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A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi vétséget elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje érdekében a közgyűlés az
alábbi szabályzatot fogadja el:
A fegyelmi eljárás célja
1.§.
A fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályok, horgászrendek,
az alapszabályok, az egyesület szervei által hozott határozatok, a társadalmi együttélés
szabályai megtartását elősegítő etikai szabályok betartására, valamint az egyesületi élet
tisztaságának elfogadható szinten történő biztosítására való nevelés, illetve a fentiek ellen
vétők ösztönzése – ha kell elmarasztalással is - a további vétségek elkerülésére, a helyes
magatartás kialakítására. / +1/
Fegyelmi és egyéb vétségek

/ +1/

2.§.
1./ Fegyelmi vétséget követ el az a horgász tag:
a./ akit bármilyen szándékos bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek,
b./ aki ellen halgazdálkodással /halászattal, horgászattal/ összefüggő szándékos bűncselekmény miatt a bűnüldöző, illetve igazságügyi szervek jogerős marasztaló határozatot hoztak,
c./ akit halgazdálkodással /halászattal, horgászattal/ kapcsolatos, illetve horgászattal összefüggő környezetvédelmi szabálysértés elkövetésében jogerősen vétkesnek találtak,
d./ aki a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló jogszabályok, a horgászrendek, az
egyesületi alapszabály, a választott szervek határozatai, a társadalmi együttélés etikai
szabályai ellen vét, erkölcsi szabályokat súlyosan sért, vagy a horgászszervezetek
alapszabályszerű működését veszélyezteti, / +1/
e./ aki mint választott tisztségviselő az alapszabályban, vagy egyéb rendelkezésben
meghatározott kötelességét felróható okból nem teljesíti, illetve elhanyagolja, / +1/

3./
2./ Bűntettet követ el az a horgász:
a./ aki a kifogott halat nem a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. /XII.29./ VM. rendelet 33.§. /16/ bekezdésében írtak
szerint szállítja el /állatkínzás/. /+1/
b./ aki a halászati őrt, mint közfeladatot ellátó személyt a jogszerű eljárásban erőszakkal
vagy fenyegetéssel akadályozza.
Ugyanezt a bűntettet követi el az is, aki a közfeladatot ellátó személy /halászati őr/
támogatására vagy védelmére kelt személy ellen követi el az előbbieket. / 2012. évi C.
Tv. / Btk./ 310-312. §., valamint a 459.§. 12. m./ pont/
/ +1/
Fegyelmi büntetések
3.§.
1./ Fegyelmi büntetések:
a./ figyelmeztetés,
b./ írásbeli megrovás,
c./ a fegyelmi határozatban megjelölt, vagy valamennyi horgászkezelésben levő vízterületről,
meghatározott időre a horgászattól való eltiltás, / +1/
d./ tagsági jogok meghatározott ideig tartó felfüggesztése
e./ horgászattól meghatározott időre történő eltiltás,
2./ Az egyesület vezető és választott tisztségviselője által elkövetett, a 2.§./1/ bek. e./ pontja
szerinti fegyelmi vétség esetében csak a 3.§./1/ bekezdés a./ és b./ pontjában megjelölt
fegyelmi büntetést lehet kiszabni, valamint indítványozni lehet az eljárás alá vont személy
tisztségéből való visszahívását. / +1/
3./ A 3.§. /1/ bekezdés c./ és d./ pontja szerinti fegyelmi büntetések leghosszabb időtartama
két év.
4./ A 3.§. /1/ bekezdés e./ pontja szerinti fegyelmi büntetés leghosszabb időtartama öt év.
5./ A 3.§. /1/ bekezdésének c./ d./ pontjai alapján kiszabható büntetés végrehajtása – rendkívüli méltánylást érdemlő esetben – legfeljebb kettő évi próbaidőre felfüggeszthető.
Nem kerülhet sor felfüggesztésre, ha a fegyelmi büntetés időtartama az egy évet meghaladja.
Ha a próbaidő eredményesen telt el, a fegyelmi büntetés hatályát veszti.

