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PREAMBULUM
A magyarországi halászat és akvakultúra területén megvalósuló együttes érdekek
képviseletének hagyományai mintegy 130 éves múltra tekintenek vissza. A közös érdekek
megfogalmazása és érvényesítése érdekében az első országos hatáskörű egyesületet 1886.
május 23-án ismerte el a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, amely mint
Országos Halászati Egyesület (OHE) működött. Ez a szervezet, különböző átalakulásokkal
tevékenykedett egészen az 1945 utáni időszak termelési- és tulajdonviszonyainak
megváltozásáig. A termelő eszközök államosításával párhuzamosan országos hatáskörű állami
szervezeteket hoztak létre. 1946. év előtt a természetes vizek halászati joga a nagy múltú
halászati társulatok kezében volt, addig 1946-47-ben tíz halászati szövetkezethez került. A
korábban uradalmi/városi tulajdonban lévő pontyos tógazdaságok többségükben állami
gazdasági keretek között működtek tovább, de a mezőgazdasági termelő szövetkezetek is
működtetek önálló ágazatként pontyos tógazdaságokat. A gazdasági és politikai rendszerváltást
megelőzően, az állami monopóliumként működő Halértékesítő Vállalat (HALÉRT)
bonyolította a halászati ágazat belkereskedelmi ügyleteit, míg a külkereskedelmi ügyletek
bonyolítását a TERIMPEX vállalat végezte, amelyet elsődlegesen az élő állat és állati termék,
külkereskedelmi forgalmának lebonyolítására hoztak létre.
Az 1950-es évek elején a halászati szövetkezetek vezetői úgy érezték, hogy közös
érdekérvényesítésük érdekében össze kellene fogni, ezért az egyes tájegységekben működő
halászati szövetkezetek együttműködési megállapodást kötöttek. Így jöttek létre például a
Közép-tiszai és Dél-dunai szövetkezetek társulásai az 1953-54-es években. Az országos
koordináció megvalósítása érdekében 1956-ban megalakult a Halászati Szövetkezetek Intéző
Bizottsága (HSZ-IB), majd 1957. február 19-én a Halászati Termelőszövetkezetek Szövetsége
(HTSZ), amely mint önálló szakmai érdekképviselet működött tovább. A Szövetség vezetése
1972-től lehetőséget teremtett a halászati ágazattal rendelkező mezőgazdasági szövetkezetek
belépésére is, így 1978 végére 16 mezőgazdasági szövetkezet élt a lehetőséggel.
A Halászati Termelőszövetkezetek Szövetsége az 1989. évi december 20.-ai közgyűlésén
megalakította a Haltermelők Országos Szövetségét (HOSZ). Lényeges szempont volt, hogy
Magyarország területén bármely gazdasági társaság, vagy bármely természetes személy, aki
halászattal, haltermeléssel, halfeldolgozással foglalkozott, önkéntes alapon tagja lehetett az új
Szövetségnek.
Az 1990-es évek elejének gyorsan változó gazdasági és politikai környezete, illetve a hatályos
törvényi szabályozás szükségessé tette, hogy más mezőgazdasági ágazatokhoz hasonlóan a
halászati ágazat is hozzon létre egy ún. terméktanácsot. A HOSZ 1992. szeptember 25-én 40
taggal alakította meg a Halászati Terméktanácsot (HTT), amelyben a tógazdasági
haltermeléssel foglalkozó vállalkozások meghatározó szerepet töltöttek be. A Halászati
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Terméktanács szervezetét az Agrárpiaci Rendtartási Törvény és módosításai, valamint e
törvényhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek szellemében alakították ki. A HTT a halászati
ágazat érdekérvényesítő, érdekegyeztető és integráló szerve volt, amelynek a legfőbb feladata
a termékpálya szereplők (halászok/haltermelők, halfeldolgozók, és a halkereskedelem)
érdekeinek összehangolása, a halászati ágazat érdekeinek belföldi és külföldi képviselete, a hal
termékpályát érintő döntések előkészítése, jogszabály tervezetek véleményezése, ágazati
információgyűjtés (termelés, felvásárlás, feldolgozás, értékesítés) és továbbítás a
szakigazgatás, a tagság és külső szervezetek felé. Külön kiemelt feladata volt a halfogyasztás
ösztönzés közösségi marketing eszközökkel. A két szervezet (HOSZ, HTT) 2003. december
12-én egyesült, és mint Haltermelők Országos Szövetsége és Terméktanácsa (HALTERMOSZ)
működött tovább.
A Magyar Akvakultúra Szövetséget (MASZ) 2010. május 31-én alapította 11 gazdálkodó
szervezet és 3 kutatási-oktatási intézmény Szarvason. A MASZ, vagyis egy második hazai
halászati érdekképviseleti szervezet létrehozását a többségükben a HALTERMOSZ-ból
kilépett tagok azzal indokolták, hogy hatékonyabban működő érdekképviseletre és markánsabb
ágazati versenyképességet segítő innováció ösztönzésre van szükség. Miután az alapítóknak a
HALTERMOSZ megújítására irányuló korábbi törekvései nem jártak eredménnyel határozták
el egy új érdekképviseleti szervezet létrehozását. A MASZ létrejöttét követően a
HALTERMOSZ is jelentős tartalmi és szervezeti átalakuláson esett át. 2010. szeptember 8-án
új névvel, és új célkitűzésekkel Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók
Szövetsége (MAHAL) néven működött tovább. A MAHAL mint acronym elsődlegesen a
„MAGYAR HAL” kifejezésre utalt és utal most is, ezért a Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet is ezt az acronym kifejezést fogja használni a szervezet nevének
rövidítése kapcsán.
A MAHAL és a MASZ, mint érdekképviseleti szervezetek több ágazatot érintő kérdésben
szorosan együtt működtek, de eltérő szervezeti formában és részben eltérő célkitűzések mentén
végezték munkájukat. Az ágazatot érintő legfontosabb szakmai rendezvényeken,
bizottságokban (pl. HOP MB, MAHOP MB, MAHOP PEMCS) önállóan képviselettel,
szavazati joggal rendelkeztek.
Napjaink új kihívásainak való megfelelés azonban egyre inkább előtérbe állította a hazai
halászatban és akvakultúrában rendelkezésre álló gazdasági/szellemi kapacitások összefogását,
a közös érdekek hatékony képviseletét olyan szervezeti formában, amely alkalmas a közösségi
és nemzeti jogszabályok biztosította keretek között a szakmaközi (ágazatközi) szervezetet
megillető jogkörök gyakorlására és feladatok ellátására. Figyelemmel az időközi közösségi,
valamint nemzeti jogszabályokban bekövetkezett változásokra, az új szervezeti struktúrának
egyrészt újra kell értelmeznie a korábbi terméktanácsi rendszer funkcióját és feladatkörét,
másrészt azt hozzá kell igazítani a megváltozott körülményekhez. A szakmaközi (ágazatközi)
szervezetként történő működés tartalmát tekintve jelentős részben magába kell, hogy foglalja a
korábbi terméktanácsi működés alapvető feladat-, és hatásköreit.
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Az Alapszabály ezzel a preambulumi megemlékezéssel kíván emléket állítani az elmúlt 130 év
alatt felhalmozott értékeknek, hagyományoknak, elismerve és megköszönve az elődök
áldozatkész munkáját és vállalva azok megőrzését, ápolását.
Mindezekre figyelemmel a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MAHAL) jelen alapszabályhoz mellékletként, külön íven csatolt tagjegyzék szerinti tagjai az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény); a Polgári Törvénykönyvről
(PTK) szóló 2013. évi V. törvény; valamint a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének
egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény
rendelkezései figyelembe vételével a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet
alapszabályát az alábbiak szerint állapítják meg:
I.
01. A szervezet neve:

Általános rendelkezések

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet

Idegen nyelvű elnevezése: Hungarian Aquaculture and Fisheries Inter-branch
Organisation
02. A szervezet rövidített neve: MA-HAL (a továbbiakban: MA-HAL)
03. Székhelye:
1115 Budapest Ballagi Mór u 8. Fszt. 2.
04. a) A MA-HAL vezető tisztségviselője (törvényes képviselője): Dr. Németh István(
an.: Hutman Irén., lakóhelye: 2440 Százhalombatta Sport u. 6.)
05. A MA-HAL hatóköre:
Magyarország
06. A MA-HAL hivatalos nyelve:
magyar
07. A MA-HAL a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének
(1115. Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2. nyilvántartási szám: 01-02-0001454) valamint
a Magyar Akvakultúra Szövetség (5540 Szarvas, Anna liget 8. nyilvántartási szám:
04-02-0002925) összeolvadás formájában megvalósuló egyesülésével jött létre.
08. A MA-HAL a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetsége
(1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.) valamint a Magyar Akvakultúra Szövetség
(5540 Szarvas, Anna liget 8.) általános jogutódja.
09. A MA-HAL a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos
megvalósítására határozatlan időtartamra létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező
egyesülete, mely a jelen alapszabályban meghatározott célra alakult, és céljainak
elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
10. A MA-HAL önálló jogi személy, jogi személyiségét a bírósági nyilvántartásba vétellel
nyeri el.
11. A MA-HAL halászattal, akvakultúrával, valamint halgazdálkodással kapcsolatos
gazdasági-vállalkozási tevékenységet a kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági
társaságon keresztül gyakorolhatja. Ezen gazdasági társaság esetében a tulajdonosi
jogokat az elnökség gyakorolja azzal, hogy a gazdasági társaság megszüntetéséről,
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értékesítéséről való döntés a közgyűlés hatáskörébe tartozik. E gazdasági társaságnál
legalább három tagból álló felügyelőbizottságot kell működtetni.
12. A MA-HAL közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem kap.
13. A MA-HAL internetes elérhetősége: www.magyarhal.hu
II.

A MA-HAL célkitűzései és az általa megvalósítható intézkedések

01. A MA-HAL, mint egyesület elsődleges célja – összhangban a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU Rendeletével (2013.
december 11.), és a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a
termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvénnyel –, a
halászati ágazat piaci szereplőit felkészíteni arra, hogy hazai és külföldi viszonylatban
is eredményesen működjön. Ennek alapfeltételeként meg kell teremteni a termékpálya
szereplők közötti érdekösszhangot, valamint javítani a halászati és akvakultúra
termékek piaci koordinációját és feltételeit.
02. A MA-HAL a 01. pontban megfogalmazott céljai megvalósítása érdekében
kezdeményezi 01. pontban foglaltak szerinti jogszabályok alapján szakmaközi
(ágazatközi) szervezetként történő elismerését.
03. A MA-HAL elismert szakmaközi szervezetként vállalja az elismerési feltételek
teljesítését, továbbá megteremti azokat a feltételeket, amelyek mint szakmaközi
(ágazatközi) szervezet jogkörében a közösségi-, illetve nemzeti jog alapján elláthat,
illetve gyakorolhat.
04. A MA-HAL általános célja, hogy javítsa Magyarország területén a hal termékpálya
szereplőinek a versenyképességét, ellássa a halászati és akvakultúra ágazat szakmai
érdekképviseletét, hosszú távon elősegítse a hazai haltermelés fenntarthatóságát, elérje
a halgazdálkodási tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi
megítélését és ennek érdekében:
a) érdekegyeztető fórumként funkcionál a hal termékpálya szereplői körében;
b) piaci információkat gyűjt és elemez, valamint piaci koordinációt végez a hazai hal
termékpályán;
c) bekapcsolódik a halgazdálkodást érintő jogszabályok szakmai/társadalmi
véleményezésébe, és bizonyos esetekben jogszabályi változásokat kezdeményez;
d) népszerűsíti a halfogyasztást, illetőleg közreműködik a halászati termékek eredetés minőségvédelmének erősítésében;
e) képviseletet lát el és bekapcsolódik a hazai halgazdálkodást érintő bizottságok
munkájába, valamint együttműködik más szakmai érdekképviseletei
szervekkel/szervezetekkel;
f) segíti a hazai graduális és posztgraduális halászati szakemberképzést (alap, közép
és felsőfokú);
g) elősegíti a halászat szakmai irányításában a szakmai önkormányzat kialakítását;
h) segíti a halászati ágazatban a hiteles és gyors információáramlást;
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i) közreműködik a tagok által folytatott halászati tevékenység szakmai színvonalának
emelésében, és gondoskodik a haltermelési technológiák-, technikák folyamatos
korszerűsítéséről, fejlesztéséről, népszerűsítéséről;
j) közreműködik a halállományok, valamint a természetes vizek haleltartó
képességének, ökológiai viszonyainak védelmében és fejlesztésében, valamint
elősegíti a halfajokkal kapcsolatos ökológiai, haltenyésztési, halászat és akvakultúra
technológiai kutatásokat, és népszerűsíti azok eredményeit;
k) érdekegyeztető tevékenységet végez a környezet- és természetvédelem hazai és
nemzetközi szervezeteivel;
l) elősegíti a halászattal összefüggő szociális, kulturális, oktatási, sport és más
társadalmi igények kielégítését;
m) népszerűsíti a magyar halgazdálkodást és a tagok által folytatott tevékenységeket,
valamint halgazdálkodással kapcsolatos ismereteket terjeszt;
n) kapcsolatot ápol a határon túli magyar állampolgárok halgazdálkodásban érdekelt
vállalkozásaival/szervezeteivel;
o) közreműködik a tagok, és ezen keresztül a magyar halászat és a halászati
szövetkezés nemzetközi elismertségének fokozásában, közreműködik továbbá a
magyar halászat nemzeti szintű képviseletének ellátásában az Európai Unió
halászattal foglalkozó szerveiben és fórumain.
05. A MA-HAL tagsági viszony létesítése egyben a 04. pontban foglalt célok elfogadását,
illetve a szakmaközi szervezetként e minőségben tett intézkedések elfogadását illetőleg
végrehajtására való kötelezettség vállalását is jelenti.
06. A MA-HAL – a vonatkozó közösségi jogszabályok alapján – céljai megvalósítása
érdekében az alapszabályban meghatározottak szerinti szervei döntése alapján az alábbi
intézkedéseket alkalmazhatja:
a) az európai uniós jogszabályokkal összhangban álló szerződésminták készítése;
b) az európai uniós halászati és akvakultúra termékek megkülönböztetésmentes módon
történő népszerűsítése, például a tanúsítások/védjegyek használatával, és különösen
az eredet megjelölések, a minőségi tanúsítványok, a földrajzi megjelölések, a
„hagyományos különleges termék” megjelölés és a fenntarthatósági eredmények
formájában;
c) a termelés és a piac színvonalának, ismeretének és átláthatóságának fokozása,
valamint szakmai továbbképzési és szakképzési tevékenységek megvalósítása;
például a minőséggel és a nyomonkövethetőséggel kapcsolatos kérdésekről,
valamint az élelmiszerbiztonságról, illetve a K+F+I kezdeményezések ösztönzése
érdekében;
d) kutatási és piaci tanulmányok készítése, eljárások kidolgozása – többek között
információs és kommunikációs technológiák révén – a piac működésének
optimalizálására, valamint társadalmi-gazdasági adatok gyűjtése;
e) a mennyiség, a minőség és az ár tekintetében a piaci követelményeknek és a
fogyasztói igényeknek megfelelő, fenntartható kínálat biztosításához szükséges
információk biztosítása és kutatások végzése;
f) a tagok által széles körben termelt hal-, rák-, puhatestűfajok és ezekből készült
termékek és halgazdálkodási szolgáltatások népszerűsítése;
g) a tagok tevékenységének az érintett szervezet által megállapított szabályok követése
tekintetében történő ellenőrzése, valamint a szabálykövetést biztosító intézkedések
meghozatala.
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07. A MA-HAL – a vonatkozó nemzeti jogszabályok alapján – céljai megvalósítása
érdekében az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:
a) kezdeményezheti piacszervezési intézkedések kiterjesztését;
b) létrehozhat és működtethet piaci árinformációs rendszert és termés-, illetve
árualapbecsléssel foglalkozó adatszolgáltató/információs rendszert;
c) kezdeményezheti piacszervezési pénzügyi hozzájárulást a MA – HAL javára történő
fizetésének elrendelését, dönt az így befizetett összeg felhasználásáról;
d) a c) pont szerinti pénzügyi hozzájárulás önkéntes teljesítésének hiányában az
elnökség döntése alapján kezdeményezi a mezőgazdasági igazgatási szervnél a
pénzügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség megállapítását;
e) az elnökség döntése alapján kezdeményezheti a bíróságnál a piacot súlyosan zavaró
magatartás vagy tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat jogellenességének
megállapítását, annak alkalmazásától és alkalmazásra ajánlásától való eltiltását;
f) saját tagjának olyan perében meghatalmazottként eljárhat, amelynek tárgya a MA –
HAL alapszabályában meghatározott érdek-képviseleti célok körébe vonható;
g) saját tagjait érintő, az e) pont szerinti jogellenes magatartásból eredő kárigény
érvényesítésére irányuló perben – a polgári perrendtartásról szóló törvény
rendelkezései szerint – eljárhat;
h) az elismert szakmaközi szervezet által megkötött, piacszervezési megállapodás és
összehangolt magatartás nyilvános és ahhoz a szakmaközi szervezetekhez nem
tartozó további ágazati szereplők írásos nyilatkozatban csatlakozhatnak;
i) a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek vonatkozásában a beszállítókkal
szemben alkalmazott tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009.
évi XCV. törvény alapján a MA – HAL tagjai számára az adott piacra, illetve az ott
alkalmazásra kerülő árakra, beszerzési és értékesítési lehetőségekre, ösztönzők
alkalmazására, a termékek piaci helyzetének javítására, illetve kiegyensúlyozott
piaci viszonyok biztosítására vonatkozó felmérést végezhet, információt adhat,
valamint a tagok között erre irányuló koordinatív egyeztetést folytathat.
08. A MA-HAL 06-07. pontban foglaltak szerinti közösségi illetve nemzeti jogszabályon
alapuló piacszervezési jogosítványait szakmaközi szervezetként történő végleges
miniszteri elismerést követően gyakorolja.
III.

