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FEGYELMI SZABÁLYZAT 

1. §   FEGYELMI SZABÁLYZAT CÉLJA 

A horgászatra vonatkozó jogszabályok, az Egyesület Alapszabálya, Horgászrendje, valamint az 

Egyesületi élet tisztaságának biztosítása érdekében e szabályzatban meghatározott fegyelmi 

vétségek elkövetőivel szemben a cselekmény arányában történő fegyelmi büntetés alkalmazása. 

 

2. §   FEGYELMI VÉTSÉGEK 

Fegyelmi vétséget követ el az a horgász: 

1. Akit horgászattal-, halászattal kapcsolatos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható 

szabadságvesztésre ítéltek 

2. Aki ellen halgazdálkodással összefüggő szándékos bűncselekmény miatt a bűnüldöző, ill. 

igazságügyi szervek jogerős marasztaló határozatot hoztak 

3. Aki az Egyesület vezető tisztségviselője és a tisztségéből adódó kötelezettségeket 

szándékosan nem végzi el vagy ez irányú kötelezettségét elhanyagolja 

4. Aki az Egyesület Horgászrendjében, Szervezeti és Működési Szabályzatában és az 

Alapszabályban foglaltakat megsérti 

5. Aki az Országos Horgászrendben foglaltakat megszegi 

6. Aki a Horgász Egyesület halgazdálkodásával és a horgászattal kapcsolatos 

környezetvédelmi előírásokat szándékosan vagy gondatlanul megszegi 

7. Aki a Horgász Egyesület Határozataiban foglaltakat szándékosan vagy gondatlanul 

megszegi 

8. Aki az Egyesület fegyelmi jogkörében eljáró szervének idézésére a fegyelmi tárgyaláson 

tanúként (kellő indok nélkül) nem jelenik meg, a tanúvallomását megtagadja, vagy 

rosszhiszeműen valótlant állít 

9. Aki az Egyesülettel szemben fennálló anyagi és természetbeni kötelezettségeit az előírt 

határidőn belül nem teljesíti 

3. §   FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

1. Szóbeli figyelmeztetés 

2. Írásbeli figyelmeztetés 

3. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületére vonatkozóan a 

horgászattól való eltiltás 3 hónap – 3 év közötti időtartamra 

4. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület tagságából történő kizárás 

  

 

 

 



4. §   KISZABHATÓ FEGYELMI BÜNTETÉSEK MÉRTÉKE 

1. Szóbeli figyelmeztetésben részesíthető, aki: 

a) Horgászhelyét napnyugta után nem világítja ki 

b) Aki felszerelését horgászat közben felügyelet nélkül hagyja és a szerelékeket nem veszi 

ki a vízből 

c) Aki szándékosan zavarja, illetve akadályozza vagy ellehetetleníti horgásztársát 

d) Aki etikátlan viselkedést tanúsít 

e) Akit első alkalommal szemetes helyen való horgászaton kapnak 

f) Aki horgászat közbeni túlzott mennyiségű alkoholt fogyaszt 

g) Mérőszalag, mérleg, golyóstoll hiánya 

h) Merítőszákra vagy annak használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén 

 

2. Írásbeli figyelmeztetésben részesíthető, aki: 

Aki a 4.§ (1.) bekezdés a-d pontjaiban foglaltakat a szóbeli figyelmeztetés ellenére azonnal 

nem szünteti meg 

3. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületére vonatkozóan a 

horgászattól való eltiltás: 

 

1.  Horgászattól történő eltiltás 3 hónap időtartamra: 

 

1.1. Aki a 2. pontban foglaltaknak nem tesz eleget 

1.2. Akit másodszor is szemetes helyen való horgászaton kapnak  

1.3. Aki horgászat közbeni túlzott alkoholfogyasztás miatti szóbeli figyelmeztetésnek 

nem tesz eleget 

1.4. Merítőszákra vagy annak használatára vonatkozó szabályok megsértése esetén.  

1.5. Kíméletlen bánásmód a kifogott hallal szemben 

1.6. Aki szándékosan akadályozza vagy megnehezíti a társadalmi halőreink vagy 

vezetőségünk munkáját 

1.7. Aki tanú beidézésének nem tesz eleget vagy hamis tanúvallomást tesz 

 

2.  Horgászattól történő eltiltás 1 év időtartamra: 

2.1.   Kifogott hal kicserélése a haltartóban 

2.2.   Aki a megengedettnél több készséggel horgászik 

2.3.   Tiltott horgász módszerek használata 

2.4.   Aki tilalmi idő alá vont halat szákba helyez, vagy haza visz 

2.5.   Aki tiltott helyen horgászik 

2.6.   Aki a kijelölt helyen nem megfelelő készséggel horgászik 

2.7.   Aki a horgászatra vonatkozó időkorlátozásoknak nem tesz eleget  

2.8.   Aki a legkisebb, illetve a legnagyobb hazavihető hal méretkorlátozását megszegi 

2.9.   Aki a fogási naplóját nem a megfelelő módon vezeti                                                                  

2.10. Aki a tóparton halat ajándékoz, illetve ruház át egy másik horgásztársának 

2.11. Aki a megengedettnél több horoggal horgászik 



 

 

 

 

