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A Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület fegyelmi szabályzata 

 

A Kunszentmártoni Körös Horgász Egyesület közgyűlése a fegyelmi vétséget 

elkövetők felelősségre vonásának, a horgászattal kapcsolatos jogszabályok és egyéb 

rendelkezések érvényre juttatása érdekében az alábbi szabályzatot fogadja el 

alapszabályával, az országos horgászrenddel és a MOHOSZ etikai szabályzatával 

összhangban: 

 

A FEGYELMI ELJÁRÁS CÉLJA 

 

A fegyelmi eljárás célja a horgászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezések, az 

alapszabály, a Magyar Országos Horgász Szövetség szabályzatai, az egyesület testületi 

szervei által hozott határozatok, az egyesület által kezelendő vízterületre, a 

Kunszentmártoni Nagyéri Holtágra (más néven a Csengedi Holtágra) is kiterjedő 

horgászati rend és a társadalmi együttélés szabályainak megtartása, valamint a 

szervezeti élet tisztaságának biztosítása és a cselekménnyel arányban álló 

elmarasztalással az elkövető egyesületi tag visszatartása hasonló magatartástól. 

 

FEGYELMI VÉTSÉGEK 

 

Fegyelmi vétségnek a tag magatartása akkor minősül, ha az elkövetett cselekmény 

vagy magatartás: 

-  jogellenes, 

- vétkes, 

- kötelezettségszegő. 

 

Fegyelmi vétséget követ el – külön kiemelve egyes magatartásokat – az a 

horgászegyesületi tag: 

 

- aki a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, az alapszabály rendelkezéseit, 

illetve a közgyűlési határozatokat, illetve az egyesület által kezelt vízterületre 

vonatkozó előírásokat megszegi, 

- aki az alapszabályban foglalt célokkal ellentétesen, azokat megszegve 

cselekszik, 

- aki a MOHOSZ horgászrendjét és etikai szabályzatát, illetve az egyesület saját 

horgászrendjét megszegi, 

- aki az egyesületi alapszabály, a választott szervek határozatai, a társadalmi 

együttélés szabályai ellen vét vagy az egyesület alapszabályszerű működését 

veszélyezteti, 

- aki megválasztott tisztségviselőként tisztségével visszaél, kötelességét felróható 

okból nem teljesíti vagy jogait rosszhiszeműen gyakorolja, illetve kárt okozóan 

elhanyagolja, 

- aki az egyesülettel szemben fennálló anyagi és természetbeni kötelezettségeit az 

előírt határidőn belül nem teljesíti,  

- aki a felügyeleti szervet illetve a fegyelmi szerv idézésére a fegyelmi 

tárgyaláson indokolás nélkül nem jelenik meg, annak munkáját akadályozza, illetve 

- a horgászegyesület rossz hírét kelti, 
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- aki ellen halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő szándékos 

bűncselekmény miatt a bűnüldöző, illetve igazságügyi szervek jogerős marasztaló 

határozatot hoztak; 

- akit halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) kapcsolatos cselekményért 

jogerősen halgazdálkodási vagy halvédelmi bírsággal sújtottak, illetve horgászattal 

összefüggő környezet- és természetvédelmi szabálysértés elkövetésében jogerősen 

vétkesnek találtak; 

- akit a halászattal és horgászattal, illetőleg a környezetvédelemmel kapcsolatos 

jogszabályok megsértésében a halászati őrök, társadalmi ellenőrök tetten értek (és a 

szabálysértési eljárások bizonyos körülmények miatt nem hozták meg az elvárt, 

elvárható eredményt). 

 

FEGYELMI BÜNTETÉSEK 

 

1. Fegyelmi büntetések: 

a./ szóbeli figyelmeztetés; 

b./ írásbeli figyelmeztetés; 

c./ meghatározott időre szóló kizárás (aminek legrövidebb időtartam 1, míg 

leghosszabb időtartama 3 év); 

d./ egyesületi rendezvényről (aminek legrövidebb időtartam 1, míg leghosszabb 

időtartama 2 év)/vízterületről (aminek legrövidebb időtartam 1, míg 

leghosszabb időtartama 12 hónap) kitiltás; 

e./ egyesületi tisztségből való elmozdítás; 

f./ az egyesületből való végleges kizárás. 

 

 

HATÁSKÖRÖK 

 

1. Fegyelmi eljárás során I. fokon az egyesület fegyelmi bizottsága, míg II. fokon az 

egyesület közgyűlése jár el. 

 

2. Az egyes bizottságok tagjai által esetlegesen elkövetett fegyelmi vétség esetén I. 

fokon az egyesület elnöksége, míg II. fokon az egyesület közgyűlése jár el. 