4./
Ha a fegyelmi eljárás alá vont tag a próbaidő alatt újabb fegyelmi vétséget követ el és emiatt
ismét fegyelmi büntetés kiszabására kerül sor, ebben a határozatban el kell rendelni a
korábban kiszabott, de próbaidőre felfüggesztett fegyelmi büntetés végrehajtását is. / +1/
6./ A közgyűlés által ajánlott tételes szankciókat a 5.§. tartalmazza, mely ajánlástól
az elkövetőt az alsó határtól kedvezőbbel – azonos tényállás fennállása esetén – súlytani
nem lehet.
Enyhítő körülmény figyelembe vételével az alsóbb, súlyosbító körülmény figyelembe
vételével a felsőbb határhoz közelítő, vagy azzal egyező büntetést kell kiróni.
4.§.
A 3.§. /1/ bekezdés e./ pontja szerinti szankciót tartalmazó határozat jogerőre
emelkedésével egy időben, a büntetés időtartamára, vagy az év teljes hátralévő részére
az állami horgászjegyet, fogási naplót és a területi engedélyeket vissza kell vonni, ha
ez más eljárás során nem történt meg, s azt megőrzésre, a jogerős határozat egy
példányával együtt az egyesület gazdasági felelősének át kell adni. A fegyelmi
határozatban a fentiekről külön rendelkezni kell.
/ +1/

Az egyes fegyelmi vétségek esetén javasolt büntetések /eltiltások/
5.§.

/ +1/

1./ Halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel a
halgazdálkodási vízterületen, vagy annak partján tartózkodás:
figyelmeztetéstől – 2 hónapig / eltiltás /
Megjegyzés: ha az ellenőrzés idején érvényes, halfogásra jogosító okmányokat 10 napon
belül bemutatja az érdekelt, az első ilyen vétségnél az írásbeli figyelmeztetéstől is el lehet
tekinteni.
2./ Tilalmi időben és tiltott helyen, halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel a
halgazdálkodási vízterületen, vagy annak partján tartózkodás:
figyelmeztetéstől – 4 hónapig.
Megjegyzés: ha a halfogási szándék bizonyítéka erősödik, pl. a haltartó szák már a vízben
van, akkor a horgászattól való eltiltás felé mozdul a büntetés.
3./ Vízparton való szemetelés, vagy szemetes vízparton való horgászat:
2 hónaptól – 4 hónapig.
Megjegyzés: szemétnek minősülnek főleg a fém, üveg és műanyagból készült korábbi,
elhasznált eszközök. A mennyiség növekedésével a szankció mértékének is növekedni kell.

5./
4./ A partvédő vagy más műtárgy megrongálása, környezetvédelmi szabályok megszegése,
a halak természetes élőhelyének rongálása:
3 hónaptól – 6 hónapig.
Megjegyzés: ide tartozik a vízparttal érintkező növények nagyobb területen történő kiirtása,
a veszélyes anyagok parton való elhelyezése, vagy vízbe való eresztése /pl. olaj, olajos
anyagok vízbe eresztése/.
5./ Fogási napló szabálytalan vezetése, vagy vezetésének elmulasztása:
1 hónaptól – 6 hónapig.
Megjegyzés: szabálytalan vezetésnek és kisebb súlyúnak minősül ebben az esetben, ha a
horgászat megkezdése után a fogási naplóba az aktuális napot nem jelöltük meg és nem
tüntettük fel a vízterület nevét és kódját. Súlyosabb szankciót von maga után, ha a méret és
darabszám korlátozás alá eső kifogott hal nem lett bejegyezve a naplóba. Javasolt büntetés,
a darabszám korlátozáson belüli mennyiségnél ebben az esetben a darabonkénti kettő hónap.
A korlátozott mennyiségen felül megtartott és be nem vezetett zsákmány miatt a 6 hónap a
11./ pontban írtakkal növekszik.
6./ Tiltott helyen való horgászat:

3 hónaptól – 6 hónapig.

7./ Darabszám korlátozással nem, de méret korlátozással érintett, méreten aluli hal kifogása:
3 hónap - és ezen felül
Megjegyzés: Az első ilyen kifogott hal után három, a további méreten aluli halak esetében
a halankénti egy-egy hónappal való büntetés- növelés javasolt.
8./ Tilalmi időben való horgászat, zsákmány nélkül:
6 hónaptól – 9 hónapig.
Megjegyzés: ide tartozik mind az egyes vízterületekre vonatkozó általános tilalom, mind
pedig a fajlagos tilalom megszegése. Az utóbbi esetben akkor van helye az eljárásnak, ha a
felszerelésből és csaliból egyértelműen megállapítható, hogy a horgász a tilalommal védett
halfajra, vagy halfajokra horgászott. / pl. csukatilalom idején az acéltőkés hármas horoggal,
élő kishallal folytatott horgászat miatt helye van a felelősségre vonásnak./
9./ Éjszakai horgászat tilalmának megszegése azokon a vizeken, ahol ilyen tilalom van:
6 hónaptól – 9 hónapig.
Megjegyzés: ezeken a helyeken az esetleges éjszakai tartózkodás /pihenés, sátorozás/
során sem lehet a horgászeszköz halfogásra alkalmas állapotban, mert ekkor a 2./ pontban
írtak lépnek érvénybe.
10./ A darab- korlátozás alá nem eső halfajokra vonatkozó súlykorlátozásnak kettő kg-al
való túllépése:
6 hónap – és ezen felül
Megjegyzés: kettő kg-on felüli túllépés esetén a büntetés minden megkezdett kettő kg
után 6 hónappal növekszik. A súlykorlátozásnak az első kettő kg. alatti mennyiséggel
való túllépése esetén első esetben helyszíni /szóbeli/ figyelmeztetés, a következő esetekben
írásbeli figyelmeztetés /eljárással/ javasolt.