3. Horgászattól történő eltiltás 2 év időtartamra: 

3.1. Aki az éves, heti, illetve a napi fogható hal darabszámát, illetve súlyát túllépi  

3.2. Aki a fogási naplójában nem rögzíti az általa kifogott halat illetve halakat, ha 

az/azok súlya nem haladja meg a 10 kg-ot  

3.3. Aki hamarabb dobja vissza készségét a vízbe, mint az általa kifogott halat rögzítené 

a saját fogási naplójába 

4. Horgászattól történő eltiltás 3 év időtartamra: 

4.1. Aki a fogási naplójában nem rögzíti az általa kifogott halat, illetve halakat, ha 

az/azok súlya meghaladja a 10 kg-ot  

4.2. Aki többször is elkövet szabálytalanságot 

4. A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület tagságából történő kizárással büntethető: 

Aki többszörösen, halmozott szabálytalanságot követ el 

5. §   FEGYELMI ÜGYEKBEN ELJÁRÓ SZERVEK 

 

A tagság fegyelmi ügyeiben a 3 fős fegyelmi bizottság és az 5 fős vezetőség együttesen jár el 

A vezetőségi tagokkal szembeni fegyelmi ügyekben a Közgyűlés jár el 

6. §   FEGYELMI ÜGYEK KIZÁRÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

1. Fegyelmi ügyekben nem járhat el a sértett személy 

2. Fegyelmi ügyben nem járhat el az eljárás alá vont személy egyenes ágú hozzátartozója  

 

7. §   ELÉVÜLÉS SZABÁLYAI 

Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint egy év, vagy ha az eljárás elrendelésére hivatott 

személy vagy szerv tudomására jutásától három hónap eltelt, fegyelmi eljárás nem indítható, 

kivéve, ha az ügyben büntető-, vagy szabálysértési eljárás indult. Ez utóbbi esetben az egy év 

elévülési idő a büntető, vagy szabálysértési eljárásban hozott határozat jogerőre emelkedését követő 

napon kezdődik 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. §   FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA 

 Fegyelmi eljárás minden Mosonmagyaróvári Horgász Egyesületi tag ellen elrendelhető, aki az 

Alapszabályban és Horgászrendben foglaltakat megszegi. A fegyelmi eljárás csak írásban 

rendelhető el, amiben meg kell határozni az elkövetett fegyelmi vétséget 

1. Fegyelmi eljárást elrendelheti: 

- Az Egyesület társadalmi halőre 

- Az Egyesület vezetősége 

- A Mosonmagyaróvári Horgász Egyesület tagja megalapozott bizonyítékok birtokában. 

- A sértett horgász a vezetőségen keresztül 

2. Az Egyesület társadalmi halőre és elnöke a tudomására jutott szabálytalanságokról köteles 

haladéktalanul elrendelni a fegyelmi eljárás lefolytatását. Fegyelmi eljárást az Egyesület 

elnökénél kell kezdeményezni 

3. A fegyelmi tárgyalás időpontjáról a tanúkat és az eljárás alá vont személyt értesíteni kell a 

tárgyalás helyéről és időpontjáról 

4. A fegyelmi tárgyalásra megidézett eljárás alá vont személynek és a tanúknak kötelességük 

megjelenni. A fegyelmi tárgyalásról az eljárás alá vont személy és a tanúk csak különösen 

nyomatékos indokkal maradhatnak távol, ezen indokot az Fegyelmi bizottság elnökének 

írásban kell beterjeszteni  

5. A Fegyelmi tárgyaláson jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvet egy eredeti 

példányban kell elkészíteni. 1 másolati példány az eljárás alá volt személynek kapnia kell. 

Az eredeti példányt lekell fűzni az egyesület iktatójába  

6. Az eljárás végén a Fegyelmi Bizottság és a Vezetőség közösen ítéletet hoz 

9. §   FEGYELMI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA GYEREK ÉS IFJÚSÁGI HORGÁSSZAL 

SZEMBEN. 

1. Fegyelmi tárgyalás ifjúsági horgásszal szemben csak törvényes képviselője vagy gyámja 

jelenlétében folytatható le 

2. Fegyelmi eljárás gyermekhorgász ellen nem indítható. A gyerekhorgász szabályszerű 

horgászatáért a felügyeletét ellátó személy felelős. Fegyelmi eljárás alá a felügyeletet ellátó 

személy vonható 

3. Az eljárás menetére az 1-2 pontban foglaltak figyelembevétele mellett a 8§-ban foglaltak az 

irányadók 

10. §   FEGYELMI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

1. A Fegyelmi Bizottság 3 tagból áll 

2. A Bizottság akkor határozatképes, ha az elnöke és legalább egy tagja jelen van 

3. A Bizottság döntéseit a vezetőséggel együtt hozza 

4. Az eljárásban nem vehet részt az a személy: 

4.1. Akinek közeli hozzátartozója (szülei, gyereke, házastársa, élettársa) az eljárás alá vont 

személy 

4.2. Aki munkajogi vagy fölérendeltségi kapcsolatban áll az eljárás alá vont személlyel 

4.3. Akinek tárgyilagos megítélése más okból (elfogultság) nem várható 



11. §   JEGYZŐKÖNYV VEZETÉS SZABÁLYAI 

1. A fegyelmi tárgyalásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni 

2. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

- A Horgász Egyesület nevét 

- Az eljáró szervezet megjelent tagjainak nevét 

- A jegyzőkönyv nevét 

- Az eljárás alá vont tag nevét, címét 

- A tanúvallomásokat és a bizonyítékokat 

- Az eljárás alá vont személy nyilatkozatát a terhére rótt cselekménnyel kapcsolatban 

- A fegyelmi tárgyalás időpontját 

- A Határozat szövegezését 

- Keltezést és az eljáró szerv és az eljárás alá vont személy aláírását 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2020. január 23.                                         …………………………………………….……… 

                                                                                                                                                         Gratzoll László 

                                                                                                                          elnök 
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