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SZIGETKÖZ HORGÁSZ EGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZATA 

2018. 

 

A horgászattal, a hal védelmével kapcsolatos jogszabályok és egyesületi rendelkezések érvényre 

juttatása, az egyesület jogsértést, illetve fegyelmi vétséget elkövető tagjai felelősségre vonásának 

egységes rendje érdekében a Szigetköz Horgász Egyesület küldöttgyűlése az alábbi szabályzatot 

fogadja el: 

 

1. §. 

A FEGYELMI ELJÁRÁS CÉLJA  

A fegyelmi eljárás célja a horgászattal, a hal védelmével kapcsolatos jogszabályi rendelkezések, 

horgászrendek, az alapszabály, az általános magatartási normák megtartása, és megtartatása, 

valamint a jogsértést, illetve fegyelmi vétséget elkövető egyesületi tag -cselekményével arányban 

álló - elmarasztalása, az egyesület tagjainak visszatartása hasonló magatartástól. 

 

2. §. 

FEGYELMI VÉTSÉGEK  

Fegyelmi vétséget követ el az az egyesületi tag: 

 a.)  akit, halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő szándékos cselekmény miatt 

büntetőeljárásban, (és) vagy halvédelmi hatósági eljárásban jogerősen elmarasztaltak, 

 b.)  akit, halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő, szándékos cselekmény miatt 

szabálysértési eljárásban, (és) vagy halvédelmi hatósági eljárásban jogerősen elmarasztaltak, 

 c.)  aki, a horgászattal, halászattal kapcsolatosan, bármely halgazdálkodási területen az adott 

vízterületre érvényes horgászrendet megérti,    

 d.)  aki, a horgászattal, halászattal kapcsolatos tevékenysége során, az egyesület halgazdálkodási 

területén, a társadalmi együttélés szabályai ellen vét, vagy az egyesület alapszabályszerű működését 

veszélyezteti, 

 e.)  aki,  az egyesület választott, vagy megbízott tisztségviselőjeként  a kötelességét neki felróható 

okból nem teljesíti, vagy elhanyagolja, 

 f.) aki, az egyesület tagjaként a vezetőség egésze, egyes tagjai, a halászati őrök, társadalmi 

ellenőrök lejáratására, a közösség bomlasztására törekszik. Súlyosabban minősül, ha ezt a 

cselekményt az egyesület választott, vagy megbízott tisztségviselőjeként követi el, 



 g.)  aki, az egyesülettel szemben fennálló anyagi, vagy természetbeni kötelezettségeit az előírt 

határidőn belül nem teljesíti, illetve a fegyelmi bizottság idézésére a fegyelmi tárgyaláson, mint 

idézett tanú, - alapos indok nélkül - nem jelenik meg, vagy ott szándékosan valótlant állít,  

 h.)  aki vendégének, az egyesület halgazdálkodási területein, a társadalmi együttélés és a 

horgászrend ellen vétő magatartását, a tőle elvárható módon nem akadályozza meg.  

 

 3. §. 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK  

(1)  Fegyelmi büntetések: 

a./ figyelmeztetés; 

b./ megrovás; 

c./ az egyesület halgazdálkodási területein a horgászattól való határozott idejű eltiltás; 

d./ a fegyelmi határozatban megjelölt egyesületi létesítményből, horgásztanyáról 

meghatározott időre szóló kitiltás; 

(2)    Az egyesület választott, vagy megbízott tisztségviselője által elkövetett, a 2. §. e.) pontja 

szerint fegyelmi vétség elkövetése esetén csak a 3. §. (1). bekezdés a.) és b.) pontjában 

meghatározott fegyelmi büntetést lehet kiszabni, továbbá a vezetőség indítványozhatja a fegyelmi 

eljárás alá vont személy tisztségéből történő visszahívását. A visszahívásról a küldöttgyűlés dönt 

(3)   A 3.§. a) - b) pontja szerinti figyelmeztetés, illetve megrovás a cselekménytől számított egy év 

elteltével automatikusan törlődik.  

(4)   A 3. §. c) - d) pontja szerinti eltiltás, kitiltás fegyelmi büntetések leghosszabb időtartama egy 

év. Az eltiltás, kitiltás a lejárat napjától számított egy év elteltével törlődik.  

(5)   Amennyiben a fegyelmi fórum az egyesületi tagnak az egyesületből történő kizárását tartja 

indokoltnak, erre nézve javaslatot tehet a küldöttgyűlésnek.  