A MA-HAL feladatai

01. A MA-HAL céljai megvalósítása érdekében a vonatkozó közösségi és nemzeti
jogszabályokban foglaltakon túl:
a) koordinálja és szervezi a tagokat a MA-HAL céljai megvalósítása érdekében, és
felkérés esetén aktívan részt vesz és részt vállal a halgazdálkodási szakterülettel
kapcsolatos jogalkotási döntések előkészítésében;
b) ellátja tagjai szakmai, gazdasági és szakmaetikai érdekképviseletét;
c) tagjai eredményes működésének elősegítése érdekében szervezi tagjai szakmai-, és
piaci ismereteinek bővítését, rendszeresen tájékoztatja a tagokat és elősegíti a tagok
közötti szakmai információcserét, közreműködik a tagok között esetlegesen
felmerülő szakmai, etikai kérdések megoldásában;
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d) részt vesz és koordinatív feladatokat lát el a halgazdálkodással kapcsolatos kutatási
és fejlesztési tevékenységekben, valamint részt vesz a halgazdálkodással
kapcsolatos természet- és környezetvédelmi feladatok ellátásában;
e) figyelemmel kíséri az agrár- és élelmiszerpiaci folyamatokat, tagjait erről
tájékoztatja, piaci prognózisokat készít;
f) állásfoglalásokat ad ki a MA-HAL, valamint annak tagjait érintő témákban és
kérdésekben;
g) vélemények, javaslatok készítésével részt vesz a halgazdálkodással kapcsolatos
nemzeti és uniós jogalkotási tevékenységben;
h) vélemények, javaslatok elkészítésével részt vesz a hazai, valamint az egyes uniós
forrásokból, különösen az Európai Tengerügyi Halászati Alapból (ETHA)
folyósított támogatási programok, pályázati felhívások elkészítésében, felkérés
esetén az egyedi döntések meghozatalában;
i) kapcsolatot tart az illetékes hazai kormányzati szervekkel, valamint a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamarával, továbbá az Európai Uniós és más nemzetközi szakmai
szervezetekkel;
j) javaslatokat tesz a halászati és akvakultúra körében a termelést segítő
támogatásokra, pályázatokra;
k) dönt díjak, elismerések alapításáról, létrehozásáról és előterjesztéseket készít hazai
és nemzetközi díjak/elismerések odaítélésére;
l) termelési és piaci adatok gyűjtése, értékelése, elemzése jogszabályi rendelkezések
keretei között;
m) a jogszabályi keretek között piac szabályozási tevékenység ellátása, javaslat
piacszabályozási intézkedés megtételére, részvétel a piacszabályozási tevékenység
végrehajtásában;
n) önállóan, vagy más szervekkel/szervezetekkel együttműködve halgazdálkodással,
halfogyasztással kapcsolatos kiállításokat, fesztiválokat szervez, valamint támogatja
a tagjainak egyéni és a hazai halgazdálkodás ágazati szintű megjelenését;
o) közösségi marketing tevékenységet végez;
p) halgazdálkodással kapcsolatos rekreáció és turisztika támogatása és fejlesztése;
q) A MA-HAL vagyonának megőrzése és gyarapítása.
02. A MA-HAL céljai érdekében tagjai részére kedvezményes díj megfizetés mellet,
nonprofit jelleggel, illetve térítésmentesen az alábbi szolgáltatásokat végzi:
a) szakmai továbbképzés és szaktanácsadás;
b) halgazdálkodást érintő információk, hírlevelek nyomtatott és elektronikus formában
való eljuttatása;
c) külföldi és belföldi szakmai tanulmányutak szervezése;
d) szakmai konferenciák és workshop-ok szervezése;
e) szakmai segítségnyújtás a genetikai alapok fenntartásához, fajta elismeréshez;
f) kiállításokon, vásárokon való megjelenés biztosítása.
03. A MA-HAL céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket látja el:
a) 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása;
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

58.19 Egyéb kiadói tevékenység;
63.11 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás;
85.59 Máshova nem sorolt egyéb oktatás;
85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység;
93.19 Egyéb sporttevékenység;
94.11 Vállalkozói, munkaadói érdekképviselet;
94.12 Szakmai érdekképviselet.

04. A MA-HAL a tagok közös, tartós, jelen Alapszabályban meghatározott céljainak
folyamatos megvalósítására létesített, nyilvántartott tagsággal rendelkező jogi személy.
05. A MA-HAL céljai megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult, amely azonban nem lehet az egyesület főtevékenysége. Az
egyesület vállalkozási tevékenységet csak fenti céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően
használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, azt kizárólag jelen
Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordíthatja, továbbá a tagok részére
nyereséget nem juttathat.
06. A MA-HAL közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, tehát politikai párt(ok)
érdekében nem végez politikai tevékenységet, nem állít jelöltet az országgyűlési
képviselői választáson, a megyei, fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe, az
Európai Parlament tagjának, továbbá a megyei jogú város képviselő-testületébe,
valamint nem jelöl polgármestert.
07. A MA-HAL működésének időtartama: határozatlan.

IV.

