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13.oldal 

után a kézhezvételtől számított 30. 
napig nem fizeti meg, annak az 
egyesület fegyelmi ügyében eljáró 
szerve az egyesületi tagsági viszo-
nyának törléssel való megszűnteté-
sére figyelmezteti, egyben újbóli 
fizetési felszólítást küld ki. Ameny-
nyiben az újbóli 2. felszólítás elle-
nére tárgyév december 31-ig a tag-
díjat nem fizeti meg, azt az egyesü-
let 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 ke-
zelésében lévő vízterületen a horgá-
szati jogát tárgyévre illetve a megfi-
zetés napjáig felfüggeszti. A horgá-
szati jogot a későbbi megfizetés 
esetén azonnal vissza kell állítani.  
 

22.§. Olyan egyesületi tag ellen, 
akivel szemben a fegyelmi ügyek-
ben eljáró szerv már három esetben 
elmarasztaló határozatot hozott, a 
soron következő taggyűlésen az 
elnökség a részletes tájékoztatás 
mellett kezdeményezi az érintett 
tagsági viszonyának megszűnteté-
sét kizárással, kivéve az írásos fi-
gyelmeztetéssel szankcionálandó 
eljárásokban.  
 

23.§. Olyan egyesületi tag ellen, 
akivel szemben a fegyelmi ügyek-
ben eljáró szerv írásos figyelmezte-
téssel szankcionálandó eljárások-
ban már három esetben elmarasz-
taló határozatot hozott, a negyedik 
elmarasztaló határozatban a horgá-
szati jogát az egyesület saját kezelé-
sében lévő vízterületen felfüggeszti 
a határozat megszületésének évé-
ben tárgyévre + 1 évre. 
 

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

25.§. Amennyiben a fegyelmi vét-
séget 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 ve-
zetőség, az elnökség, a közgyűlés 
által hozott határozatokat megsérti, 
nem teljesíti, figyelmen kívül hagy-
ja, azt az egyesület fegyelmi ügyé-
ben eljáró szerve az egyesület saját 
kezelésében lévő vízterületen a 
horgászati jogát tárgyévre 
felfüggeszti a területi jegy bevonása 
mellett.  
 

27.§. Az egyesület vezetősége köte-
les a soron következő taggyűlés 
megkezdése előtt 1 órával az összes, 
az előző időszakban keletkezett 
elmarasztaló határozatot jól látható 
helyen kitenni, hogy azt az egyesü-
leti tagok megismerhessék. A szüle-
tett határozatokkal kapcsolatban 
köteles tájékozatót tartani a köz-
gyűlés előtt.  
 

Ez a szabályzat az egyesület horgá-
szati szabályaival (horgászrend) 
egyidőben lép hatályba, azzal egyi-
dejűleg kell alkalmazni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELZETT CERTA Horgászegyesület 

Horgászati  szabályai 
( horgászrend ) 

 
1.§. A HORGÁSZREND CÉLJA 

 
E szabályok rendeltetése elősegíte-
ni a horgászat céljának érvényesü-
lését: a halfogást sportszerű eszkö-
zökkel és módszerekkel, a kifogott 
hallal való ésszerű kíméletes bá-
násmódot, a szabadidő kulturált 
eltöltését, az egészséges kikapcso-
lódást a természetben. A horgásza-
tot, törvényekben és egyéb jogsza-
bályokban meghatározott szabá-
lyokkal, az etikai normákkal vala-
mint az országos horgászrenddel 
egyetértésben szabályozza, amellyel 
mindenki számára biztosítja a za-
vartalan szabadidő-eltöltést. 

2.§. A horgászrend területi hatálya 
 

E horgászrend előírásainak hatálya 
kiterjed az Elzett Certa Horgász-
egyesület kezelésében lévő Pácini-
Karcsa tó teljes területére és ma-
gyarországi partszakaszára.  
 

3.§. A horgászrend időbeli és sze-
mélyi hatálya 

 

E horgászrend előírásai 2009. ápri-
lis 01-én lépnek hatályba és vissza-
vonásig érvényes. Kiterjed minden 
egyesületi tagra, valamint az egye-
sület kezelésében lévő Pácini-
Karcsa tavon horgászati tevékeny-
séget folytató személyre. 

 

4.§. A horgászat rendje 
 

A Pácini-Karcsa tó határvízen hor-
gászó személy köteles a jelen hor-
gászrend, a belvízi és határvízi köz-
lekedésre vonatkozó jogszabályok, 
a vonatkozó egyéb jogszabályok és 
rendeletek betartására! Az Elzett 
Certa Horgászegyesületi tagsággal 
nem rendelkező napi, heti, havi 
horgászjegyet és területi engedélyt 
megváltó személyek kötelesek meg-
ismerni a jelen horgászrendet, azt 
kiállításkor részükre biztosítani 
kell, erre figyelmüket fel kell hívni. 
 

5.§. Horgászatra jogosultságról 
 

   I. Horgászni az jogosult, akinek 
állami horgászjegye és a Pácini-
Karcsa tóra területi engedélye vagy 
napijegye van. E rendelkezés min-
denkire vonatkozik: a házastársra, 
más családtagra és a vendégre is. 
   II. Állami horgászjegyet csak az 
kaphat, aki horgászvizsgát tett, és 
horgász egyesületi tag; horgászattal 
(halászattal) kapcsolatos bűncse-
lekményért 3 évre visszamenőleg 
büntetve nem volt, és horgászattal 
(halászattal) kapcsolatos szabály-
sértés miatt egy éven belül nem 
hoztak ellene jogerős elmarasztaló 
határozatot, valamint előző évi fo-
gási naplóját leadta.  
   III. A horgászatra jogosult horgá-
szás közben köteles magánál tarta-
ni személyi igazolványát, horgász-
igazolványát, tagsági lapját, állami 
horgászjegyét, valamint a területi 
engedélyét és fogási naplóját, me-
lyeket az ellenőrzésre jogosult sze-
mélyek (halőr, társadalmi halőr, 
rendőr és más hatósági személyek) 

 

Horgászati 
Szabályzat 

 

Horgászrend 
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