(6) A 3.§. szerinti fegyelmi büntetések esetén, minősített súlyosbító körülményként kell értékelni, 

ha az elkövetéstől a törlésig az érintett ellen újabb fegyelmi eljárásban fegyelmi büntetést kell 

kiszabni. 

 (7)    A 3. §. (1) bekezdés c) - d) pontjai által kiszabható büntetés végrehajtása – rendkívüli 

méltánylást érdemlő esetben (súlyos betegség, egészségügyi vagy rehabilitációs cél elérése) – 

legfeljebb két évi próbaidőre felfüggeszthető. Ha a próbaidő eredményesen telt el, a fegyelmi 

büntetés hatályát veszti. Amennyiben a fegyelmi eljárás alá vont tag a próbaidő alatt újabb fegyelmi 

vétséget követ el, és emiatt ismételt fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, úgy a határozatban el 

kell rendelni a korábban kiszabott, de próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetés végrehajtását is.   

(8)   Az eltiltás fegyelmi határozat jogerőre emelkedésekor a kiadott területi engedélyt – a büntetés 

időtartamára – vissza kell vonni.  

 

 



4. §. 

HATÁSKÖR, ILLETÉKESSÉG 

(1) A bűntető törvénykönyvben, a szabálysértési törvényben, a halászati törvényben és a 

halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról szóló kormányrendeletben büntetni rendelt jogsértő 

cselekmények elbírálása a bíróságok, a szabálysértési, illetve a halvédelmi hatóságok feladata. A 

halászati őr, a társadalmi halőr, és az ellenőrzésre jogosult más személy az ellenőrzései során feltárt 

jogsértő cselekmények miatt, az eljárásra illetékes hatóságnál feljelentést tesz, vagy a törvényekben 

biztosított jogkörében, helyszíni bírságot szab ki. 

 

(2) Az egyesület tagja által bármely halgazdálkodási területen elkövetett jogsértés esetén, fegyelmi 

eljárást kell elrendelni. Amennyiben a jogsértő cselekmény miatt hatósági eljárás is indul, annak 

jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni. A fegyelmi bizottság a hatósági eljárás 

jogerős befejezése után folytatott eljárásában dönt, hogy az egyesület érdekeit figyelembe véve a 

hatósági döntést elfogadja, vagy e fegyelmi szabályzat alapján büntetést szab ki. A hatóság által 

hozott szankciók mellett - ha az elkövetett cselekmény egyúttal fegyelmi vétséget is képez – a 

fegyelmi eljárás lefolytatható, és fegyelmi büntetés is kiszabható A büntetés kiszabásánál 

összhangot kell teremteni a fegyelmi szabályzat, az egyes jogsértések esetén kiszabható 

büntetésekről szóló kormányrendelet, valamint az egyesület érdeke, értékrendje között. /melléklet, a 

halvédelmi hatóság által kiszabható büntetések/ 

 

(3) Az egyesület alapszabályában, horgászrendjében meghatározott - az országos horgászrendtől 

eltérő - korlátozásoknak, magatartási szabályoknak, az egyesület tagjai által történő megsértése 

esetén az eljárást a fegyelmi szabályzat alapján kell lefolytatni.  

 

(4)  Amennyiben vendéghorgász sérti meg az egyesületi horgászrendet, az egyesület elnöke a 

kiadott területi engedélyt bevonja, súlyosabb esetben javaslatot tesz a vendéghorgász egyesületénél 

fegyelmi, vagy más hatósági eljárás lefolytatására, amennyiben azt az ellenőrzést végző nem tette 

meg. Az egyesületi horgászrend megsértése esetén az elkövetett cselekmény súlyától függően, 

három hónaptól egy évig terjedően a vendéghorgász területi jegyet nem válthat. Ennek mértékét a 

fegyelmi szabályzat alapján az elnök állapítja meg, s döntését írásban közli.   

 

 (5) A 2. §. szerinti jogsértések, fegyelmi vétségek elkövetése miatt elrendelt fegyelmi ügyek 

elbírálása az egyesület fegyelmi bizottságának hatáskörébe tartozik, kivéve az egyesület 

tisztségviselőivel szemben folytatott fegyelmi eljárásokat. 

A fegyelmi eljárásra az az egyesület illetékes, amelynél az eljárás alá vont személy a fegyelmi 

eljárás elrendelésének évében az állami horgászjegyet kiváltotta.  

