
tagtra, akivel szemben a vezetó tisztségviselőkľe vonatkoző kizáró ok áll fenn továbbtĺ aki,
vagy akinek hozzźiartozój a a Horgászegyesület ti sztségvi selőj e.

A Felügyelőbizottsági tagság megszúnéséte avezető tisztségviselői megbízatts megszűnéséľe
vonatkozó szabälyokat kell alkalmazni azzal, hogy a Felügyelőbizottsági tag lemondó
nyilatko zatát a Horgás z e gyesül et Elnöks é géh ez iĺtézi.
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Az Felügyelőbizottság 3 tagból á11, akiket a kozgyűlés 5 óvľe váIaszt. A Felügyelőbizottság
testületként jár e|. A Felügyelőbizottság tagjai sorából elnököt váIaszt. A Felügyelőbizottságoi
a Felügyelőbizottság elnöke íľásban hívja össze. A Felügyelőbizottság határozatképes, ha
tagjainak 2l3-a jelen van. Hatáľozatait egyszeľű szótöbbség gel hozza, 2 fo jelenlétđ esetén
csak e gyhan ý batár ozatot hozhat.

A Felügyelőbizottság a Horgászegyesület irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezeto tisztségviselőktől felvilágosítást kéľhet, a Hoľgászegyesület fizetési
szźmláját, pénztárti, értékpapír áruállományźĺt, szerzodéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja. A Felügyelőbizottság köteles a közgyulés elé kerülő előterjesztéseket
megvizsgálni és ezekkel kapcsolatos álláspontj át aközgyulésen ismertetni.

Ha a Felügyelőbizottság megítélése szeľint a társaság vezetése jogszabályb a, az alapszabáIyba
titközik vagy séľti a táľsaság éľdekeit, a közgyúIés összehívásáľa és annak napirendjéľe is
javaslatot tehet.

A Felügyelőbizottság szükség szerint, de legalább évente egyszeľ ülést taľt, amelyet az FB
elnök hív össze. Évente beszámol a közgyűléšnek az áItalavégzettellenőrzésľől.

9./ A Hoľgászegyesület ĺdőtaľtama" megszűnése:

9.1. A Hoľgászegyesiilet hattrozatlan időľe alakul.

9.2.I. A Hoľgászegyesület jogutód nélkül megszrĺnik, ha:

- a tagok kimondják megszúnését;
- az aľra jogosult szerv megszünteti;
- mindegyik esetben feltéve, hogy a Horgászegyesület vagyoni viszonyainakleztréľ;fua

iľányuló megfelelő eljáľás lefolytatását követően a bíľóság a Horgászegyesiiletet a
nyilvántaľtásból törli;

- a Horgászegyesület megvalósította célját vagy a Horgászegyesület céljának
megvalósítása lehetetlenné vált és új célt nem határozmęg;

- vagy a Horgászegyesület tagjainak szttma 6 hónapon keľesztül nem éri el a 10 főt.

A Hoľgászegyestilet jogutód nélküli megsztĺnése esetén a hitelezők követeléseinek
kiegyenlítése után fennmaľadó vagyont a Magyar országos Horgászszövetség céljára kell
fordítani.

Amennyiben a fenti bekezdésben megjelölt szewezet nem közhasznú szeľvezet, a vagyont
nem fogadja el vagy azt ĺem szerczheti meg, úgy a nyilvántaľtó bíróság a vagyont a
jogszabályokban megh atźrozott szerv ezet részerejuttatj a.

9.2.2. Jogutódlással tĺirténő megszűnés

A Horgászegyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekľe válhat szét.

Az Horgászegyesület szétválásźtról és egyesüléséről szóló döntés a közgyrilés kizáľólagos
hatáskörébe taľtozik.
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10./ A Horeászeeyesület határozatainak bíľósáei felülvizseálata

A Horgászegyesület tagsa, a vezeto tisztségviselője kérheti a bíľóságtól a tagok, vaąy a
Horgászegyesület szervei tůtal hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a hatáiozat
j o gszabálysértő vagy alap szab ályba ütközik.

Ahatározat hatályon kívül helyezésę iránt attőI az időponttól számított 30 napon belül lehet
keresetet indítani a Horgászegyesület ellen, amikor a jogosult ahatározatról tudomást szeruett
vagy tudomást szerczhetett volna. A határozat meghozatalátő| számított 1 éves, jogvesztő
határidő elteltével peľ nem indítható.

llJłioeszabálvt.alap
sértő vagv a Hoľgászegvesület céliával tisszeegYeztethetetlen tagi magataľtás esetén
alkalmazható ioekövetkezménvek és a taegal szembenĺ tĺsztesséees eliáľás szabályď

A jelen pontban foglalt eljárás területi hatáIya azon halászati vízterilet illetve annak része,
amelyen a Horgászegyesület jogosult halgazdáIkodási tevékenységet végezni.