A MA-HAL tagsága

01. A MA-HAL rendes tagja lehet minden olyan magánszemély, jogi személy, valamint
ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezete, aki (amely)
a) halászati,
b) akvakultúra, valamint
c) halfeldolgozó tevékenységet,
d) akvakultúra és halászati termékek kereskedelmét
nyereség és vagyonszerzés céljából, üzletszerű módon önállóan folytatja, vagy
halgazdálkodással kapcsolatos valamely más tevékenységet (pl. rekreáció, oktatás,
kutatás, természetvédelem stb.) mint gazdálkodó szervezet nonprofit vagy
profitorientált módon végzi.
02. A 01. pontban foglaltakon túl a MA-HAL rendes tagja lehet a halgazdálkodással
kapcsolatos tevékenységet (pl. oktatás, kutatás, szaktanácsadás, stb.) folytató:
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a) felsőoktatási intézmény;
b) közoktatási intézmény;
c) kutatóintézet;
d) magánszemély,
e) Alapítvány (Közhasznú Alapítvány)
03. A MA-HAL rendes tagja lehet, aki megfelel az alábbi feltételeknek:
a) írásban nyilatkozik arról, hogy a MA-HAL célkitűzéseit magáénak vallja,
Alapszabályát, egyéb Szabályzatait, Etikai Szabályzatát, a MA-HAL
közgyűlésének határozatait magára nézve kötelezőnek fogadja el, és tevékenyen
részt kíván venni a szervezet munkájában, továbbá vállalja a tagdíj megfizetését.
Amennyiben jogi személy kéri felvételét, mellékelni kell a szervezet igazolását
arról, hogy nevében ki járhat el képviselőként a tagsági jogok gyakorlása során.
b) Az Egyesületbe tagként történő felvételét – amelyhez két rendes tag írásbeli
ajánlása szükséges – az Elnökség hagyja jóvá.
04. A MA-HAL-ba történő belépési szándékot az erre rendszeresített adatlapon írásban kell
kérelmezni az Elnökségtől, amely kérelemhez csatolni kell a 03.a) pontban hivatkozott
nyilatkozatokat és két tag ajánlását.
05. A MA-HAL rendes tagjai sorába a belépés (a tagfelvétel kérése) belépési kérelemmel
történik, amelyben a belépni szándékozó kijelenti, hogy a MA-HAL alapszabályát
magára nézve kötelezőnek elismeri.
06. A rendes tag, tagfelvételi kérelmének ügyében a kérelem benyújtását követő
legközelebbi ülésen az Elnökség határoz. A döntésről a Kérelmezőt és a Közgyűlést
értesíteni kell. A tagsági viszony a belépési nyilatkozat elfogadása napjával jön létre. A
tagfelvétel Elnökség általi elutasítása esetén a soron következő Közgyűlés dönt.
07. A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
08. A tagok neve és székhelye valamint a tag hozzájárulásával adott egyéb adat nyilvános,
ami a MA-HAL honlapján elérhető, de a tagokra vonatkozó egyéb adatok nem
nyilvánosak.
09. A halgazdálkodást folytató belépő szervezet kizárólag az általa üzemelt teljes volumen
figyelembe vételével válhat taggá.

V.

A tagok jogai

01. A természetes személy rendes tag tagsági jogait személyesen, jogi személy tag pedig
törvényes képviselőjén keresztül gyakorolja.
02. A rendes tag részt vehet a MA-HAL rendezvényein, indítványozási, észrevételezési és
szavazati jogot gyakorolhat a Közgyűlésen. Jelölési joga van és bármely tisztségre
választható.
03. A MA-HAL rendes tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek
terhelik.
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04. Minden tag jogosult a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet illetve
a MA-HAL elnevezést hivatalos iratain feltüntetni.
05. A természetes személy rendes tag tagsági jogait közeli hozzátartozóján (Ptk. 8:1. (1)
bekezdés 1. pont) útján is gyakorolhatja. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni.
06. Jogi személy törvényes képviselője tagsági jogai gyakorlásával eseti megbízás alapján
más személyt is megbízhat. A meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni. Egy személy meghatalmazás alapján csak egy jogi személyt képviselhet.
07. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
08. A rendes tag joga, hogy részt vegyen a MA-HAL testületi szerveinek
megválasztásában, illetve – az összeférhetetlenség esetét kivéve – bármelyik tisztségre
megválasszák.
09. A tag joga:
a) összeférhetetlenség esetét kivéve a MA-HAL bármely tisztségére megválasszák,
b) a MA-HAL közgyűlésén szavazati jogát gyakorolja,
c) gyakorolja mindazokat a jogosítványait, amelyet részére az alapszabály megállapít,
d) igénybe vegye a MA-HAL szolgáltatásait, rendszeres írásos tájékoztatóit, a tagokat
illető juttatásokat és kedvezményeket,
e) javaslatokat és indítványokat tegyen a MA-HAL szerveihez,
f) felvilágosítást kérjen a MA-HAL bármely tevékenységéről
g) igényelje, hogy a MA-HAL érdekükben eljárjon, illetve érdekeit képviselje.
10. A tag, a vezető tisztségviselő és a Felügyelő Bizottság tagja kérheti a bíróságtól a MAHAL szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezését, ha a határozat
jogszabálysértő vagy az alapszabályba ütközik. A határozat hatályon kívül helyezése
iránt attól az időponttól számított harminc napon belül lehet keresetet indítani a MAHAL ellen, amikor a jogosult a határozatról tudomást szerzett vagy a határozatról
tudomást szerezhetett volna. A határozat meghozatalától számított egyéves, jogvesztő
határidő elteltével per nem indítható. Nem jogosult perindításra az, aki a határozat
meghozatalához szavazatával hozzájárult, kivéve, ha tévedés, megtévesztés vagy
jogellenes fenyegetés miatt szavazott a határozat mellett.
VI.

A tagok kötelezettségei

01. A MA-HAL tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek
teljesítésére.
02. A MA-HAL tagja nem veszélyeztetheti a MA-HAL céljának megvalósítását, valamint
tevékenységét.
03. A MA-HAL tagjának kötelessége:
a) az Alapszabály, az Etikai szabályzat, valamint a MA-HAL más önkormányzati
szabályzatában, valamint az Elnökség határozatában foglaltak megtartása;
b) a MA-HAL célkitűzéseinek megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségek
teljesítése;
c) a MA-HAL szervei által kért, az elnökség által jóváhagyott a működéshez, illetve a
feladatok ellátásához szükséges adatok/információk szolgáltatása;
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d) a tagdíj megfizetése;
e) a MA-HAL közgyűlése, illetve elnöksége által kezdeményezett, a szakmaközi
szervezeti minőségből eredő piacszervezési, piacszabályozási intézkedés
megtartása;
f) a MA-HAL által meghatározott piacszervezési intézkedés végrehajtása.
04. A tagdíj mértéke:
a) halgazdálkodási árbevétellel nem rendelkező magánszemélyek egységesen
25.000,-Ft/év
b) halgazdálkodási árbevétellel nem rendelkező tagok (felsőoktatási és
közoktatási intézmények, kutatóintézetek) egységesen 75 000,- Ft/év
c) 0-50 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig egységesen
90.000,- Ft/év
d) 50 millió 1 ezer – 100 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
180.000,- Ft
e) 100 millió 1 ezer – 150 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
270.000,- Ft
f) 150 millió 1 ezer – 200 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
360.000,- Ft
g) 200 millió 1 ezer – 250 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
450.000,- Ft
h) 250 millió 1 ezer – 300 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
540.000,- Ft
i) 300 millió 1 ezer – 350 millió Ft halgazdálkodásból származó árbevételig
630.000,- Ft
j) 350 millió 1 ezer Ft halgazdálkodásból származó árbevétel felett
720.000,- Ft
05. A tagdíj alapját, valamint annak mértékét önbevallással kell megállapítani, amit az
Elnökség eseti jelleggel ellenőrizhet. A tag büntetőjogi felelősségének a tudatában
írásban köteles nyilatkozni az előző lezárt évben a halgazdálkodásból származó
árbevételéről, amely a tárgyév tagdíj megállapításának mértékét adja. Az elnökség
írásbeli felszólítására a tag köteles az árbevétel ellenőrzéséhez szükséges
dokumentumokat az elnökségnek bemutatni.
06. A halgazdálkodásból származó bevétel a haltermelési és halfeldolgozási
tevékenységből származó nettó árbevétel, beleértve a közvetlenül a bérhorgásztatásból
származó bevételeket is; családi gazdálkodók esetében a családi gazdaságot vezető,
valamint a családi gazdaság tagjainak összes halgazdálkodási árbevétele; természetes
személy, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján alanyi
adómentességet választó adóalany kérelmező esetében a halgazdálkodási
tevékenységből származó árbevétel.
07. A halgazdálkodásból származó árbevételéből a tag az adott évben vásárolt halkészlet
értékét levonhatja. A halgazdálkodásból származó árbevétel mértékét a tagdíjfizetést
megelőző évben keletkezett halgazdálkodásból származó árbevétel alapján kell
kiszámítani.
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08. Az Elnökség a tagdíj alapját a rendelkezésre álló adatokból a tag bevallásától eltérően
is megállapíthatja. Amennyiben az így megállapított tagdíjjal a tag nem ért egyet, a
közgyűlés elé kifogással élhet. A kifogásról a közgyűlés legközelebbi ülésén nyílt
szavazással dönt.
09. A tagdíjat az alakulás évében a megalakulást követő 30 naptári napon belül be kell
fizetni. A tag a megalakulás évében a tagdíjából levonhatja a jogelőd szervezetnek már
befizetett tagdíját.
10. A tagdíjat a megalakulás évében – annak időpontjától függetlenül – teljes évre meg kell
fizetni.
11. A MA-HAL megalakulását követő évtől kezdődően a tagdíj mértékét a költségvetéssel
egyidejűleg a Közgyűlés állapítja meg.
12. A tagsági viszony évközi létesítése esetén – annak időpontjától függetlenül – a tagdíjat
a teljes évre meg kell fizetni.
13. A tagdíj – a megalakulás évét, valamint a tagsági viszony évközi létesítésének esetét
kivéve – a tárgyév március 1-ig kell, egy összegben kell teljesíteni.
14. A tagsági viszony évközi létesítése esetén a tárgyévre esetékes tagdíjat a tagsági viszony
létrejöttével, 15 napos fizetési határidővel kell befizetni.
15. Tagdíjfizetési késedelem esetére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének
megfelelő, de legalább 10% késedelmi kamatot kell fizetni.
16. Nem adható ki tagsági igazolás a tagnak abban az esetben, ha 90 napnál régebbi lejárt
tagdíj hátraléka van.
17. Amennyiben a tag a tagdíj fizetésével késedelembe esik, a tagdíj megfizetésére írásban
fel kell szólítani, melyben utalni kell a késedelem jogkövetkezményeire.
18. Amennyiben a tag a fizetendő tagdíjjal 90 nap, vagy annál hosszabb késedelembe esik,
a tagdíj hiánytalan megfizetéséig tagsági jogait – ide értve a választott tisztséget is – az
elnökség döntése alapján nem gyakorolhatja.
19. A 15. pontban foglaltak szerinti jogkövetkezményt nem kell alkalmazni abban az
esetben, ha az Elnökség a tag részére engedélyezte a tagdíj részletekben, vagy későbbi
időpontban történő megfizetését.

