
ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET  
FEGYELMI  SZABÁLYZATA 

 
 

1.§. 
A fegyelmi szabályzat célja 

 
A szabályzat szankciórendszerén keresztül biztosítani az egyesület tagsága számára az 
egyesületi élet zavartalan működését, az alapszabályban és a horgászrendben rögzített 
normatívák szerinti viselkedési formák betartását és betartatását, a szabadidő zavartalan 
eltöltését. 
 
 

2.§. 
Eljáró szerv 

 
Az egyesület fegyelmi ügyeiben első fokon az egyesület fegyelmi bizottsága jár el teljes 
jogkörrel az egyesület közgyűlésének felhatalmazása alapján az egyesületi tisztséget be nem 
töltő személyekkel szemben. A vezetőség hivatott eljárni első fokon a felügyelő bizottság, a 
vezetőség, az elnökség és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében, valamint 
másodfokon eljár  az egyesület választott tisztséget be nem töltött személy fegyelmi ügyében. 
Ez alól kivétel, ha az egyesület közgyűlése valamely eldöntendő kérdésben az eljárást 
magához vonja. Akkor is a közgyűlés jár el, ha a vezetőség, az elnökség, a felügyelő bizottság 
és a fegyelmi bizottság tagja fellebbezést nyújtott be az elsőfokú határozat ellen.  Az 
eljárásnak mindenre kiterjedőnek, alaposnak és részrehajlás nélkülinek kell lennie. 
Elfogultság bejelentése esetén az eljáró vezetőségi tagot bármely, a vezetőség által 
megválasztott 18. életévét betöltött egyesületi tag helyettesíti. Az egyes esetekben az eljáró 
személyek nem változhatnak az eljárás befejeztéig, kivéve az elháríthatatlan akadályokat 
(hosszan tartó betegség, elhalálozás, stb.). 
 

3.§. 
Fegyelmi büntetések 

 
- 1. Egyesület tagságából való kizárás, törlés. 
- 2. Egyesületi tagsági viszony felfüggesztése 1 évre 
- 3. Horgászati jog felfüggesztése az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a 

területi jegy bevonása mellett 
 minimum 3 hónap időtartamtól maximum tárgyévre +1 év időtartamig 

terjedően 
 minimum 3 hónap időtartamtól maximum 1 év /365 nap/ időtartamra  

terjedően 
 minimum 3 hónap időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő 

időtartamra 
- 4. Egyesület által nyújtott kedvezményektől való eltiltás határozott időre 
- 5. Pótdíj megfizetése /mértéke a mindenkori felnőtt tagsági díj fele/ 
- 6. Írásos figyelmeztetés  
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4.§. 
Az az egyesületi tag akit szándékos horgászattal (halászattal) kapcsolatos bűncselekményért 
jogerősen elítélt a bíróság, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve kizárja tagjai közül. 
 

5.§. 
Az az egyesületi tag akit szándékos horgászattal (halászattal) kapcsolatos bűncselekmény 
elkövetésén tetten érték, illetve ellene ilyen ügy van folyamatban, az egyesület fegyelmi 
ügyében eljáró szerve az egyesületi tagsági viszonyát az eljárás befejeztéig azaz a jogerős 
bírói végzésig felfüggeszti.  
 
Ha jogerősen a bíróság a cselekményéért elítélte, úgy az 4.§, alapján jár el az egyesület 
fegyelmi ügyében eljáró szerve. 
 
Amennyiben ellene az eljárást megszűntetik és a jogerős végzést az egyesület vezetőségének 
illetve a fegyelmi bizottságnak bemutatta, úgy a tagsági viszonyát haladéktalanul vissza kell 
állítani. 
 

6.§. 
Az az egyesületi tag akit horgászattal (halászattal) kapcsolatos szabálysértés miatt a hatóság 
elmarasztalt, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület saját kezelésében lévő 
vízterületen horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett minimum 3 hónap 
időtartamtól maximum tárgyévre +1 év időtartamig terjedően 
 
 

7.§. 
Az az egyesületi tag akit szándékos horgászattal (halászattal) kapcsolatos szabálysértés 
elkövetésén tetten érték, illetve ellene ilyen ügy van folyamatban, az egyesület fegyelmi 
ügyében eljáró szerve az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát 
felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett a jogerős végzés meghozataláig.  
 
