
(5) Jelkepe: Az egyesiilet hivatalos jelkepe (log6ja) egy kor pajzsban bal oldalt stilizalt,
fekete-feher, "kap6" hal, alul, kozepen ket hullamvonal. A korpajzs kozepen nagy
betiikkel HULLAM felirat, alatta ket sorban Horgaszegyesulet, Zalaegerszeg.

HULUMHORGASZ EGYESOLET
Ad6smm: 19274858-1-20

Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16.

(1) Az egyesiilet neve: Hullam Horgasz Egyesiilet
(2) Szekhelye: 8900, Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 16.
(3) Vizteriilet: Zalaszentgyorgyi to (vizterkodja: 20-058-1-4)
(4) Pecsetje: Teglalap alaku (43 x 10mm atmerovel) felso sorban nagybetiikkel "HULLAM"

HORGASZ EGYESULET, kozepen kisbenikkel : Adoszam: 19274858-1-20, az als6
sorban kisbetiikkel : Zalaegerszeg, Gasparich M.u.16.

AZ EGYESULET NEVE, CELJA ES FELADATA
1.§

Az Egyesiilet kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partoktol fiiggetlen
es azoknak anyagi tamogatast nem nyujt.

Az Egyesiilet, a termeszet vedelme, kiemelten az eloviz es az abban talalhato elovilag,
valamint a vizpart tisztasaganak megovasa, gyommentesitese, a gyermek es ifjusag
nevelese a kornyezet vedelmere, a horgasz es a versenysport utanpotlas biztositasa
erdekeben, az alapszabalyban meghatarozott celjainak folyamatos megvalositasara letesitett
jogi szemely.

A Hullum Horgusz EgyesiUet (tovabbiakban Egyesiilet), az egyesulesi jogrol, a
kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek mukodeserol es tarnogatasarol sz616
2011. evi CLXXV. torveny (Ectv.) es a Polgari Torvenykonyvrol sz6162013. evi V. tv. (a
tovabbiakban: Ptk.) rendelkezesei alapjan mukodo olyan Egyesiilet, amelynek
alaptevekenysege a termeszet vedelme, a komyezet vedelme, neveles, oktatas,
ismeretterjesztes, sport.

A HULLAM HORGASZ EGYESULET
ALAPSZABALYA



(1) Az egyesiilet, mint a Magyar Orszagos Horgasz Szovetseg tagszervezetenek - a
Horgaszegyesuletek Zala Megyei Szovetsege (HZMSZ, tovabbiakban: Szovetseg) -
tagegyesuletekent fejti ki mukodeset.

(2) Az egyesiilet es a Szovetseg kapcsolataira a Szovetseg alapszabalya az iranyado.

4.§

Az egyesiilet a 2. §-banmeghatarozott celkituzeseinek erdekeben:
a) biztositja tagjainak a rendszeres egyesiileti elethez szukseges felteteleket, a horgaszattal

osszefuggo szakismeretek gyarapitasat, ennek kereteben ismerteti a horgaszattal
osszefuggo jogszabalyokat es mas rendelkezeseket;

b) korszerii halgazdalkodast folytat a kezeleseben levo vizteriileteken;
c) biztositja a halallomany vedelmet, valamint a horgaszatra vonatkozo jogszabalyok,

eloirasok es a Hullam HE horgaszrendje szabalyainak megtartasat.
d) segiti a hatosagokat az orvhalaszat es az orvhorgaszat megelozeseben es Iekuzdeseben,

valamint a vizek tisztasaga es a termeszet vedelmeben;
e) lehetoseget biztosit tagjai szamara a horgaszattal osszefuggo szakismereteik

gyarapitasara.
t) halfogo, es a tagsag kivansaga eseten egyeb sportversenyeket rendezhet.