      Fegyelmi ügyekben eljáró szervek az egyesületnél az első és a másodfokú eljárásban:  

 a.)   tisztséget nem viselő tagokkal szemben első fokon az egyesület fegyelmi bizottsága, 

másodfokon az egyesület vezetősége, 

b.)   az egyesület tisztségviselőivel szemben első fokon az egyesület vezetősége, másodfokon az 

egyesület küldöttgyűlése, 

c.)  a  b.) pont szerinti tisztségviselővel szemben folytatott eljárásban,  a vezetőség javaslatára, a 

választott tisztségviselő tisztségéből való felmentéséről a küldöttgyűlés dönt.  

 



5. §. 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 

(1)     Fegyelmi eljárás csak egyesületi tag ellen, annak egyidejű értesítése mellett írásban 

rendelhető el. Az értesítésben ismertetni kell az elkövetett fegyelmi vétséget.  

(2)      Fegyelmi eljárás elrendeléséről a tudomásra jutását, illetve írásos anyag kézhezvételét 

követően a horgászegyesület elnöke, akadályoztatása esetén az ügyek vitelével megbízott személy, 

(továbbiakban elrendelésre jogosult) gondoskodik. 

(3)    A fegyelmi eljárást el kell rendelni, ha az egyesület tagja a 2. §. a.) - h) pontja szerinti 

cselekményt követett el, kivéve a (4) bekezdésben foglalt esetben. 

Amennyiben bűncselekmény, szabálysértés, vagy halgazdálkodással, horgászattal, halászattal 

kapcsolatos jogsértő cselekmény megalapozott gyanúja miatt hatósági eljárást rendeltek el, az 

eljárás jogerős befejezéséig a fegyelmi eljárást fel kell függeszteni.  

 

(4)     Az elrendelésre jogosult, ha a tudomására jutott adatok alapján megállapítható, hogy 

csekélyebb súlyú fegyelmi vétség valósult meg, a fegyelmi eljárás elrendelésének mellőzésével 

saját hatáskörben is alkalmazhatja a 3. §. (1) bekezdésének a.) vagy b.) pontja szerint fegyelmi 

büntetést, különös tekintettel a kezdő, illetve ifjúsági horgász által elkövetett cselekményre. 

(5)      Ha a fegyelmi vétséget elkövető az elrendelésre jogosultnak, a (4) bekezdés szerinti döntése 

ellen, annak közlésekor, vagy a közléstől számított nyolc napon belül kifogással él, az elrendelésre 

jogosult köteles az ügyben fegyelmi eljárást elrendelni.  

 

6. §. 

ELÉVÜLÉS 

Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint fél év, vagy a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult 

személy tudomására jutásától számított három hónap eltelt, fegyelmi eljárás nem indítható, kivéve, 

ha az ügyben büntető, vagy szabálysértési, illetve halvédelmi hatósági eljárás indult. Ez utóbbi 

esetben a fél év elévülési időt a büntető, vagy szabálysértési, illetve halvédelmi hatósági eljárást 

lezáró jogerős határozatnak, a fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult személy tudomásra jutásától 

kell számítani. 

 

7. §. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

(1)  A fegyelmi bizottság 4 főből áll. Határozatképes, ha a fegyelmi ügy tárgyalásán a bizottság 

tagjainak több mint fele, jelen van. Határozatait zárt ülésen, a jelen lévő bizottsági tagok nyílt 

többségi szavazata szerint hozza meg. 

 (2)  Nem járhat el az adott fegyelmi eljárásban a fegyelmi bizottság tagjaként a sértett, továbbá, aki 

a fegyelmi eljárás alá vont egyesületi tagnak, vagy a sértettnek közeli hozzátartozója, (a házastársa, 

egyenes ági rokona, örökbefogadott-, mostoha-, vagy nevelt gyermeke, örökbefogadó-, mostoha-, 



vagy nevelőszülője, valamint a testvére hozzátartozója továbbá: az élettársa, az egyenes ági rokon 

házastársa, a jegyese, a házastárs egyenes ági rokona és testvére, valamint a testvér házastársa) 

illetve, aki a sértettel, vagy az eljárás alá vonttal munkajogi alá- fölérendeltségi, vagy egyéb 

függőségi viszonyban áll. Nem járhat el a fegyelmi bizottság azon tagja sem, akitől az ügy 

tárgyilagos megítélése egyéb okból – elfogultság – nem várható el.         

 (3)  A másodfokú, eljárásban nem vehet részt a fegyelmi szerv tagjaként az, aki az elsőfokú 

eljárásban a fegyelmi bizottság tagjaként részt vett az eljárás lefolytatásában, és a fegyelmi 

határozat meghozatalában.  

 

8. §. 