6./
11./ Darab és méret-korlátozással érintett hal mennyiségének túllépése:
6 hónap – és ezen felül
Megjegyzés: Az első hallal való túllépés tétele 6 hónap, a további túllépések büntetése
halaként 9-9 hónap. Ha a kifogott halak között méreten aluli is van, úgy azt korlátozáson
felülinek kell tekinteni, melynek büntetése darabonként 1 év az első hal esetében is.
12./ Az ellenőrzésre jogosult szabályszerű felhívása esetén a horgászatra jogosító okmányok
felmutatásának, vagy a kifogott halak megmutatásának megtagadása, feltéve, hogy más
szabálytalanság nem történt:
9 hónaptól – 1 évig.
Megjegyzés: Ha bizonyítást nyer, hogy az ismertetett jogellenes magatartásra azért került
sor, mert a horgász nem rendelkezett érvényes területi engedéllyel, vagy egyéb okmánnyal,
illetőleg a horgászzsákmányában méreten aluli hal is volt, vagy meghaladta a darabszám
korlátozási előírásokat /stb./, a cselekményt a súlyosabb megítélés alá eső cselekmény alapján
kell megállapítani és a büntetés mértékét meg kell növelni az ellenőrzés e pontban említett
jogtalan akadályozása miatt.
13./ Érvényes területi jegy nélküli horgászat: 1 év.
14./ A használható horgászfelszerelések / botok/ számára vonatkozó korlátozásnak egy
bottal való túllépése:
1 év.
Megjegyzés: A botok számának túllépését nem befolyásolja a horgászmódszer, illetve
a bot horgászatra való alkalmasságában lévő különbség / pl. a spiccbot is egy darab botnak
számít/. A büntetés mértéke minden további bot után 1 évvel növekszik.
15./ Darabszám és méret-korlátozással érintett egy darab méreten aluli hal kifogása
/megtartása/:
1 év.
Megjegyzés: Egynél több ilyen hal esetén a büntetés mértéke halanként egy-egy évvel
növekszik.
16./ Természetvédelmi oltalom alatt álló, vagy nem fogható hal és más víziállat kifogása:
1 évtől – 2 évig.
Megjegyzés: Az egynél több hal megtartása esetén a büntetés mértéke a felső határhoz
közelítendő.
17./ Méret- vagy mennyiségi korlátozással nem védett hal állami horgászjegy, fogási napló
és területi jegy hiányában történő kifogása:
1,5 évtől – 3 évig.
Megjegyzés: Ha a kifogott halak között természetvédelmi oltalom alatt álló hal is van,
akkor a büntetést 1 évvel meg kell növelni.

7./
18./ Méret- vagy mennyiség korlátozással védett hal állami horgászjegy, fogási napló és
területi jegy hiányában történő kifogása:
2 évtől – és ezen felül
Megjegyzés: Az egynél több hal kifogása esetén a büntetés alsó határa halanként 1 évvel
növekszik.
19./ Méret- vagy mennyiségi korlátozással védett egy darab hal tiltott eszközökkel vagy
módon történő kifogása:
2 évtől – és ezen felül
Megjegyzés: Ugyanaz, mint a 18./ pontnál.
20./ Tilalmi időben, méret- vagy mennyiségi korlátozással védett hal állami horgászjegy,
fogási napló és területi jegy hiányában történő kifogása:
3 évtől – és ezen felül
Megjegyzés: Ugyanaz, mint a 18./ pontnál.
21./ Tilalmi időben, méret- vagy mennyiségi korlátozással védett egy darab hal tiltott
eszközökkel vagy módon való kifogása:
3 évtől – és ezen felül
Megjegyzés: Ugyanaz, mint a 18./ pontnál.
22./ Tilalmi időben, méret-vagy mennyiségi korlátozással védett egy darab hal állami
horgászjegy, fogási napló és területi jegy hiányában, tiltott eszközökkel vagy módon való
kifogása:
4 évtől – és ezen felül
Megjegyzés: Ugyanaz, mint a 18./ pontnál.
Hatáskörök, illetékesség
6.§.
1./ A fegyelmi vétségek elsőfokú elbírálása az egyesület fegyelmi szerveinek hatáskörébe
tartozik az alábbiak szerint:
a./ a fegyelmi bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő
tagjainak és a kinevezett tisztségviselők fegyelmi ügyében /Alapsz. 13.§./5/ /
b./ a kibővített elnökség a fegyelmi és felügyelő bizottság elnökével együtt első fokon
eljár a vezető tisztségviselők és a választott tisztségviselők fegyelmi ügyében.
/ Alapsz. 10.§. /3/ c./ pont/
/ +1/