VII.

A tagsági viszony megszűnése

01. A tagsági jogviszony megszűnik
a) a tag kilépésével;
b) a tagsági jogviszony MA-HAL általi felmondásával;
c) a tag kizárásával;
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
e) a MA-HAL megszűnésével
02. A tag, tagsági jogviszonyát a MA-HAL Elnökségéhez intézett írásbeli nyilatkozattal
bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
03. A tagság megszűnésével a tárgyévi tagdíj időarányos részét a MA-HAL nem köteles
visszafizetni.
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04. Ha a tag nem felel meg a tagsági viszony létesítéséhez szükséges feltételeknek, a MAHAL közgyűlésének döntése alapján a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel
írásban felmondhatja.
05. Az elnökség titkos szavazással, egyszerű többséggel kizárhatja a MA-HAL tagjai közül
azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, az etikai szabályzatban foglaltakat,
vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.
06. Kizárható a rendes tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj
megfizetésével. A tagdíj megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki,
ha az esedékességet követő legalább hat hónapos mulasztás elteltét követően az
elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a kizárásra
történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a
póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.
07. A kizárási eljárást bármely rendes tag vagy Testület kezdeményezésére az Elnökség
folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az Elnökség ülésére meg kell hívni, azzal a
figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az
ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen a tag számára
biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag jogi képviselővel is
képviseltetheti magát.
08. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az
indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat,
továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást.
09. Az Elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától
számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett
taggal.
10. A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől
számított 15 napon belül a MA-HAL Közgyűléséhez panasszal élhet. A Közgyűlés a
panasz tárgyában 60 napon belüli időpontra összehívott ülésén titkos szavazással,
egyszerű többséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban
kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.
11. A jogerős határozattal kizárt tag a kizárást kimondó határozat jogerőre emelkedésétől
számított 3 éven belül tagként nem vehető vissza.
VIII. A MA-HAL szervezete
01. A MA-HAL szervei:
a) a Közgyűlés;
b) az Elnökség;
c) a Felügyelő Bizottság (FB);
d) az Etikai Bizottság (EB);
e) tagozatok;
f) eseti szakmai/szakértői bizottságok;
g) ügyintéző szervezet;
02. A 01. a)-e) pont szerinti szervek testületként gyakorolják jogaikat.
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A) A Közgyűlés
01. A MA-HAL legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés.
02. A tag jogosult a Közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a Közgyűlés
rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket
tenni.
03. A Közgyűlés évente legalább két alkalommal ülésezik, de az első Közgyűlést legkésőbb
tárgyév május 31.-ig össze kell hívni.
04. A Közgyűlés nem nyilvános, azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül az Elnökség által
meghívottak és az alapszabály vagy a Közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal
rendelkező személyek vehetnek részt.
05. A Közgyűlés hatáskörébe tartozik
a) az Alapszabály módosítása;
b) a MA-HAL megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
c) a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
d) az éves költségvetés elfogadása;
e) a tagdíj kiszámítási módjának és mértékének megállapítása;
f) az Elnökség éves szakmai beszámolójának, a számviteli beszámolónak – ezen belül
a MA-HAL vagyoni helyzetéről szóló beszámolónak – és a Felügyelő Bizottság
beszámolójának elfogadása;
g) az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a MA-HAL saját tagjával,
vezető tisztségviselőjével, a Felügyelő Bizottság tagjával vagy ezek
hozzátartozójával köt;
h) a jelenlegi és korábbi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottsági tagok
vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való
döntés;
i) a Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
j) az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
k) a Pontytenyésztő Tagozat (PT) elnökének megválasztása, visszahívásuk és
díjazásuk megállapítása; A PT tagjainak regisztrálása,
l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) döntés a Közgyűlés által megválasztott tisztségviselők visszahívásáról;
n) a végelszámoló kijelölése;
o) a MA-HAL tulajdonában levő gazdasági társaság alapítása, az üzletrész értékesítése,
más gazdasági társaságban tulajdonosi részesedés vásárlása.
p) adományok és címek odaítélése,
q) sajátos jogállású tisztségviselők megválasztása, és visszahívása.
06. A Közgyűlést – annak időpontját legalább 10 nappal megelőzően – meghívóval a
napirend közlésével írásban kell összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell a MAHAL nevét, székhelyét, közgyűlés helyét, idejét és a napirendi pontokat. A napirendet
a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a