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK  

 (1)   Az egyesület elnöke, (az elrendelésre jogosult) a fegyelmi bizottság vezetőjével egyetértésben, 

a fegyelmi ügy iratainak beérkezésétől számított 30 napon belül köteles kitűzni a fegyelmi ügy 

tárgyalását, vagy szükség szerint kivizsgálást rendel el. A kivizsgálás legfeljebb 60 napig tarthat. 

  (2)  A fegyelmi eljárás szabályszerű lefolytatásáról a fegyelmi bizottság elnöke, akadályoztatása 

esetén a fegyelmi bizottság egyik tagja gondoskodik. Amennyiben szükséges, a fegyelmi bizottság - 

legalább két tagja részvételével- a tényállás tisztázása érdekében döntés előkészítő eljárást 

folytathat, de a fegyelmi ügyben döntést, csak a bizottsági tagok többségének részvételével, a 

jelenlévők többségi akarata szerint hozhat. 

  (3)   Az eljárás alá vont személyt tértivevényes ajánlott levélben, és azzal a figyelmeztetéssel kell a 

kitűzött tárgyalásra megidézni, hogy távolmaradásával a tárgyalás megtartását nem akadályozza. 

Személyi és tárgyi bizonyítékait, legkésőbb a kitűzött tárgyaláson bejelentheti, illetve a tárgyalásra 

magával hozhatja.  

 (4)  Ha az eljárás alá vont a terhére rótt fegyelmi vétség elkövetését az ellenőrzés során elismerte, 

és a feljelentést aláírásával hitelesítette, vagy ellene - a fegyelmi eljárás tárgyát képező ügyben - 

más hatóság által folytatott eljárásban jogerős elmarasztaló ítélet született, a bizonyítási eljárást 

mellőzni lehet. Ebben az esetben a fegyelmi tárgyalásra csak az eljárás alá vontat kell idézni. 

(5)  Akinek a tárgyaláson tanúkénti meghallgatás szükséges, az a tárgyalásra beidézhető 

tértivevényes ajánlott levélben, vagy kizárólag hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton 

(telefon). Az idézés kézhezvétele, és a tárgyalás időpontja között minimálisan öt napnak el kell 

telnie, de a tanú beleegyezésével ez az idő rövidebb is lehet.  

(6) A tárgyaláson a tanú meghallgatása személyes részvétellel, vagy - amennyiben ehhez hozzájárul 

- távolból, technikai eszközön keresztül - a tanú azonosítását követően – is lefolytatható akkor, ha a 

két helyszín között az összeköttetés közvetlenségét és kölcsönösségét kép-és hangfelvétel, vagy 

folyamatos hangfelvétel biztosítja. Az utazással felmerült költségeket a tanú kérésére meg kell 

téríteni. 

(7)  A tárgyalás nyilvános, azon az egyesület tagjai részt vehetnek. Az eljárás alá vont tag indokolt 

kérelmére azonban zárt tárgyalás rendelhető el. Amennyiben erkölcsi okok indokolják, a bizottság 

elnöke a tárgyalásról az ifjúsági tagokat kizárhatja. 



(8)  A tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke, - akadályoztatása esetén egy tagja - nyitja meg, vezeti 

le, és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt, aki a tárgyalás rendjét közbeszólásaival, vagy egyéb 

módon megzavarja, a tárgyalásról – figyelmeztetés után – kiutasíthatja, és ellene az elrendelésre 

jogosult személynél fegyelmi eljárás indítását kezdeményezheti.  

Megállapítja a tárgyalás megtartásának szabályszerű feltételeit, ellenőrzi, hogy a megidézettek 

megjelentek-e. Felveszi az eljárás alá vont tag személyi adatait, tisztázza az elfogultságot. 

Elfogultsági kifogás előterjesztése esetén, a kifogásolt tag nyilatkozata, valamint az esetleges 

bizonyítás felvétele után – a kifogással érintett személy, és az eljárás alá vont távollétében – a 

bizottság kellő indoklással dönt az elfogultsági indítvány elfogadásáról, vagy elvetéséről.   

A fegyelmi ügy ismertetése után, a bizottság elnöke meghallgatja az eljárás alá vontat, akihez a 

bizottság tagjai kérdéseket intézhetnek. Ezután kerül sor az bizottság által szükségesnek tartott 

bizonyítás eljárás lefolytatására, tanúk meghallgatására.  

(9) Amennyiben a fegyelmi bizottság úgy ítéli meg, hogy elegendő adat áll rendelkezésre a 

határozathozatalhoz, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja. A bizonyítékokat egyenként, és 

összességükben értékeli, ezek alapján állapítja meg a tényállást, és hozza meg határozatát. 