8./
2./ A fegyelmi vétségek másodfokú elbírálása az alábbi egyesületi szervek hatáskörébe
tartoznak:
a./ az elnökség másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltött
tagjainak fegyelmi ügyében, / Alapsz. 10.§. /3/ h./ pont /
b./ a közgyűlés másodfokon eljár a vezető tisztségviselők és választott tisztségviselők
fegyelmi ügyében. / Alapsz. 8.§. /2/ n./ pont / / +1/
3./ A fegyelmi eljárás lefolytatására annak az egyesületnek a fegyelmi szerve illetékes,
amely egyesületnek tagja az eljárás alá vont személy, a fegyelmi eljárás elrendelésének
évében. / +1/
Kettős tagság esetén az az egyesület illetékes az eljárás lefolytatására, ahol az elkövető
személy az állami horgászjegyet kiváltotta. / +1/
Olyan kettős tagság esetében, amikor a fegyelmi vétséget elkövető személy egyik horgászegyesületnél sem váltott állami horgászjegyet, az eljárás lefolytatására az az egyesület az
illetékes, ahol a fegyelmi vétséget elkövette. / +1/
Az eljárás megindítása
7.§.
1./ Fegyelmi eljárás és büntető feljelentés csak egyesületi tag ellen és csak írásban rendelhető
el. Az eljárás megindításáról, a gyanú rövid leírásával értesíteni kell az érdekeltet. Az
értesítés történhet az eljárást megindító irat ismertetésével is. / +1/
2./ Fegyelmi eljárás megindítására az egyesület tagjainak ügyében az elnök, az elnök
esetleges fegyelmi ügyében az elnökség jogosult. / +1/
3./ Az egyesület elnöke /elnöksége, továbbiakban elnöke/ a tudomására jutott fegyelmi
vétségek kivizsgálásáról, vagy a fegyelmi eljárás elrendeléséről haladéktalanul gondoskodni
köteles.
Ha a horgászegyesület tagja a 2.§./1/ bek. a./, b./, vagy c./ bekezdésben foglalt
cselekményeket követte el, az egyesületi fegyelmi eljárás megindítása kötelező. / +1/
4./ Ha az egyesület elnöke a tudomására jutott adatokból, vagy a kivizsgálás eredményéből
a cselekményt – mérlegelése szerint – csupán csekélyebb súlyú fegyelmi vétségként
ítéli meg, a fegyelmi eljárás elrendelésének mellőzésével saját hatáskörben alkalmazhatja a
3.§. /1/ bekezdés a./, vagy b./ pontja szerinti fegyelmi büntetést. / +1/

9./
5./ Ha az elkövető az elnök a 7.§./4/ bekezdés szerinti intézkedése ellen, annak közlésekor,
vagy a közléstől, kézbesítéstől számított nyolc napon belül kifogással él, az elnök köteles a
fegyelmi eljárás lefolytatását elrendelni. / +1/
6./ A 4./ bekezdésben szabályozott eljárás esetén is alkalmazni kell a 13.§./3/ bekezdésében
foglalt rendelkezéséket.
7./ A 2.§. e./ pontban írt vétség megindításához, az elnökség 3 igenlő szavazata szükséges.
/ +1/
8./ Az esetleges büntetőjogi feljelentés elkészítése előtt elnökségi ülést kell összehívni.
/ +1/
Elévülés
8.§.
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.
A fegyelmi szervek működése
9.§.
1./ A fegyelmi szerv határozatképes, ha:
a./ a fegyelmi bizottság hatáskörébe tartozó ügyeknél, ha az ügy tárgyalásán a bizottság
valamennyi tagja és elnöke jelen van,
b./ az elnökség hatáskörébe tartozó ügyeknél legalább 3 fő jelen van,
c./ a kibővített elnökség, fegyelmi és felügyelő bizottság elnökei hatáskörébe tartozó
ügyekben legalább 5 fő jelen van,
d./ a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyeknél a közgyűlésre az alapszabályban
meghatározott számú tag jelen van.
2./ Nem járhat el a fegyelmi szerv tagjaként az eljárás alá vont személy, illetve aki az
eljárás alá vont személlyel bármilyen jogszabály szerint összeférhetetlenségi viszonyban
áll. Nem működhet közre a fegyelmi szerv tagjaként az sem, akitől az ügyben tárgyilagos
megítélése egyéb okból /elfogultság / nem várható. / +1/