Azzal a taggal szemben, aki a jogszabtĺlý, alapszabáIyt vagy Horgászegyesület
közgyűlésének hataĺozatát sérto, vagy a Hoľgászegyesület céljával összeegýeztetľretetlen
magataľtást tanúsít (továbbiakban: az eljtlrás alapjául szolgáló magataľtás) a közgyűlés
dĺjntése szerint az alábbi j o gkövetkezmények alkalmazhatók :

a) figyelmeztetés,
b) írásbeli megrovás,
c) hoľgászati j ogosultság hatźr ozott időľe történő felfüggesztése

Azzal a taggaI szemben, aki a jogszabálý, a Horgászegyesület alapszabtiyát vagy a
Közgyűlés határozatźú' súlyosan vagy ismételten sóľtő magataľtást tanúsít' a közgyűlés kizaľasi
eljárást folytathat le' amely a jelen, 11. pontban foglalt tisztességes eljárási feltételek
betaľtásával a tag kizár ás át eredmén y ezheti.

A jogkcivetkezmények kezdetét és végét aközgyii|éshatározatában köteles ľogzíteni.

Az elj ar ás lefolytatásá r a a Hor gźlszegyesület kcizgyrĺlése j o go sult.

Az eljárást báľmely Hoľgászegyesület tag vagy Horgászegyesületi szeľv kezdeményezheti a
Horgászegyesület ElnökségénéL Az Elnökség jogosult dönteni az eljárás megindítás árőI vagy
a kezdeményezés elvetéséľől. Az eljarás nem kezdeményezhetó, amennyiben az eljáíis
alapjául szolgálő magataľtás megvalósításától sztlmított 1 év eltelt.

Az eljárás megindítástxőI az Elnökség 15 napon belül éľtesíti az eljarás alá vont személyt és
egyben kezdeményezi aközgyűlés osszehívásźú". A kcizgyűléste az eljáľás alá vont 

'".'nély.nkívül meg kell hívni az titala megjelölt képviselőjét és azokat, akik a magatafiášról
bizonyitékot tudnak szol gálni.

A közgyűlésen az eljáľás aIá vont személy elé kell táĺľli az eljĺĺľás alapjául szolgáló tényeket'
köľĺilményeket és lehetőséget kell neki adni, hogy észľevételeit, védekezését előteľjessze. Az
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eljárás aIá vont személy a tanúkhoz kérdéseket iĺtézhet, tanúvallomásokľa, egyéb
bizonyítékokľa észrevételeket tehet, további bizonyítási indítvánnyal élhet.

Az eljárás lefolytatását nem akadáIyozza, ha a tag a meghívó ellenére a közgyűlésen nem
jelenik meg és távollétét előzetesen nem menti ki. A k<izgyrĺlési jegyzőkönyvnek tartalmazni
keII az eljárás aIá vont személy és más személyek vallomásait, nyi|atkozatait, észrevételeket,
bizonýtási indítványokat.

Amennyiben további bizonyítás felvételérę van szükség, ú8y az eljźĺrást el kell halasztani és
további kozgyűlés idejét kell meghatározní. A kĺjvętkezo közgyúlésen a bizonyítási eljáľást
folyatni kell.

A bizonyítási eljáľás befejezése után a közgyűlés az alapszabályban meghatározottak szerint
hatttrozatot hoz. A hattxozatĺaktarta|mazĺia kell határozathozata| idĄét, helyét, ahatfuozatot
hoző szeľĺ elnevezését, az eljárás alá vont személy adatait, az eljártls alapjául szolgáló
magataľtást, a kiszabott jogkövetkezméný, jogorvoslati lehetőséget, a bizoĺyítékok
éľtékelését, egyéb súlyosbító vagy enyhítő kcjľülményeket.

Ahatärozatot 15 napon belül írásba kell foglalni és azt az eljźrás alá vont személynek meg
kell küldeni. Ahatározatot a Horgászegyesület Elnökségének elnöke irja alá.

A j o goľvo slatr a az AIap szab äly 1 0. pontj a az ir äny adő'

12, l Zár ő ľendelkezések :

A Hoľgászegyesület nyilvántaľtásba vételére a Győľi Törvényszéknek van hatásköre és
il1etékessége.
Dátum, Hegyeshalom, 2076. december 3.

I o u,/,,
Fekete Tamás

Hegyeshalmi Vasutas Spoľthorgász Egyesület
Elnökségének elnöke

I- lĹ,s I ĺ+'ĺllTanú
Lakcíme
Aláírás: Pu'
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Lakcíme : x ly.|r. . . kÁ .a}Í.. kp ssc,..í: . . ĺł,, /.L,..
Aláírás:'......ć)*,.. ł.',. 2H".......e

Az alapszabály módosításokkal egységes szeľkezetbe foglalt sziivege megfelel a 2016.
december 3. napján ke|t 4l2016(xII.03) számú határozattal elfogadott módosítások
alapján hatályos taľtalomnak.

Ý'Ę7a loJ\
Fekete Tamás

Hegyeshalmi Vasutas Sporthoľgász Egyesület
Elnłikségének elniike