Ha jogerősen a hatóság a cselekményéért elmarasztalta, úgy az 6.§, alapján jár el az egyesület 
fegyelmi ügyében eljáró szerve. 
 
Amennyiben ellene az eljárást megszűntetik és a jogerős végzést az egyesület vezetőségének 
illetve a fegyelmi bizottságnak bemutatta, úgy a horgászati jogát haladéktalanul vissza kell 
állítani. 
 

8.§. 
Az az egyesületi tag aki halőri és egyesületi ellenőrzés során okmányait nem tartja magánál, a 
területi engedélyét és fogási naplóját, melyeket az ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, 
társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek) felszólítására ellenőrzésre nem adja át, nem 
teszi lehetővé a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását, a fegyelmi ügyben eljáró 
szerv az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen horgászati jogát felfüggeszti a területi 
jegy bevonása mellett minimum 3 hónap időtartamtól maximum 1 év /365 nap/ időtartamra  
terjedően  
 
 
, 
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9.§. 
Az az egyesületi tag aki az ellenőrzést végző hajó vagy gépi hajtású csónak kikötésének 
jelzésekor a horgászkészségeket nem húzza ki a vízből, azt biztonságosan nem helyezi el a 
kikötés idejére a tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében, azt az egyesület fegyelmi 
ügyében eljáró szerve írásos figyelmeztetésben részesíti. 
 
 

10.§. 
Az az egyesületi tag aki a horgászáskor használt karót, bóját a horgászat befejeztével a vízből 
nem távolítja el, mely vonatkozik az etetés jelölésére szolgáló bójákra is, az egyesület 
fegyelmi ügyében eljáró szerve írásos figyelmeztetésben részesíti. 

 
11.§. 

Az az egyesületi tag aki  kijelölt fürdőhelyen – annak fürdőzők általi látogatottsága idején – 
ellenben a kijelölő hatósággal egyeztetett időponttal horgászik, azt az egyesület fegyelmi 
ügyében eljáró szerve írásos figyelmeztetésben részesíti. 
 

12.§. 
Az az egyesületi tag aki a csónakjával nem kellő távolságban halad el a parttól, a 
horgászpadtól vagy csónakból horgászók bevetett felszereléseitől, azt az egyesület fegyelmi 
ügyében eljáró szerve írásos figyelmeztetésben részesíti. 
 

13.§. 
Az az egyesületi tag aki az egyesület horgászati szabályának 7.§. IV. bekezdésében szereplő 
ellenőrzésre vonatkozó szabályt megszegi, azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az 
egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy 
bevonása mellett minimum 3 hónap időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő 
időtartamra. 
 

14.§. 
Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 8.§. III., IV., bekezdésében szereplő 
szabályokat megszegi azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület által 
nyújtott kedvezményektől eltiltja határozott időre. Aki pedig a 8.§. V. bekezdésében szereplő 
szabályokat megszegi annak az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület saját 
kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett 
minimum 3 hónap időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő időtartamra. 
 

15.§. 
Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 9.§. II., III. IV. VII., bekezdésében 
szereplő szabályokat megszegi, azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve írásos 
figyelmeztetésben részesíti. 
 

16.§. 
Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 9.§. V., VI., bekezdésében szereplő 
szabályokat megszegi, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület saját 
kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett 
minimum 3 hónap időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő időtartamra. 
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17.§. 
Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 10.§. I., II. bekezdésében szereplő 
szabályokat megszegi, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület saját 
kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett 
minimum 3 hónap időtartamtól maximum 1 év /365 nap/ időtartamra  terjedően. 
 

18.§. 
Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 10.§. V. bekezdésében szereplő 
szabályokat megszegi, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület saját 
kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett 
minimum 3 hónap időtartamtól maximum 1 év /365 nap/ időtartamra  terjedően. 

 
19.§. 