10./
3./ A másodfokú eljárásban nem vehet részt a fegyelmi szerv tagjaként, illetve
vizsgálóbiztosként az aki a felülvizsgált határozat meghozatalában, illetőleg –
vizsgálóbiztosként – az azt megelőző eljárásban részt vett. / +1/
Eljárási szabályok
10.§.
1./ A fegyelmi szerv elnöke, illetve a fegyelmi szerv alapszabályban megnevezett levezető
elnöke / továbbiakban elnök /gondoskodik az eljárás szabályszerű lebonyolításáról. A
bonyolultabb ügyekben, illetve saját belátása szerint a tényállás előzetes tisztázása céljából
a szerv tagjai közül, vagy azokon kívül vizsgálóbiztost jelölhet ki. Vizsgálóbiztos
kijelölésének hiányában az előzetes vizsgálatot maga is lefolytathatja.
/ +1/
2./ A fegyelmi tárgyalás előkészítése, kitűzése:
a./ Az elnök a fegyelmi ügy tárgyalását az iratok beérkezésétől számított 30 napon belül
köteles kitűzni, vagy – szükség esetén – annak kivizsgálását elrendeli. A kivizsgálás legfeljebb 30 napig tarthat, mely indokolt esetben, az elnök tájékoztatása mellett, egyszer
ugyanennyi idővel meghosszabbítható.
A fegyelmi eljárás idejét is befolyásoló kivizsgálás elrendeléséről az érdekelteket
írásban tájékoztatni kell. A tájékoztatóval közölni kell a vizsgálat várható befejezésének
időpontját is.
b./ A közgyűlési döntést igénylő másodfokú eljárást lehetőleg az évenként soros
közgyűlésre kell kitűzni, kivéve, ha a közgyűlést egyéb ügyben is össze kell hívni.
A közgyűlés összehívása miatt késlekedő másodfokú döntésig az elsőfokú döntés
végrehajtását fel kell függeszteni.
A felfüggesztésről a közgyűlés összehívására jogosult szerv, az elnökség dönt.
Felfüggesztés miatt az elsőfokú szankciók a másodfokú döntés megszületéséig
szünetelnek. A döntésekről az érdekelteket tájékoztatni kell.
/ +1/
3./ Az eljárás alá vont tagot a kitűzött fegyelmi tárgyalásra meg kell hívni. A meghívóban
tájékoztatni kell az érdekeltet arról, hogy távolmaradásával a tárgyalás megtartását
nem akadályozza, kivéve, ha a tárgyalás meghatározott időre való elhalasztását kéri.
Ugyancsak tájékoztatni kell arról is, hogy bizonyítékait okiratokkal a tárgyalást
megelőzően, vagy a tárgyaláson benyújthatja, tanúit legkésőbb a kitűzött tárgyaláson
bejelentheti, illetve tanúit a tárgyalásra magával hozhatja.
A tárgyalás elhalasztását írásban és olyan időpontban lehet kérni, hogy azt a fegyelmi
szerv az eredetileg kitűzött időpont előtt legalább 3 nappal megkapja. / +1/