3. §

Az egyesiiletcelia:
a) tagjai horgaszerdekeinek kepviselete, valamint kedvezo horgaszlehetoseg biztositasa

a Zalaszentgyorgyi to egyesiiletihorgaszvizkent torteno miikodtetesevel;
b) a horgaszsport fejlesztese,nepszeriisitese;
c) a horgaszoknak a jogszabalyok, a tarsadalmi egyiitteles es a horgaszerkOics

szabalyainak tiszteletben tartasa, a termeszet szeretetere es vedelmere valo nevelese;
d) az egyesiileti horgaszvizet letrehozo gazdalkodo szervek dolgozoi reszere hasznos

szabadido eltoltesi lehetosegbiztositasa.
e) a termeszet vedelme, kiemelten az eloviz es az abban talalhato elovilag, valamint

a vizpart tisztasaganak megovasa, tevekenyen fellep a karokozokkal szemben,
f) a fiatalok bevonasa a horgaszsportba, a termeszet vedelmere valo nevelesiik

segitese, a gyermek es ifjiisag nevelese a kornyezet vedelmere, a horgasz es a
versenysport utanpotlas biztositasa,

g) anyagi lehetosegekhez merten biztositja a rendszeres egyesiiletielethez sziikseges
felteteleket, a horgaszattal osszefiiggoszakismeretek gyarapitasat,

h) elosegiti,hogy tagjai a horgaszattal osszef"tiggotorvenyeket, jogszabalyokat,
eloirasokat, egyeb rendelkezeseket, megismerjek, betartsak es betartassak,

i) a sajat szabalyzatainak a betartasaval es betartatasaval segiti a halaszati torveny es
horgaszrend ellenes cselekmenyekmegelozesetes elkeriileset, valamint a vizek es a
termeszet tisztasaganak vedelmet,

2.§



(1) A belepesi szandekot az egyesiilet belepesi nyilatkozatanak kitoltesevel kell
kinyilvanitani.

(2) A felvetelrol atruhazott hataskoreben az egyesiilet vezetosege dont. A felveteli kerelemrol
sz616 hatarozatot, az indoklast is tartalmaz6an, a kerelmezovel kozolni kell. A hatarozatot
a kerelmezo keresere irasba kell foglalni. Az elutasit6 hatarozat ellen a kerelmezo
fellebbezest a kozgyulesehez nyujthat be.

6.§

(1) Az egyesiileti tag sag az alapitaskor az egyesiilet nyilvantartasba vetelevel, az alapitast
kovetoen a belepesi kerelemnek a vezetoseg altali elfogadasaval keletkezik
(Ptk.3 :67 ,/1,/).

(2) A felnott egyesiileti tag - valasztasa alapjan - lehet teljes jogu vagy az anyagi
kotelezettsegek szempontjabol kedvezmenyezett, de az alkalmazhat6 horgaszeszkozok
tekinteteben korlatozott jogu (a tovabbiakban: kedvezmenyezett) tag.

(3) Az egyesiiletnek csak az lehet tagja, aki nem all horgaszjegy valtasanak tilalma alatt, A
halgazdalkodasrol es a hal vedelmerol sz616 2013. evi CII. torveny 43.§.a, illetoleg az
egyesiileti tagsagot kizaro horgasz fegyelmi buntetes hatalya alatt.

(4) Ifjusagi tagnak a 14 - 18 ev kozotti fiatalokat lehet felvenni. Gyermek tagnak a horgasz
egyesiileti tagsaggal rendelkezo felnott 14 even aluli hozzatartozojat lehet felvenni. A
korlatozottan cselekvokepes kiskoruak csak a torvenyes kepviselo beleegyezesevel
lephetnek be az egyesiiletbe.

(5) A cselekvokepessegeben reszlegesen korlatozott szemely pedig a ra vonatkoz6
korlatozasok figyelembe vetelevel valhat az egyesiilet tagjava.

(6) Az egyesiiletnekjogi szemely, tovabba partolo es tiszteletbeli tagjai is lehetnek.
A tiszteletbeli es partolo tagok jogai es kotelezettsegei a kovetkezok:

a partolo es a tiszteletbeli tag tagsagi viszonya a vezetoseg irasos felkeresenek
elfogadasa alapjan Ietesitheto;
a partolo es a tiszteletbeli tagok szemelyerol iIIetve szamarol a kozgyules dont;
a tagok tanacskozasi es javaslatteteli joggal az egyesiilet barmely testiileti ulesere
meghivhatok;
az egyesiilet partolo es tiszteletbeli tagjait kedvezmenyes horgaszjeggyel lathatja el.
Az ilyen tagoknak egyesiileti tagdij, belepesi dij fizetesi kotelezettseget a vezetoseg
hatarozza meg. Tagsagi viszonyuk az egyesiilet vezetosege es a tag reszerol egyarant
egyszerii irasos bejelentessel megszuntetheto.