 

9. §. 

A FEGYELMI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSA 

 (1)       A tárgyalásról, illetve a döntés előkészítő eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni, mely 

tartalmazza: 

 a.)  a bizottság megnevezését, jelen lévő tagjainak nevét, a jegyzőkönyvvezető és a hivatalból 

megjelenő más személyek nevét,  

 b.)       az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, egyesületének nevét, horgászigazolványának és 

állami jegyének számát, esetleges viselt tisztségét, érdemi nyilatkozatát a terhére rótt fegyelmi 

vétség tekintetében, védekezését,  

 c.)        a tanúk vallomásait,  

 d.)       az elhangzott indítványokat. 

(2)    A jegyzőkönyvet a bizottság jelen lévő tagjai, és a jegyzőkönyvvezető – amennyiben nem a 

bizottság egyik tagja vezeti a jegyzőkönyvet – írja alá.  

(3)   Amennyiben a tanú meghallgatása telekommunikációs eszköz használatával történik, a 

jegyzőkönyvben rögzíteni kell a telekommunikációs eszköz használatának tényét és módját, az 

elkülönített helyszín címét, az ott tartózkodó személyek nevét és azt, hogy milyen minőségben 

vannak jelen, annak a személynek a nevét, horgász igazolvány számát, lakcímét, akinek a 

részvételét a telekommunikációs eszköz útján biztosítják. Az eszköz használata esetén a felvételt 

(kép és hangfelvétel, vagy folyamatos hangfelvétel) rögzíteni kell. Amennyiben jogorvoslati 

eljárásra nem kerül sor a felvételt meg kell semmisíteni. 

 



10. §. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATA 

 (1)  A fegyelmi bizottság zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet az elnök azonnal kihirdet, 

vagy a kihirdetésre nyolc napon belül határnapot tűz ki.  

 (2)   Ha a bizottság, a bizonyítási eljárás eredményeként azt állapítja meg, hogy az eljárás alá vont 

személy  

 a.)       a terhére rótt cselekményt nem követte el,  

 b.)       a terhére rótt cselekmény elkövetése kétséget kizáró módon nem bizonyítható, illetve  

 c.)       a terhére rótt fegyelmi vétség elévült, úgy a fegyelmi eljárás megszüntetéséről határoz. 

(3) Amennyiben, az eljárás adatai alapján bűncselekmény, vagy szabálysértés megalapozott gyanúja 

állapítható meg, a fegyelmi bizottság erről szóló javaslata alapján, az egyesület elnöke (az 

elrendelésre jogosult) a fegyelmi eljárást felfüggeszti, és feljelentéssel él az eljárás lefolytatására 

hatáskörrel, és illetékességgel rendelkező hatósági szerv felé. 

 (4)   Az eljárás megszüntetéséről, felfüggesztéséről, illetve az eljárás alá vont elmarasztalásáról 

szóló határozatot írásba kell foglalni. A határozat három részből áll. Az első rész tartalmazza a 

bizottság megnevezését, az eljárás számát, az eljárás alá vont személy nevét, lakcímét, 

egyesületének nevét, esetleges viselt tisztségét, horgászigazolványának és állami horgászjegyének 

számát, a tárgyalás helyét, idejét.  

A határozat második, rendelkező része tartalmazza az eljárás alapját, a fegyelmi ügyben hozott 

érdemi döntést, továbbá a fellebbezési jog tekintetében nyújtott tájékoztatást. 

Emellett rendelkezni kell: 

a.) a korábban bizonyítékként elvett eszközök visszaadása, vagy más hatósághoz való 

továbbítása felöl, 

b.) a területi engedély bevonásának tartamáról, kezdő-, és záró napjáról, a büntetés törlésének 

napjáról,  

A határozat harmadik, indokolási része tartalmazza a fegyelmi bizottság által megállapított 

tényállást, a bizonyítékok megjelölését, azok mérlegelését, az esetleges súlyosbító, vagy enyhítő 

körülményeket. 

 

11. §. 

A FEGYELMI BIZOTTSÁG HATÁROZATÁNAK KIHIRDETÉSE 

(1)  A fegyelmi bizottság írásos határozatát, az eljárás alá vonttal a kihirdetéskor aláírás ellenében át 

kell vetetni, vagy részére tértivevényes, ajánlott levélben nyolc napon belül megküldeni.  