11./
4./ Tárgyalás bizonyítási eljárás mellőzésével: / +1/
a./ Ha az elkövető a terhére rótt fegyelmi vétség elkövetését az ellenőrzés során elismerte és
ezt a feljelentésen aláírásával tanúsítja, a bizonyítási eljárást mellőzni lehet.
Ilyen esetben elegendő a tárgyalásra csupán az elkövetőt meghívni. / +1/
b./ Az elkövető elismerésének hiányában is mellőzni lehet a bizonyítási eljárást csekélyebb
jelentőségű fegyelmi vétségek esetén, ha a feljelentést hivatalos, vagy közfeladatot ellátó
személy /rendőr, halászati őr, stb./ tette és a fegyelmi vétség elkövetését rajta kívül legalább
egy tanú aláírása bizonyítja. Ilyenkor azonban csak a 3.§. /1/ bekezdés a./ vagy b./ pontjában
meghatározott fegyelmi büntetés szabható ki. / +1/
5./ A fegyelmi tárgyalásra az érdekelt/ek/en felül meg kell hívni azokat is, akik
meghallgatása egyéb információk szerint szükséges.
A meghívót úgy kell kézbesíteni, hogy azt a meghívottak a tárgyalás előtt legalább
8 nappal hamarabb megkapják. A meghívó kézbesítettnek tekintendő, ha a meghívott
olyan irányú nyilatkozata van az iratokhoz csatolva, melyben a tárgyalásra
meghatározott időre, meghatározott helyre történő meghívást tudomásul veszi. / +1/
6./ A fegyelmi tárgyalás nem nyilvános.
A tárgyaláson fegyelmi szerv tagjain felül csak az érdekeltek / eljárás megindítását
elrendelő, az eljárás alá vont személy és a vizsgálóbiztos/, valamint az elnök szólítására
a beszólított tanú és más meghallgatásra meghívott személy /külön-külön/, valamint az a
személy vehet részt, akinek részvételéhez az eljárás alá vont személy kifejezetten
hozzájárult. / +1/
7./ A tárgyalást az elnök nyitja meg, vezeti és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt aki a
tárgyalás rendjét közbeszólásával, vagy egyébként zavarja, a tárgyalás helyéről – figyelmeztetés után – a tárgyalás bármely szakaszában kiutasíthatja.
Az elnök megállapítja a tárgyalás megtartásának szabályszerű feltételeit, számba veszi a
megjelenteket / érdekeltek, tanúk, stb./.
Felveszi az eljárás alá vont tag személyi adatait, tisztázza az esetleges összeférhetetlenséget
és elfogultságot.
Összeférhetetlenség megállapítása és elfogultsági kifogás előterjesztése esetén, a
kifogásolt tag nyilatkozata, valamint az esetleges bizonyítás felvétele után – a kifogásolt tag
és az eljárás alá vont személy távollétében – a fegyelmi szerv dönt az elfogultsági
kifogás elfogadásáról vagy elvetéséről.
Ezután az ügy ismertetése következik, majd az elnök meghallgatja az eljárás alá vont tagot,
akihez a szerv tagjai is kérdéseket intézhetnek.
Az eljárás alá vont személy meghallgatását követően kerül sor a fegyelmi szerv által
szükségesnek tartott bizonyítási eljárás lefolytatására, a vizsgálóbiztos esetleges
pótlólagos, illetve a tanúk, egyéb meghívottak meghallgatására. / +1/

12./
8./ Ha az eljáró fegyelmi szerv úgy ítéli meg, hogy a határozathozatalhoz elegendő alap áll
rendelkezésre, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilváníthatja és további esetleges
bizonyítékok vizsgálatától eltekint. A szerv a bizonyítékokat egyenként és összességükben
értékeli, és a bizonyítékok alapján állapítja meg a tényállást. / +1/
11.§.
1./ A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek tartalmaznia kell a készítés
helyét, idejét, tárgyát, a jelenlévő fegyelmi szerv megnevezését, tagjainak nevét, az egyéb
érdekeltek nevét, tárgyhoz kapcsolódó viszonyát, más személyek nevét, lakcímét és a
tárgyhoz való viszonyát, az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, egyesületi tagságát,
esetleges egyesületi tisztségét, horgászigazolványának és állami horgászjegyének számát
és területi engedélyének számát.
A fentieken kívül a jegyzőkönyvnek részletesen tartalmaznia kell az eljárás alá vont tag
érdemi nyilatkozatát, védekezését a terhére rótt fegyelmi vétség tekintetében, a tanuk
vallomását, a vizsgálóbiztos jelentésének esetleges kiegészítését, egyéb meghallgatott
személyek véleményét és az itt elhangzott indítványokat. / +1/
2./ A jegyzőkönyvet a szerv tagjai és – amennyiben a jegyzőkönyvet nem a szerv valamelyik
tagja vezeti – a jegyzőkönyvvezető írja alá.
12.§.
1./ A fegyelmi szerv zárt ülésen hozza meg határozatát, melyet, ha az a tárgyalás után
azonnal megszületik az elnök kihirdet. Amennyiben a határozat a tárgyalást követően
nem születik meg, úgy annak kihirdetésére, vagy levél formájában való közlésére
legfeljebb 15 nap áll a fegyelmi szerv rendelkezésére. A későbbi kihirdetésre
határnapot lehet kitűzni.
/ +1/
2./ Az eljárást meg kell szüntetni: ha a szerv a bizonyítási eljárás eredményeként azt állapítja
meg, hogy az eljárás alá vont személy,
a./ terhére rótt cselekmény nem fegyelmi vétség,
b./ a terhére rótt cselekményt nem követte el, illetőleg
c./ a terhére rótt cselekmény elkövetése megnyugtató módon nem bizonyítható,
d./ terhére rótt fegyelmi vétség elévült.
3./ A határozatot írásba kell foglalni. A határozat három részből áll. Az első rész a szerv megjelölését, az ügy számát, az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, egyesületének nevét, esetleges
viselt tisztségét, horgászigazolványának és állami horgászjegyének számát, a tárgyalás
helyét és idejét tartalmazza. / +1/

