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JELENTKEZÉSI FELHÍVÁS 
 
 

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagok! 
 
Az Oroszlányi Horgászegyesület (továbbiakban „egyesület”) alapszabálya szerint, vezetőség 7 főből áll. Folyó 
évben két fő vezetőségi tag lemondott, ezért pótlásuk szükséges. Az alapszabály előírja, tisztségviselő 
megválasztásához a közgyűlésnek jelölőbizottságot kell választania.  
A Jelölőbizottság feladata, hogy a jelöltállítást elvégezze, a kiválasztott jelölteket a közgyűlésen szavazás elé 
terjessze. 
 

A 2022.11.11-én megtartott, 2022 évi rendes megismételt közgyűlésen megválasztásra került a 
jelölőbizottság. 
 tagok: 

- Barabás István 
- Csernyik Attila 
- Fidrich András 
- Kiss Tamás 
- Turi Gergely 

 

A jelölőbizottság alakuló ülésén egyhangúlag bizottsági elnöknek választotta Csernyik Attilát. 
 
A 2023.  évben megtartandó 2023 évi rendes közgyűlésen meg kell megválasztani: 
 
 Vezetőség: 2 fő vezetőségi tag 
 

Kérünk, minden olyan egyesületi tagot, aki érez magában elhivatottságot a tisztség 
betöltésére, ezzel együtt vállalja az egyesület érdekében végzendő nonprofit 

közösségi munkát. 
Legkésőbb 2023.01.31.-ig, az alábbiak szerint tegye meg jelentkezését. 

 

Jelentkezési feltételek: 
 

1. Rövid, bemutatkozó, arcképes jelentkezés készítése PDF formátumban, mely tartalmazza  
- a jelentkező legmagasabb iskolai végzettségét, jelenlegi foglalkozását 
- a horgászegyesületbe való belépésének időpontját 
- megválasztása esetén az alábbi listából kiválasztott szakfeladat elvégzésének rövid ismertetésére 
 
 
a) Szolgálati szakfeladat 

Felügyeli és ellenőrzi a halőrök és a tógazda munkáját, kapcsolatot tart a halőrökhöz kapcsolódó 
hatóságokkal, a MOHOSZ és a KEMHESZ szakmai stábjával. Működteti a MOHOSZ „horinfo” 
informatikai rendszerének egyesülethez tartozó halőri modulrészét, továbbá elvégzi azon 
feladatokat, melyeket az egyesület elnöke a részére meghatároz. 
 

 
 
b) Marketing és kommunikáció szakfeladat 

Segíti az ügyvezetés munkáját, napra készen kezeli az egyesületi honlapot és facebook oldalt, 
kapcsolatot tart a médiával, koordinálja az egyesületet érintő pályázatokat. Negyedévente 
tájékoztatót ad a vezetőségnek az elvégzett munkákról, továbbá elvégzi azon feladatokat, 
melyet az egyesület elnöke részére meghatároz. 
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c, Ifjúsági és verseny szakfeladat 
Segíti az ügyvezetés munkáját, szervezi a horgászversenyeket, gyermek és ifjúsági 
horgásztáborokat, iskolai szakköröket. Kapcsolatot tart a MOHOSZ és a KEMHESZ szakmai 
stábjaival, továbbá elvégzi azon feladatokat, melyet az egyesület elnöke részére meghatároz. 
 

d, Informatikai szakfeladat 
Segíti az ügyvezetés munkáját, kezeli az egyesület MOHOSZ „horinfo” informatikai rendszerét, 
ezen belül az online napijegy értékesítési, halőri applikációs és elszámolási rendszereit. 
Kapcsolatot tart a MOHOSZ informatikai rendszergazdával, továbbá elvégzi azon feladatokat, 
melyet az egyesület elnöke részére meghatároz. 
 

e, Gondnokolási szakfeladat 
Segíti az ügyvezetés munkáját, felügyeli az egyesület ingó és ingatlan vagyonát, ezek 
nyilvántartását, és gondoskodik az állagmegóvásukról. Ellenőrzi az erőműi tavi 
horgászállásokhoz tartozó nyilvántartást és az engedélyeztetéseket, elvégzi az ezekkel 
kapcsolatos ügyintézési feladatokat. Kapcsolatot tart az Erőműi tó tulajdonosával vagy annak 
képviselőjével, továbbá elvégzi azon feladatokat, melyet az egyesület elnöke részére 
meghatároz. 

 
 

2. A jelentkezőnek, természetes személynek és az egyesület teljes jogú tagjának kell lennie. 
 
3. A jelentkezéseket kizárólag az orhevalasztas2021@gmail.com email címre küldött PDF dokumentum 
beküldésével tudjuk elfogadni. 
 
Jelölőbizottság a beérkezett jelentkezéseket idősorrendben bírálja el. 
 
Oroszlány, 2022. december 27. 
      

 OHE Jelölő Bizottság nevében 
 
Csernyik Attila sk. 
 jelölőbizottsági elnök  
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