(2)  Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában, a kézhezvételt követő tizenhatodik napon, ha 

pedig a fellebbezésre jogosultak az elsőfokú határozat kihirdetése után a fellebbezési jogukról 

valamennyien lemondtak, a lemondáskor jogerőre emelkedik. 



12. §. 

A JOGERŐS FEGYELMI HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA 

(1)   A 3. §. (1) pontjaiban meghatározott fegyelmi büntetéséket, a határozat jogerőre emelkedése 

után haladéktalanul be kell jegyezni, az eljárás alá vont személy egyesületi tagnyilvántartó 

kartonjára. A bejegyzésben dátumszerűen fel kell tüntetni a fegyelmi büntetés hatályának első, és 

utolsó napját, valamint 3.§. (2) - (8) pontja szerint számított törlés napját. 

(2)   Az eltiltás, kezdő napja, az a nap, amelytől kezdődően a fegyelmi eljárás alá vont személy, a 

fegyelmi határozatban megjelölt jogát ténylegesen nem gyakorolhatta. A fentiekre tekintettel, 

amennyiben az eljárás alá vonttól a területi engedélyét, illetve az állami horgászjegyét az 

intézkedésre jogosult személy, a feljelentés megtételekor a helyszínen bevonta, úgy a kezdőnap, a 

bevonást követő nap. Amennyiben bevonás nem történt, a kezdőnap, a fegyelmi határozat 

hatálybalépését követően, a területi engedély, és az állami horgászjegy leadásának időpontja.     

(3)   A jogerős fegyelmi határozat rendelkező részét a küldöttgyűlésen – kivonatolva – ki kell 

hirdetni. Ugyanezen rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az egyesület vezetősége által 

lefolytatott első-, és másodfokú fegyelmi eljárásokban. 

 

13. §. 

FELLEBBEZÉS 

(1)  Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított tizenöt napon 

belül fellebbezésnek van helye, melyet az elsőfokú fegyelmi szervnél kell benyújtani.  

(2)  Fellebbezésre jogosult az eljárás alá vont, és a fegyelmi eljárás elrendelésre jogosult személy. A 

fellebbezés halasztó hatályú.  

 (3)  A fellebbezést a fegyelmi bizottság elnöke – az ügy irataival együtt – a fellebbezés 

kézhezvételét követő nyolc napon belül köteles megküldeni a vezetőségnek. Ha a fellebbezés 

elbírálására másodfokon a küldöttgyűlés jogosult, a vezetőség dönthet rendkívüli küldöttgyűlés 

összehívásáról, vagy a soron következő küldöttgyűlés elé terjeszti az ügyet. 

(4)  Ha a másodfokú szerv a fellebbezést alaptalannak találja, azt elutasítja, ellenkező esetben az 

elsőfokú határozatot részben, vagy egészben megváltoztathatja, vagy a határozat hatályon kívül 

helyezése mellett, az elsőfokú szervet új eljárásra, és új határozathozatalra utasíthatja.  

(5)  A másodfokú szerv az elsőfokú határozatban kiszabott fegyelmi büntetést, csak az erre irányuló 

fellebbezés esetés súlyosbíthatja.  

(6)   Ha a fellebbviteli szerv a fellebbezést érdemben elbírálta, a hozott határozat, a kihirdetéssel 

jogerőre emelkedik. A másodfokú határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs.    

(7)   A másodfokú határozat ellen, az elmarasztalt személy jogorvoslati kérelemmel - 30 napon 

belül - bírósághoz fordulhat. A peres eljárás megindítása, a határozat végrehajtását nem 

befolyásolja. 

 



14. § . 

ÚJRAFELVÉTEL 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül, a fegyelmi büntetéssel 

sújtott személy az ügy újrafelvételét kérheti, ha olyan új bizonyítékokat jelöl meg, melyek az 

alapeljárásban, a terhére megállapított tényállás megdöntésére, és ez alapján kedvezőbb határozat 

hozatalára alkalmasak. Az újrafelvétel elrendelése, vagy az újrafelvételi kérelem elutasítása, az 

egyesület vezetőségének hatáskörébe tartozik. Az újrafelvételt elrendelő, illetve elutasító határozat 

ellen, fellebbezésnek helye nincs. Az újrafelvételi eljárásra is a fegyelmi eljárás általános 

rendelkezései az irányadóak. 

 

15.§. 

ELJÁRÁS IFJÚSÁGI TAGGAL SZEMBEN 

Ifjúsági taggal szemben, elsődleges cél a nevelés, ezért – a súlyos elbírálás alá eső eseteket kivéve – 

az 5. §. (4). bekezdése szerint kell eljárni, a fegyelmi eljárás elrendelését mellőzni kell. 