13./
Határozat második - rendelkező – részének az eljárás alapszabályi és fegyelmi szabályzati
hatásköri alapját /§-ok/, a fegyelmi ügyben hozott részletes érdemi döntést és a fellebbezési
eljárásra vonatkozó tájékoztatást kell tartalmaznia. / +1/
Határozat harmadik - indoklási – része a fegyelmi szerv által megállapított és részleteiben
megnevezett tényállást, a bizonyítékok megjelölését, azok mérlegelését, lényegében a szerv
meggyőződésének indokait, továbbá a súlyosbító és enyhítő körülményeket tartalmazza. / +1/
13.§.
1./ Az indoklást is tartalmazó határozatot, ha az a tárgyalás után azonnal megszületik,
illetve elkészül, az eljárás alá vont tagnak a kihirdetéskor kell átadni.
Az átvételt igazoltatni kell.
A később elkészülő határozatot, vagy az újabb időpontra kijelölt kihirdetés idején kell
átadni, vagy kézbesíteni kell.
A határozatot meg kell küldeni az eljárást elrendelő szervnek vagy személynek is. / +1/
2./ Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítést követő tizenhatodik napon, ha
pedig a fellebbezésre jogosultak az elsőfokú határozat kihirdetése, kézbesítése után
fellebbezési jogukról valamennyien lemondtak, a lemondás napjával jogerősé válik és
végrehajtható.
A jogerős fegyelmi határozatot a fegyelmi szerv elnöke jogerősségi záradékkal látja el. / +1/
3./ Ha a 3.§./1/ bekezdésének e./ pontja alapján a horgászt nem az egyesület, hanem más horgászszerv kezelésében levő vízterületekről tiltották ki, a jogerős határozat egy példányát meg
kell küldeni a vízterület kezelőjének /gazdasági felelősnek / is.
14.§.
1./ A 3.§. /1/ bekezdésének c./ - e./ pontjában meghatározott fegyelmi büntetéseket a határozat
jogerőre emelkedése után haladéktalanul be kell jegyezni az eljárás alá vont személy horgászigazolványába. A határozat egy példányát meg kell küldeni az egyesület gazdasági
felelősének is, aki gondoskodik a határozat tartalmának esetleges számítógépes
nyilvántartásáról.
/ +1/
2./ A hónapokban, illetőleg években megállapított fegyelmi büntetés kezdő napja,
figyelemmel a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Tv. 56.§ /7/
bekezdésében írtakra is, az a nap, amelytől kezdődően az eljárás alá vont személy a
fegyelmi határozatban megjelölt jogát ténylegesen nem gyakorolhatta. A fenti jogszabály
szerint tett intézkedés miatt kiesett idő beszámít a jogerős fegyelmi határozatban
megállapított időtartamba. Ha az ellenőrzési eljárás során ilyen intézkedésre nem került sor,
a fegyelmi büntetés kezdő időpontja egybe esik a fegyelmi határozat jogerőssé válásának
időpontjával. / +1/