15

témakörrel kapcsolatos álláspontjukat kialakíthassák. A meghívóban utalni kell arra,
hogy a megismételt közgyűlés a többség távolléte esetén is megtartásra kerül.
07. A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a
tagok és a MA-HAL szervei, az Elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával.
08. A napirend kiegészítésének tárgyában az Elnökség jogosult dönteni. Amennyiben a
napirend kiegészítésre kerül, akkor az új napirendi pontokról a tagokat igazolható
módon értesíteni kell. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az Elnökség nem
dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat
meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
09. A MA-HAL alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
10. A MA-HAL összeolvadásának jogerős Bírósági bejegyzésének a napján a MA-HAL
tulajdonát képező ingatlanok értékesítésével, és a 10402166-21617687-00000000
számú Bankszámlán elkülönített összeg (25.330.000,-Ft) feletti rendelkezéssel
kapcsolatos döntéshez az összes tag hozzájárulása szükséges. Nem minősül a
10402166-21617687-00000000 számú Bankszámlán elkülönített összeg feletti
rendelkezésnek amennyiben azt a MA-HAL tulajdonát képező ingatlanok fejlesztésére
költik.
11. A MA-HAL céljának módosításához és a MA-HAL megszűnéséről szóló közgyűlési
döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott
határozata szükséges.
12. A Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli vagy a Felügyelő
Bizottság az ok és cél megjelölésével írásban kéri.
13. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt
kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell
hívni, ha azt az illetékes törvényszék elrendeli. Az Elnökségnek össze kell továbbá hívni
a Közgyűlést a szükséges intézkedések megtétele céljából akkor is, ha:
a) a MA-HAL vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b) a MA-HAL előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor
teljesíteni; vagy
c) a MA-HAL céljainak elérése veszélybe került.
Ez utóbbi esetekben összehívott Közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot
adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni, vagy a MA-HAL
megszüntetéséről dönteni.
14. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult tag részt vesz. A határozatképességet minden
határozathozatalnál vizsgálni kell.
15. Határozatképtelenség esetén ugyanazon napra, de legalább egy órán belüli időpontra
azonos napirenddel az eredeti meghívó alapján összehívott Közgyűlés – az eredeti
meghívóban szereplő napirendi pontokban – a megjelent szavazásra jogosult tagok
számára való tekintet nélkül határozatképes, amennyiben a közgyűlési meghívó az erről
szóló figyelmeztetést tartalmazza.
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16. Az Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság tagjainak megválasztása
titkos szavazással történik.
17. A titkos szavazás lebonyolítása érdekében a Közgyűlés legalább 3 tagú ad hoc Jelölő
Bizottságot választ. A Jelölő Bizottság egyben ellátja a szavazatszámlálási feladatokat
is. A titkos szavazás lebonyolításának rendjét a Közgyűlés Elnöke ismerteti. A
szavazatokat zárt borítékban kell leadni egy a Jelölő Bizottság által előzetesen
lepecsételt urnába. A titkosan leadott szavazat akkor érvényes, ha azon egyértelműen
megállapítható a szavazat leadójának véleménye, amely lehet: „támogatom”, vagy
„ellenzem”. A szavazás eredményét a Jelölő Bizottság állapítja meg, és arról
tájékoztatja a Közgyűlést. A szavazólap érvényességi feltétele, hogy azon a MA-HAL
pecsétje rajta van.
18. Minden rendes tagot egy szavazat illet meg.
19. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a Közgyűlés helyét, időpontját;
b) a megjelent szavazásra jogosult tagok számát;
c) a tárgyalt ügyek, indítványok összefoglalását;
d) a hozzászólások lényeges tartalmi elemeit;
e) a szavazás eredményeire vonatkozó adatokat;
f) az évente elölről kezdődő sorszámmal megjelölt határozatokat.
20. A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés által
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztott két tag írja alá.
B) Az elnökség
01. A MA-HAL Ügyvezetését az Elnökség látja el.
02. A MA-HAL vezető tisztségviselőinek az Elnökség tagjai minősülnek.
03. Az Elnökség vezetését az Elnök látja el, aki önálló képviseleti jogosultsággal
rendelkezik. Az Elnök a képviseleti jogát az ügyvezető igazgatóra írásban az SZMSZ
előírásai szerint átruházhatja. Az Elnökség a Közgyűlésen meghatározott irányelvek
és határozatok, valamint az Alapszabály alapján irányítja a MA-HAL működését,
munkaterveket dolgoz ki, kezdeményezi és összefogja a MA-HAL tevékenységét.
04. Az Elnökség 9 tagú, tagjai:
a) a MA-HAL elnöke egyben, mint az Elnökség Elnöke;
b) Általános Elnökhelyettes;
c) a tudományért, oktatásért, innovációért és szaktanácsadásért felelős elnökségi
tag;
d) a természet-, és környezetvédelemért, valamint vízügyi kérdésekért felelős
elnökségi tag;
e) a tenyésztésért, tógazdaságért és Pontytenyésztő Tagozatért felelős elnökségi
tag;
f) a piacszervezésért, közösségi marketingért felelős elnökségi tag;
g) az intenzív akvakultúráért felelős elnökségi tag,
h) külkapcsolatokért felelős elnökségi tag,
i) a halfeldolgozásért felelős elnökségi tag.
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05. Az Elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen a MA-HAL-al
kapcsolatos kérdésekre válaszolni, a MA-HAL tevékenységéről és gazdasági
helyzetéről beszámolni.
06. A Felügyelő Bizottság elnöke az Elnökség ülésein állandó meghívottként jelen lehet.
07. Az Elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Az Elnökség
határozatképes, ha legalább 5 tag az ülésen jelen van. Az Elnökség ügyrendjét maga
határozza meg.
08. Az Ügyvezetés feladatkörébe tartozik
a) a MA-HAL napi ügyeinek vitele, az ügyvezetés hatáskörébe tartozó ügyekben a
döntések meghozatala;
b) a MA-HAL ügyvitele során az Elnökség 10 millió Ft-os ügyletenkénti
összeghatárig döntési jogkörrel rendelkezik, szerződéseket írhat alá és
utalványozhat. Ezen összeghatár feletti ügyletek esetében Közgyűlési
felhatalmazásra, illetve jóváhagyásra van szüksége, ez alól kivételt képez a
pályázatok benyújtása és a támogatási szerződések aláírása, melyben 50 millió
Ft-os ügyletenkénti összeghatárig döntési jogkörrel rendelkezik az Elnökség.
c) a beszámolók előkészítése és azoknak a Közgyűlés elé terjesztése;
d) az ügyintéző szervezet előterjesztése alapján döntés az éves költségvetés
Közgyűlés elé terjesztéséről;
e) a MA-HAL vagyonának kezelése, a vagyon felhasználására és befektetésére
vonatkozó, a Közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és
végrehajtása;
f) a MA-HAL jogszabály és az alapszabály szerinti szervei megalakításának és a
tisztségviselők megválasztatásának előkészítése;
g) a Közgyűlés összehívása, a tagság és a MA-HAL szerveinek értesítése;
h) a Közgyűlés napirendi pontjainak meghatározása;
i) részvétel a közgyűlésen és válaszadás a MA-HAL-al kapcsolatos kérdésekre;
j) a tagság nyilvántartása;
k) a MA-HAL határozatainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
l) a MA-HAL működésével kapcsolatos iratok megőrzése és archiválása;
m) a MA-HAL-t érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak
bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele;
n) ad hoc szakértői bizottságok létrehozása, visszahívásuk és díjazásuk
megállapítása;
o) a tag felvételéről való döntés.
C) A Felügyelő Bizottság
01. A Felügyelő Bizottság felügyeli a MA-HAL szabályszerű működését, a vagyoni
eszközök jogszabályokban meghatározott módon történő felhasználását.
02. A Felügyelő Bizottság működése során kizárólag a Közgyűlésnek felelős.
03. A Közgyűlés tagjai sorából, titkos szavazással, 4 évi időtartamra legfeljebb 5 tagú
Felügyelő Bizottságot választ.
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04. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából, titkos szavazással, 4 évi időtartamra megválasztja
Elnökét, aki e minőségében a Felügyelő Bizottságnak tartozik felelősséggel.
05. A Felügyelő Bizottság Elnökét e tisztségéből a Felügyelő Bizottság jogosult felmenteni.
06. A felügyelőbizottság
a) ellenőrzi és felügyeli a MA-HAL gazdálkodását,
b) ellenőrzi és felügyeli a MA-HAL egyes szervei határozatait, valamint a
jogszabályok, az alapszabály végrehajtását, betartását.
07. A Felügyelő Bizottság ülései nem nyilvánosak, sorszámozott jegyzőkönyvet készít,
határozatait ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét,
a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell
vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe
foglaltatni neve feltüntetése mellett a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet az
Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.
08. A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a közgyűlésnek és az elnökségnek évente
beszámol.
09. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
10. A Felügyelő Bizottság tagja az a nagykorú büntetlen előéletű személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
11. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre
vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy
vezető tisztségviselője.
12. A Felügyelő Bizottság tagjai a Felügyelő Bizottság munkájában személyesen kötelesek
részt venni. A Felügyelő Bizottság tagjai a MA-HAL ügyvezetésétől függetlenek,
tevékenységük során nem utasíthatóak.
13. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás
megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a Felügyelő
Bizottsági tag lemondó nyilatkozatát a MA-HAL Elnökéhez intézi.
14. A Felügyelő Bizottság köteles a Közgyűlés elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni,
és ezekkel kapcsolatos álláspontját a Közgyűlés ülésén ismertetni.
15. A Felügyelő Bizottság a MA-HAL irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe
betekinthet, a vezető tisztségviselőktől és a MA-HAL munkavállalóitól felvilágosítást
kérhet, a MA-HAL fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint
szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja.
16. A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Közgyűlést vagy Elnökséget
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, amennyiben arról szerez tudomást,
hogy a MA-HAL működése során olyan jogszabálysértés vagy a MA-HAL érdekeit
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése, vagy a
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult szerv döntését
teszi szükségessé vagy a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
Az intézkedésre jogosult szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételtől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. A határidő eredménytelen eltelte
esetén a szerv összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Amennyiben az arra
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jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedések
megtételét elmulasztja, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni az
Egyesület törvényességi ellenőrzését ellátó ügyészséget.
17. A Felügyelő Bizottság ülését az FB Elnök, annak akadályoztatása esetén legalább kettő
tag hívhatja össze.
18. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha azon legalább 3 tag jelen van.
19. A Felügyelő Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
20. A Felügyelő Bizottság tagjai az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem
megfelelő teljesítésével a MA-HAL-nak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott
kárért való felelősség szabályai szerint felelnek a MA-HAL-al szemben.
D) Etikai Bizottság
01. A Közgyűlés tagjai sorából, titkos szavazással, 4 évi időtartamra 3 tagú etikai
bizottságot választ, amely tagjai sorából, titkos szavazással, 4 évi időtartamra
megválasztja Elnökét.
02. Az Etikai Bizottság Elnöke e minőségében az Etikai Bizottságnak felelős, akit az Etikai
Bizottság jogosult Elnöki tisztségéből felmenteni.
03. Az etikai bizottság kidolgozza és közzéteszi a MA-HAL Etikai Szabályzatát, amelynek
betartását figyelemmel kíséri.
04. A MA-HAL Etikai Szabályzatának megsértése esetén jelzéssel, valamint eljárás
kezdeményezésével az Elnökséghez fordul.
05. A MA-HAL Etikai Szabályzatának megsértése esetén az alábbi intézkedések tehetők:
a) figyelmeztetés;
b) a MA-HAL egyes szolgáltatásainak igénybevételéből való meghatározott
időtartamra, de legfeljebb három évre történő kizárás;
c) a MA-HAL által támogatott közösségi marketing jellegű támogatási programokon
való részvételből, vagy más kedvezményből való eseti, vagy meghatározott
időszakra, de legfeljebb három évre történő kizárás;
d) a tag MA-HAL-ból történő kizárása.
Amennyiben a MA-HAL bármelyik vezető tisztségviselője sérti meg súlyosan a MAHAL Etikai Szabályzatát, az etikai bizottság az a)-d) pontok szerinti
jogkövetkezmények alkalmazásán túl e tisztségviselő felmentését kezdeményezheti a
Közgyűlésénél.
06. Az Etikai Bizottság az érdekeltek közös kérelmére egyedi ügyekben jószolgálati
egyeztetést folytat.
07. Az Etikai Bizottság tevékenységéért a közgyűlésnek felelős, és munkájáról évente
köteles a közgyűlésnek beszámolni.
08. Az Etikai Bizottság tagja nem lehet tagja a MA-HAL Elnökségének.
09. Az Etikai Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
10. Az Etikai Bizottság határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van. A Etikai
Bizottság határozatait a jelenlévők szótöbbségével hozza.
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E) Tagozatok
01. A Tagozatok a tagság egyes csoportjainak szakmai szempontok szerint önszerveződő
közösségei.
02. A MA-HAL-on belül:
a) Pontytenyésztő Tagozat (PT), valamint
b) a tagok önkéntes elhatározásán alapuló tagozatok működnek, illetve működhetnek.
03. A MA-HAL rendes tagja jogosult nyilatkozni, hogy mely tagozat tagja kíván lenni.
04. A tagok önkéntes elhatározásán alapuló Tagozat létrehozását közös szándék
nyilatkozatban megfogalmazott cél érdekében legalább 5 tag kezdeményezheti. Az
ilyen Tagozat alapítást az Elnökségnek be kell jelenteni. A bejelentés tartalmazza az
alapítók, a Tagozat, és a Tagozatot vezető természetes személy nevét. Az Elnökség a
bejelentésben foglaltak alapján a tagozatot nyilvántartásba veszi.
05. Már működő Tagozathoz a tagok szabad elhatározásukból csatlakozhatnak, felvételről
a tagozat taggyűlése dönt.
06. A Pontytenyésztő Tagozat tevékenységével segíti a tájfajták értékmérő
tulajdonságainak javuló fenntartását, és segíti a ponty teljesítmény vizsgálati szabályzat
előírásaival végzett teljesítmény vizsgálatokat.
07. A Pontytenyésztő Tagozat MA-HAL nevében, mint elismert pontytenyésztő
szervezetként ellátja a külön jogszabályban a tenyésztő szervezetek részére
meghatározott feladatokat.
08. A szakmaközi szervezet alakulásakor már működő tagozat (Pontytenyésztő Tagozat)
tagjai a ponty tájfajtákat fenntartó szervezetek.
09. A működő Tagozat(ok) vezetőjét a tagozatot érintő ügyekben az Elnökség ülésére
tanácskozási joggal meg kell hívni.
F) Eseti (ad hoc) bizottságok
01. Az Elnökség MA-HAL feladatai ellátását segítő eseti (ad hoc) bizottságokat hozhat
létre.
02. Az eseti bizottság létrehozásakor kell meghatározni annak feladatát, hatáskörét valamint
működésének időtartamát.
03. Az eseti bizottsági munkára felkérhető személyek köre nem esik korlátozás alá.
04. Az eseti bizottság munkáját minden esetben a szakterületileg illetékes Elnökségi Tag
egyetemleges felelősségvállalás mellett koordinálja.
05. Az eseti bizottság, az elvégzett munkájáról köteles beszámolót készíteni az Elnökség
részére.
06. Az eseti bizottság működési rendjét maga állapítja meg.
G) Ügyintéző Szervezet
01. A MA-HAL Ügyintéző Szervezetét az Elnök irányítja, melynek keretében az
Ügyvezető Igazgatót, illetve a MA-HAL munkavállalóit utasíthatja. A munkáltatói
jogokat az Elnök gyakorolja.
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02. Az Ügyintéző Szervezetet az Ügyvezető Igazgató vezeti, melynek keretében a MAHAL munkavállalóit utasíthatja.
03. Az Ügyvezető Igazgató a MA-HAL munkavállalója és negyedéves rendszerességgel
beszámolót készít az Elnökség részére.
04. A MA-HAL Ügyintéző Szervezetének feladatai:
a) az Elnökség, valamint az országos elnök munkájának elősegítése;
b) a MA-HAL szakmai feladatainak koordinálása;
c) a MA-HAL döntéshozó testületei elé kerülő anyagok szakmai előkészítésének
megszervezése és koordinálása;
d) a MA-HAL belföldi és nemzetközi kapcsolatainak felügyelete és koordinálása;
e) a MA-HAL adminisztrációjának megszervezése;
f) a testületi szervek munkájának előkészítése;
g) az eseti (ad hoc) szakmai bizottságok és a tagozatok munkájában való részvétel,
annak segítése;
h) mindazon feladatok ellátása, amelyet az Elnök, illetve az Elnökség az Ügyintéző
Szervezet részére meghatároz.
05. Az Ügyvezető Igazgató, mint az Ügyintéző Szervezet vezetője állandó meghívottként
tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés, valamint az Elnökség ülésein.
06. Az Ügyvezető Igazgató, mint az Ügyintéző Szervezet vezetője évente két alkalommal
beszámol a Közgyűlésnek.
07. Az Ügyintéző Szervezet működésével kapcsolatos részletes szabályokat az Elnökséggel
való előzetes egyeztetést követően, az Elnök által kiadott Szervezeti és Működési
Szabályzat tartalmazza.
IX.