Amennyiben fegyelmi eljárás elrendelésére kerül sor, az ifjúsági tag megidézésével egyidejűleg, a 

szülőt is idézni kell a tárgyalásra. Az ifjúsági tag elleni intézkedések előtt, ki kell kérni az egyesület 

ifjúsági felelősének véleményét is.  

 

16. §. 

A GYAKRABBAN ELŐFORDULÓ FEGYELMI VÉTSÉGEK ELBÍRÁLÁSÁHOZ VALÓ 

IRÁNYMUTATÓ A FEGYELMI BÜNTETÉSEK KISZABÁSA SORÁN 

 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA 

 

A horgász egyesületi fegyelmi eljárás keretében kiszabható fegyelmi büntetések fajtáit és mértékét a 

SZIGETKÖZ HORGÁSZ EGYESÜLET FEGYELMI SZABÁLYZAT 3.§-a határozza meg. A 

fegyelmi gyakorlatot nem lehet merev korlátok közé szorítani, ezért a szabályzat csupán az eltiltás 

tartama felső határát szabja meg. A fegyelmi szabályzat nem sorolja fel részletesen a különböző 

fegyelmi vétségeket, csupán azok nagyobb csoportjait. A fegyelmi bizottság, a vezetőség, illetve a 

küldöttgyűlés, az egyes cselekmények elbírálásánál, a büntetés kiszabásánál körültekintően jár el, 

mérlegeli az enyhítő, esetleg súlyosító körülményeket, figyelembe veszi a közösség erkölcsi-, 

morális állapotát, mérlegeli a büntetés kiszabásával a szabálykövetésben elérni kívánt egyéni, és 

közösségi célt.  

 

Enyhítő körülmények: 

- fiatalkorú horgász, 

- kezdő horgász, aki még nem ismeri kellően a horgászat szabályait, 

- súlyos betegségben szenved, 

- feltáró jellegű beismerést tett, 

- tettét őszintén megbánta, 

- számottevő társadalmi munkát végzett, vagy végez a közösség javára. 

 



Súlyosbító körülmények: 

- korábban is követett el fegyelmi vétséget, és az még nem került törlésre, 

- tettét ital, vagy más tudatmódosító szer hatása alatt követte el, 

- az eljáró szervet fondorlatosan félre akarta vezetni, (önmagában a tett tagadása nem lehet 

súlyosító körülmény), 

- súlyos erkölcsi, vagy anyagi kárt okoz,  

- betöltött tisztségénél fogva köteles lett volna példamutató magatartást tanúsítani, 

- elszaporodtak az adott fegyelemsértések, 

 

 

JAVASOLT BŰNTETÉSEK 

 

A javasolt büntetések elsődleges célja, a szabálykövető magatartás kikényszerítése, illetve a 

szabályt sértők elleni egységes fellépés.  

 

(1.)  figyelmeztetés  

 

o aki, kifogott hallal kíméletlenül, etikátlanul bánik (élve a földön, kavicson huzamos ideig 

vergődni hagyja, élve tisztítja, kiemelés után élő halon szándékosan vágást ejt, dobálja stb) 

o elszakadt, vízparton lévő horgászzsinórt szándékosan hátrahagyja, 

o fogási naplóját hiányosan vezeti, (pld. részadat, /víztérkód, perc /hiányzik), 

o magatartásával zavarja horgásztársait, (zavaró fény-, hangképző eszközt, mellőzésére 

     vonatkozó kérés ellenére használ), 

o horgászhelyén szemetel, azt nem takarítja össze, 

 

(2.)   megrovás 

 

o aki, visszaesőként figyelmeztetésben részesül,  

o jogtalanul létesít horgászállást, és ennek, vagy a már meglévőnek kizárólagos  használatára 

tart igényt, (kivéve a tanyahely foglalására kijelölt vízterület) 

o etetett helyét bójával jelöli meg, 

o indokolatlanul írtja a part menti növényzetet, 

o az egyesületet, annak vezetőségét, illetve tisztségviselőit mások előtt szidalmazza, az  

egyesület jó hírét veszélyezteti,  

o horgásztársait rágalmazza, 

o aki, parti védművet, vagy más műtárgyat megrongál, halrácsot, zsilipet jogtalanul kezel,  

 