(7) A jogi szemely tagsagi viszonyat, illetve az egyesiilet tevekenysegeben val6
kozremukodesenek reszletes szabalyait az egyesiilet vezetosege es a jogi szemely vezetoje
altal kotott egyuttmukodesi megallapodas rogziti.

(8) A partolo es a tiszteletbeli tag anyagilag, illetve szakmai, erkolcsi, elvi tamogatasaval
elosegiti az egyesiilet celjainak teljesiteset,

(9) Az egyesiiletbe torteno belepeskor a tagdijon feliil a kozgyules altal meghatarozott
osszegu halasitasi dijat kell befizetni.

5.§

AZ EGYESULET TAGJAI



(1) A tagsag megsziinik:
a) a tag kilepesevel;
b) a tagsagi jogviszony egyesiilet altali felmondasaval;
c) a tag kizarasaval;
d) a tag halalaval vagy jogut6d nelkuli megszunesevel.

8.§

(1) Az egyesiilet tagja jogosult az egyesiilet tevekenysegeben reszt venni.
(2) A tag tagsagi jogait szemelyesen gyakorolhatja. A tagsagi jogok forgalomkeptelenek

es nem orokolhetok.
(3) A tagok - a tagdfj megfizetesen tul - az egyesiilet tartozasaiert sajat vagyonukkal nem

felelnek.
(4) A tagoknakjogukban all:

a) a kozgyulesen szemelyes tanacskozasi, eszreveteli, inditvanyteteli es szavazati jogot
gyakorolni. A jogszabalyban megallapitott feltetelek eseten az egyesiilet barmely
tisztsegere megvalaszthatoak, az ifjusagi tagok szavazati joggal rendelkeznek, de
tisztsegre nem valaszthatok, a gyermek tagok szavazati joggal nem rendelkeznek es
tisztsegre sem valaszthatok;

b) az egyestilettol allami horgaszjegyet igenyelni;
c) a horgaszjegy birtokaban teriileti jegyet valtani es az abban feltuntetett vizteriileten

horgaszni;
d) a rendelkezesre allo keretekben, megallapitott sorrendben es dijazas mellett az

egyesiilet altal fenntartott horgasztanyakat, horgaszfelszereleseket igenybe venni;
e) az egyesiilet altal rendezett tanfolyamokon, eloadasokon, filmvetiteseken,

kiallitasokon, horgaszversenyeken es mas rendezvenyeken reszt venni.
(5) A jogi szemelyek, a partolo es tiszteletbeli tagok szavazati joggal nem rendelkeznek es

tisztsegekre nem valaszthatok, A kozgyulesen azonban a tanacskozasi es inditvanyteteli
jog oket is megilleti.

(6) A tagok kotelesek:
a) az alapszabalyt, a kozgyules es az egyesiilet valasztott szerveinek hatarozatait

megtartani;
b) vedeni az egyesiilet tulajdonat, tovabba a megallapitott tagdijat es egyeb dijakat az

egyesiilet reszere befizetni;
c) tevekenyen kozremukodni az egyesiilet munkajaban, valamint segiteni az egyesiiletet

feladatai teljesiteseben;
d) a horgaszatra vonatkoz6 jogszabalyokat, (2013.evi ell torveny a halgazdalkodasrol

es a hal vedelmerol, valamint a vegrehajtasara kiadott. 13312013. (XII 29.)
VMrendelet a halgazdalkodds es a halvedelem egyes szabalyainak
megallapitasaroli, illetve az egyes vizteruleteken ervenyes helyi horgaszrendet
megtartani es megtartatni;

e) a vizek es partjainak tisztasaga felett orkodni, valamint az esetleges vizszennyezessel
kapcsolatos tapasztalataikat az egyesiilet vezetosegevel haladektalanul kozolni,

(7) A teriileti jegyet is megvalto egyesiileti tagok koteiesek a kozgyiiles altal meghatarozott
alkalommal a meghirdetett kozossegi munkan reszt venni. A kozossegi munka a
kozgyules altal meghatarozott osszeggel kivalthato.

7.§
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