Az az egyesületi tag aki egyesület horgászati szabályának 10.§. VII., VIII., IX. bekezdésében 
szereplő szabályokat megszegi, az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve horgászati jogát 
az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a felfüggeszti a területi jegy bevonása mellett 
minimum 3 hónap időtartamtól maximum 1 év /365 nap/ időtartamra  terjedően. 
 

20.§. 
Az az egyesületi tag aki az egyesületi tagsági díjat önhibájából tárgy év április hó 30-ig nem 
fizeti be, illetve az ezt követő felszólítás után a kézhezvételtől számított 30. napig nem fizeti 
meg, annak az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesületi tagsági viszonyának 
törléssel való megszűntetésére figyelmezteti, egyben újbóli fizetési felszólítást küld ki.  
Amennyiben az újbóli 2. felszólítás ellenére tárgyév december 31-ig a tagdíjat nem fizeti meg, 
azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve az egyesület tagságából törli. 
 

21.§. 
Az az egyesületi tag aki az egyéb kötelező anyagi hozzájárulást önhibájából nem fizeti meg, 
azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró szerve pótdíj megfizetésére kötelezi az elmaradt díj 
megfizetésén felül és kifizetésre határnapot szab. Ha a megszabott határnapra a kifizetés 
elmarad, úgy az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát minimum 3 
hónap időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő időtartamra, illetve a megfizetés napjáig 
felfüggeszti. A horgászati jogot a későbbi megfizetés esetén azonnal vissza kell állítani.  
 

22.§. 
Olyan egyesületi tag ellen, akivel szemben a fegyelmi ügyekben eljáró szerv már három 
esetben elmarasztaló határozatot hozott, a soron következő taggyűlésen az elnökség a 
részletes tájékoztatás mellett kezdeményezi az érintett tagsági viszonyának megszűntetését 
kizárással, kivéve az írásos figyelmeztetéssel szankcionálandó eljárásokban.  
 
 

23.§. 
Olyan egyesületi tag ellen, akivel szemben a fegyelmi ügyekben eljáró szerv írásos 
figyelmeztetéssel szankcionálandó eljárásokban már három esetben elmarasztaló határozatot 
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hozott, a negyedik elmarasztaló határozatban a horgászati jogát az egyesület saját kezelésében 
lévő vízterületen felfüggeszti a határozat megszületésének évében minimum 3 hónap 
időtartamtól maximum tárgyévre +1 év időtartamig terjedően 
. 
 
 

24.§. 
Azt a tagot akit fegyelmi eljárás keretei között 2 éven belül a jelen fegyelmi szabályzat 3.§. 1., 
2., 3. bekezdése szerint jogerősen el volt marasztalva, nem lehet vezetőségi tagnak 
megválasztani. 
 

25.§. 
Amennyiben a fegyelmi vétséget az elnökség tagja követi el, úgy a fegyelmi eljárást a 
közgyűlés elé kell tárni, abban a közgyűlés jár el.  
 

26.§. 
Az az egyesületi tag aki a vezetőség, az elnökség, a közgyűlés által hozott határozatokat 
megsérti, nem teljesíti, figyelmen kívül hagyja, azt az egyesület fegyelmi ügyében eljáró 
szerve az egyesület saját kezelésében lévő vízterületen a horgászati jogát minimum 3 hónap 
időtartamtól maximum tárgyév végéig terjedő időtartamra felfüggeszti a területi jegy 
bevonása mellett.  
 

27.§. 
Az egyesület vezetősége köteles a soron következő taggyűlés megkezdése előtt 1 órával az 
összes, az előző időszakban keletkezett elmarasztaló határozatot jól látható helyen 
kitenni, hogy azt az egyesületi tagok megismerhessék. A született határozatokkal 
kapcsolatban köteles tájékozatót tartani a közgyűlés előtt.  
 
Ez a szabályzat az egyesület horgászati szabályaival (horgászrend) egyidőben lép hatályba, 
azzal egyidejűleg kell alkalmazni. 

 
Elzett Certa Horgászegyesület Közgyűlése 

Sátoraljaújhely 

2010 
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