A MA-HAL tisztségviselői

01. A MA-HAL vezető tisztségviselői:
a) a MA-HAL Elnöke;
b) a MA-HAL Általános Elnökhelyettese,
c) az Elnökség további tagjai
02. A MA-HAL tisztségviselői:
a) a Felügyelő Bizottság Elnöke és tagjai;
b) az Etikai Bizottság Elnöke tagjai,
c) sajátos jogállású tisztségviselői
03. A MA-HAL tisztségviselőit a Közgyűlés titkos szavazással, egyszerű többséggel 4 évre
választja meg. Amennyiben az Alapszabály eltérően nem rendelkezik a Közgyűlés
határozatait a megjelent szavazásra jogosult tagok egyszerű szó többségével hozza.
04. A vezető tisztségviselő legfeljebb kettő egymást követő 4 éves ciklusra választható meg.
05. A sajátos jogállású tisztségviselőt a Közgyűlés nyílt szavazással választja meg. A
Tiszteletbeli elnök sajátos jogállású tisztségviselőnek minősül. A Tiszteletbeli elnök az
Elnökség ülésein, és a Közgyűlésen állandó meghívottként, tanácskozási joggal jelen
lehet.
06. A Tisztségviselő csak tagi képviselő lehet, aki nagykorú állampolgár és cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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07. Tisztségviselő csak olyan nagykorú állampolgár lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták,
08. A tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni.
09. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit:
a) bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztésre ítéltek, amíg nem
mentesül a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól,
b) a vezető tisztségviselői tevékenységtől jogerősen eltiltottak,
c) akit e foglalkozástól eltiltottak, továbbá akit foglalkozástól tiltottak el, az eltiltás
hatálya alatt, ha az ítéletben megjelölt tevékenység a MA-HAL tevékenységi
körében is megtalálható.
10. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki büntetett előéletű, még akkor sem, ha
mentesült a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól.
11. Az Elnökség tagja, és az Elnökség tagjának a közeli hozzátartozója nem lehet a
Felügyelő Bizottság és az Etikai Bizottság Elnöke, illetve tagja.
12. a MA-HAL munkavállalója nem lehet a MA-HAL tisztségviselője.
13. A tisztségviselői megbízatás megszűnik:
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) a vezető tisztségviselő halálával;
e) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben való
korlátozásával;
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
14. A tisztségviselőt az őt megválasztó testületi szerv hívhatja vissza egyszerű többséggel
titkos szavazás útján.
A) A MA-HAL elnöke, általános elnökhelyettese
01. A MA-HAL Elnöke:
Név: Dr. Németh István; anyja neve: Hutman Irén
02. A MA-HAL Általános Elnökhelyettese:
Név Dr. Szűcs István; anyja neve: Sebestyén Ilona
03. Az Elnök egyben, mint az Elnökség Elnöke a MA-HAL törvényes képviselője.
04. Az Elnök egy személyben jegyzi a MA-HAL-t, munkájáért, tisztségének ellátásáért a
Közgyűlésnek tartozik felelősséggel, és az Elnökség felé beszámolási kötelezettség
terheli.
05. Az Elnök képviseleti joga gyakorlásának terjedelme: általános.
06. Az Elnök képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.
07. Az Elnököt a Közgyűlés titkos szavazással, a MA-HAL tagjai sorából, 4 évi időtartamra
választja meg.
08. Az Elnök egyben, mint az Elnökség Elnöke
a) szervezi és irányítja az Elnökség munkáját;
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b) előkészíti az Elnökség üléseit és gondoskodik az elnökség határozatainak
végrehajtásáról;
c) a MA-HAL gazdasági ügyeiben tiszténél fogva utalványozási jogot
gyakorol;
d) vezeti a Közgyűlést és gondoskodik ezek határozatainak végrehajtásáról,
munkáltatói jogokat gyakorol a MA-HAL munkavállalói felett.
09. Az Általános Elnökhelyettes az Elnök utasításai szerint intézi a rá bízott ügyeket, segíti
az Elnököt feladatai ellátásában.
10. Az Általános Elnökhelyettes az Elnök, vagy az Elnökség megbízása és rendelkezései
szerint helyettesíti az Elnököt.
11. Az Általános Elnökhelyettes tisztsége ellátásával kapcsolatosan a közgyűlésnek
felelősséggel, míg az Elnökségnek beszámolási kötelezettséggel tartozik.
B) A felügyelő Bizottság Elnöke
01. A Felügyelő Bizottság Elnöke:
a) előkészíti a Felügyelő Bizottság üléseit,
b) gondoskodik a Felügyelő Bizottság határozatainak végrehajtásáról,
c) képviseli a Felügyelő Bizottságot.
02. A Felügyelő Bizottság Elnöke e tisztsége ellátásáért a Felügyelő Bizottságnak tartozik
felelősséggel.
C) Az Etikai Bizottság Elnöke
01. Az Etikai Bizottság Elnöke:
a) irányítja, szervezi az Etikai Bizottság munkáját,
b) előkészíti az Etikai Bizottság üléseit,
c) gondoskodik az Etikai Bizottság határozatainak végrehajtásáról.
02. Az Etikai Bizottság Elnöke e tisztsége ellátásáért az Etikai Bizottságnak tartozik
felelősséggel.
X.

A MA-HAL gazdálkodása

01. A MA-HAL működési, fenntartási költségeinek forrásai:
a) a tagdíjak;
b) a magán- és jogi személyek felajánlásai, támogatásai;
c) a MA-HAL másodlagos gazdasági tevékenységének bevételei;
d) a rendezvények bevételei;
e) pályázatokon nyert bevételek;
f) az egyéb máshová nem sorolt bevételek.
02. A MA-HAL éves költségvetés alapján működik.
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03. Az éves költségvetés elfogadásáról, illetve ennek éves végrehajtásáról és az éves
zárszámadás elfogadásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt.
04. Az éves költségvetés elfogadásakor működési hiány nem tervezhető.
05. A MA-HAL céljai érdekében, azt nem veszélyeztetve vállalkozói tevékenységet is
folytathat. A gazdálkodás során elért eredményt felosztani nem lehet, azt a MA-HAL
céljai megvalósítására köteles fordítani.
06. A MA-HAL gazdálkodásáért az Elnökség felelős, a bevételekről és a kiadásokról
részletesen beszámol a Közgyűlés részére.
07. A MA-HAL tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl – a
MA-HAL tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek
XI.

A MA-HAL kiadványai

01. A MA-HAL bármely szerve, vagy tagja a tagság tájékoztatása, a MA-HAL céljainak
támogatása, illetve munkájának bemutatása érdekében időszakos, állandó kiadványok
megjelenését kezdeményezheti.
02. A Halászati Lapok megjelentetéséért a megbízott Felelős Szerkesztő, és a Szerkesztő
Bizottság a felelős. A 5 tagú szerkesztőbizottságot az Elnökség választja meg és az
Elnökség egy tagja vezeti.
03. A kiadványokhoz az Elnökségből kell Felelős Szerkesztőt választani, aki az Ügyvezető
Igazgatóval együttműködve látja el feladatait.
04. A MA-HAL kiadványaiért a Felelős Szerkesztő és az Elnökség felelős.
05. A MA-HAL-szal kapcsolatos információkat a MA-HAL honlapján is közzéteszi.
XII.

A MA-HAL megszűnése

01. A MA-HAL megszűnik, ha:
a) a Közgyűlés háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozatával a megszűnésről
dönt;
b) a Közgyűlés az egyesülésről vagy szétválásról dönt;
c) a MA-HAL tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt;
d) az arra jogosult szerv megszünteti;
e) a kijelölt célok megvalósítása lehetetlenné válik és új célt nem határoztak meg.
02. A MA-HAL jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezői követelések kiegyenlítése
után fennmaradó vagyont a Duna Halaiért Alpítvány javára kell átadni (Székhelye: 9062
Kisbajcs Arany J u 22. bírósági nyt. szám: 51 320/2014. Adószám: 18596564-1-08).
Amennyiben ez nem lenne lehetséges, a vagyont a halászattal, halgazdálkodással,
akvakultúrával foglalkozók érdekképviseletét ellátó egyesület(ek) között kell felosztani.
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03. A MA-HAL más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel egyesülhet, és csak
egyesületekre válhat szét.
XIII. A MA-HAL törvényességi felügyelete, határozatainak bírósági felülvizsgálata
01. A MA-HAL felett az általános törvényességi felügyeletet a MA-HAL-t nyilvántartásba
vevő törvényszék gyakorolja.
02. A tagok, a vezető tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjai a határozatról szerzett
tudomásszerzést követő 30 napon belül a bírósághoz fordulhatnak a Közgyűlés és a
MA-HAL szervei által hozott határozatok hatályon kívül helyezése érdekében, ha a
határozat jogszabálysértő, vagy alapszabályba ütközik.
XIV. Záró rendelkezések
01. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekre a mindenkor hatályos jogszabályi
rendelkezéseket kell alkalmazni.
Záradék
Ez az Alapszabály a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet 2017 .év december
hó 1. megtartott Közgyűlése 6/2016 (12.01.) számú határozatával elfogadott módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya, amely megfelel a Magyar Akvakultúra és Halászati
Szakmaközi Szervezet hatályos Alapszabályának. Az egységes szerkezetű Alapszabály
módosításokkal érintett pontjai vastagon szedett dőlt betűvel kerültek kiemelésre.
Budapest, 2017. december 1.

……………..
dr. Németh István
elnök
A jelen Alapszabályt az 1998. évi XI. tv. (Ütv.) 27. § alapján szerkesztettem és ellenjegyzem
Budapesten, 2017. év december 1. napján:
dr. Mikó András
ügyvéd
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