14./
3./ Az 1./ bekezdésben meghatározott bejegyzést - ha arra lehetőség van – a másodfokú határozatot hozó szerv határozatának kihirdetése után azonnal be kell vezetni az elkövető
horgászigazolványába és egyben, ha az még nem történt meg be kell vonni a 4.§./1/
bekezdésben meghatározott okmányokat is.
Amennyiben erre nincs lehetőség, ezeket az intézkedéseket a jogerős határozat kézhezvétele
után az ügyben első fokon eljárt fegyelmi szerv köteles megtenni.
Ha a fegyelmi határozat első fokon jogerőre emelkedett, az 1./ bekezdésben szabályozott
kötelezettség az elsőfokú határozatot hozó fegyelmi szervet terheli. / +1/
4./ A jogerős fegyelmi határozat rendelkező részének tartalmáról az évi rendes közgyűlést
tájékoztatni kell. / +1/
Fellebbezés, másodfokú eljárás
15.§.
1./ Az első fokú fegyelmi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon
belül fellebbezésnek van helye, mely fellebbezést az elsőfokú fegyelmi szervnél írásban
kell benyújtani. / +1/
2./ Fellebbezésre az eljárás alá vont tag és az eljárás megindítását elrendelő
szerv /elnökség/, vagy személy / egyesület elnöke/ jogosult. A fellebbezés halasztó hatályú.
/ +1/
3./ Fellebbezési eljárás során, vagy egyéb okból megindított eljárásban az első
fokú szerv a határozatát visszavonhatja, vagy módosíthatja, mely határozatok
ellen ugyancsak fellebbezést lehet benyújtani. / +1/
4./ A fellebbezést - a /3/ bekezdésben írt eset kivételével - elsőfokú eljárást lefolytató
szerv elnöke - az ügy irataival együtt – a fellebbezési határidő lejártától számított nyolc napon
belül köteles megküldeni a másodfokú szervnek, illetve szükség szerint intézkedni a
másodfokú szerv összehívásáról.
/ +1/
5./ Ha a másodfokú szerv a fellebbezést alaptalannak találja, azt elutasítja.
Megalapozott fellebbezés esetén a másodfokú szerv az elsőfokú határozatot részben vagy
egészben megváltoztathatja, vagy a határozat hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú
szervet új eljárásra és új határozathozatalra utasíthatja. / +1/
6./ A másodfokú határozat ellen további fellebbezésnek helye nincs, az a kihirdetéssel
jogerőssé válik, s végrehajtható.
Az érdekelt azonban a határozat tudomására jutásától számított 30 napon belül a
bíróságnál a határozat hatályon kívül helyezésére pert indíthat. A perindítás a határozat
végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a felperes kérelmére – a
határozat végrehajtását felfüggesztheti / Alapszab. 5.§. /4/ bek./.
/ +1/

15./
7./ A másodfokú eljárásban a 10-14 §-okig leírt szabályokat a szervezet esetleges
különbségéből adódó eltérésekkel, de alkalmazni kell. / +1/
Újrafelvétel
16.§.
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a fegyelmi
eljárással érintett személy az ügy újrafelvételét kérheti, ha olyan új bizonyítékot jelöl meg,
melyek az alapeljárásban terhére megállapított tényállás megdöntésére és ennek
eredményeként kedvezőbb határozat hozatalára alkalmasak.
Az újrafelvétel elrendelése vagy annak elutasítása a másodfokú fegyelmi szerv
hatáskörébe tartozik. Újrafelvételnél is alkalmazni kell a 10.§./2/ bekezdés b./ pontjába
írtakat Az újrafelvételt elrendelő, illetve elutasító határozat ellen fellebbezésnek helye
nincs. / +1/
Fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzése
17.§.
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év letelte után az eljárás alá vont
tag a kiszabott fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzését az egyesület másodfokú
fegyelmi szervétől kérheti, ha a határozat a 3.§. e./ pontjában foglalt egy évnél hosszabb
időre szóló büntetést tartalmaz és a fegyelmi büntetés legalább felét már letöltötte.
A büntetés további végrehajtásának mellőzésére csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető
a büntetés tartama alatt tanúsított magatartásával erre érdemesnek bizonyult. / +1/
Eljárás ifjúsági taggal szemben
18.§.
1./ Ifjúsági taggal szemben elsődleges cél a nevelés, ezért a fegyelmi eljárás elrendelése
előtt, - a súlyos elbírálás alá eső esetek kivételével - a 7.§./4/ bekezdése szerint kell eljárni. Az
ifjúsági tag fegyelmi tárgyalásra történő idézését a szülőn, gyámon keresztül, s vele
együtt kell megejteni. / +1/
2./ Az ifjúsági tag elleni intézkedések előtt ki kell kérni az ifjúsági felelős véleményét is.

16./
Záró rendelkezések
19.§.
1./Minden kérdésben, amelyre vonatkozóan a jelen fegyelmi szabályzatban, függelékben nem
tartalmaz előírást, a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
/ +1/
2./Jelen fegyelmi szabályzatot és függelékét az Akasztói Sporthorgász Egyesület közgyűlése a
2003. január 12. napján hozott határozatával jóváhagyta. Egyben az 1996. január 20-án elfogadott Fegyelmi szabályzatot hatályon kívül helyezi.
/ +1/
3./ A fegyelmi szabályzatot az egyesület közgyűlése a 2015. ……………… hozott
határozatával módosította és egységes szerkezetbe foglalta.
Akasztó, 2015. ……………...
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