(3.)  3-6 hónap eltiltás  

 

o aki, visszaesőként megrovásban részesült, 

o aki, az adott vízterületre vonatkozó tilalmi táblákat figyelmen kívül hagyja,  

o aki, a fogási napló fogást követő azonnali kitöltését elmulasztja, darab és méretkorlátozás 

alá eső elvinni kívánt hal fogásakor, közben készségét felcsalizva vízbe dobja, 

o aki, november 1 és március 1 között etetőanyagot juttat a vízbe, etetőkosarat használ, illetve 

etetőanyagot tart magánál, 

o aki, a fogási naplóba horgászrendet sértő adatokat rögzít, és ez a naplók összesítésekor derül 

ki, 

o aki, megszegi az éjszakai horgászat előírásait, horgászhelyét nem világítja ki, 

o aki, a darabkorlátozás alá nem eső, elvinni kívánt halfogást a fogási naplóba nem írja be a 

horgászhely elhagyása előtt, 

o aki, etetőanyagait tiltott módon behordással, úszó alkalmatosság igénybevételével juttatja a 

vízbe, 



o aki, víz fölé benyúló horgászállást (bódé, stég) épít. 

o aki, az ellenőrzésre jogosított személyt jogszerű tevékenysége közben, vagy e miatt sértegeti 

szidalmazza, 

o aki, a vízterületre vonatkozó országos szabályoktól eltérő halfogási tilalmi időkorlátozásokat 

figyelmen kívül hagyva horgászik, 

 

4.)  6 hónaptól - 12 hónapig tartó eltiltás  

 

o aki, visszaesőként újabb eltiltással büntethető cselekményt követ el, 

o aki, az országos horgászati szabályoktól eltérően, az adott vízterületre meghatározott 

halfogás méret és mennyiségi korlátait túllépi, 

o aki, a rá irányuló horgászati célú ellenőrzést bármely módon megakadályozza, az ellenőrzés 

alatt önhatalmúlag eltávozik, kivonja magát az ellenőrzés alól, 

o aki horgász engedélyét más személynek átengedi, 

o aki, horgásztársát, a horgászattal kapcsolatos okból tettlegesen bántalmazza, 

o aki, vízre, engedély nélkül épített horgász állását, bódéját, stégét az elnökség vagy a 

fegyelmi bizottság határozata után, az abban megszabott időre nem szűnteti meg, nem állítja 

(állíttatja) vissza az eredeti állapotot, 

o aki, a fogási naplóban olyan eszközzel tesz bejegyzést, melynek rövid időn belül látható 

nyoma nem marad, vagy olvashatatlanná válik,  

o aki, súlyosan megsértve a környezetvédelmi szabályokat, veszélyes hulladékot vízpartra, 

vagy vízbe juttat (pld fáradt olaj, akkumulátor, festék hulladékok, olajszármazékok stb.) és 

ezzel veszélyezteti az adott vízterület élővilágát. 

o aki, az ellenőrzésre jogosult személyt tettlegesen bántalmazza, 

o aki, az egyesület tisztségviselőjét, a horgászattal, vagy az egyesületi tevékenységével 

kapcsolatos okból tettlegesen bántalmazza. 

 

(a) A felsorolás, csak azokat a fegyelmi vétségeket tartalmazza, melyek a mindennapi életben 

előfordulhatnak. A fegyelmi büntetések kiszabásánál, méltánylást érdemlő esetben, ettől lehet 

enyhébb büntetést kiszabni, súlyosabb esetben, több szabálytalanság együttes elkövetése esetén a 

büntetések mértéke, az egyedi vétségeknél meghatározottnál súlyosabb is lehet.  

 (b) Amennyiben, a fegyelmi bizottság olyan fegyelemsértéssel találkozik, amely a fentiek közé 

nem sorolható, azonban kétséget kizáróan sérti a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, az 

egyesület alapszabályát, illetve horgászrendjét, akkor saját hatáskörben hozza meg döntését.  

 (c) Egyes fegyelemsértések elszaporodása esetén, a fegyelmi bizottság javaslatot tesz a vezetőség 

felé, hogy a soron következő küldöttgyűlésen indítványozza a fegyelmi szabályzatot módosítását, a 

büntetés szigorítását. 

 

Jelen fegyelmi szabályzatot, a Szigetköz Horgász Egyesület 2018. évi küldöttgyűlése március 04-én 

elfogadta és az elfogadás napján hatályba léptette. A fegyelmi szabályzatot az ezt követően 

elrendelt fegyelmi eljárások során kell alkalmazni.  

Győr, 2018. március 04.   

 

 Szigetköz Horgász Egyesület elnöke sk.              fegyelmi bizottság elnöke sk. 