 

 

 

AZ ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA 

 

1. A fegyelmi eljárást – megalapozottan és bizonyítékokkal alátámasztottan – bárki 

kezdeményezhet a fegyelmi vétség alapjául szolgáló cselekmény bekövetkeztétől 

vagy az elkövető személyének ismertté válásától számított 30 napon belül. 

 

2. Fegyelmi eljárás csak egyesületi tag ellen és kizárólag írásban – az átvételt 

igazolható módon – rendelhető el. A fegyelmi eljárás megindításáról szóló 

értesítésben részletesen meg kell jelölni azokat a tényeket és körülményeket, amik 

a fegyelmi vétséget elkövetésének gyanúját alátámasztják. 
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3. A fegyelmei eljárást az egyesület elnöke, az ellene indítandó esetleges eljárást az 

egyesület közgyűlése rendeli el. 

 

4. Az egyesület elnöke (illetve az esetlegesen ellen indult eljárásban a közgyűlés) a 

tudomására jutott fegyelmi vétségek kivizsgálásáról vagy a fegyelmi eljárás 

elrendeléséről (a tudomására jutását, illetve írásos anyag kézhezvételét követően) 

haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 

5. Rendkívül súlyos fegyelmi vétség alapos gyanúja esetén a fegyelmi eljárás 

elrendelésére jogosult szerv a fegyelmi ügy jogerős befejezéséig terjedő időre 

felfüggesztheti a fegyelmi vétség elkövetésével gyanúsított személy tisztségének 

betöltését. 

 

6. A fegyelmi eljárás elrendelésére jogosult szerv az eljárás megindításáról szóló 

értesítéssel egyidejűleg köteles a fegyelmi tárgyalás helyének és időpontjának 

megjelölésével a tárgyalást akként kitűzni, hogy arról az eljárás alá vont egyesületi 

tag legalább 8 nappal korábban értesülhessen. 

 

 

ELÉVÜLÉS 

 

A fegyelmi eljárás megindítását megelőzően meg kell vizsgálni, hogy a cselekmény 

nem évült-e el. 

 

Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint egy év eltelt vagy ha az eljárás 

elrendelésére hivatott személy vagy szerv tudomására jutásától három hónap eltelt és 

az ügyben intézkedés nem történt, akkor a cselekmény elévült és a fegyelmi eljárás 

nem indítható el. Kivételt képez ez alól, ha az ügyben büntető- vagy szabálysértési 

eljárás indult, ugyanis ekkor az elévülés a jelölt eljárásokban hozott határozat jogerőre 

emelkedését követő napon kezdődik. 

 

A FEGYEMI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 

 

1. A fegyelmi bizottság határozatképes, ha az ügy tárgyalásán mindhárom tag jelen 

van. 

 

2. Nem járhat el konkrét ügyben a fegyelmi bizottság tagjaként a sértett, továbbá aki a 

fegyelmi eljárás alá vont tagnak vagy sértettnek Ptk. szerinti közeli hozzátartozója, 

illetve aki az eljárás alá vont taggal vagy sértettel munkajogi alá- vagy 

fölérendeltségi vagy egyéb függőségi kapcsolatban áll. Nem működhet közre a 

fegyelmi bizottság tagjaként az sem, akitől az ügyben tárgyilagos megítélése egyéb 

okból (elfogultság) nem várható. 

 

3. A másodfokú eljárásban nem vehet részt a fegyelmi bizottság tagjaként, aki a 

felülvizsgált határozat meghozatalában részt vett. 
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ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 

 

1. A fegyelmi bizottság elnöke gondoskodik az eljárás szabályszerű lefolytatásáról. 

Bonyolultabb ügyekben a tényállás tisztázása céljából az egyesület tagjai közül 

vizsgálóbiztost jelölhet ki, vagy a kivizsgálást maga is foganatosíthatja. 

 

2. Az elnök a fegyelmi ügy tárgyalását az iratok beérkezésétől számított 30 napon 

belül köteles kitűzni, vagy (szükség esetén) annak kivizsgálását elrendelni. A 

kivizsgálás legfeljebb 60 napig tarthat. 

 

3. Az eljárás alá vont tagot, illetve szükség szerint már a tanúkat is tértivevényes, 

ajánlott levélben és azzal a figyelmeztetéssel kell a kitűzött tárgyalásra megidézni, 

hogy igazolatlan távolmaradásával a tárgyalás megtartását nem akadályozhatja, 

bizonyítékait, tanúit legkésőbb a kitűzött tárgyaláson bejelentheti, illetve tanúit 

magával hozhatja. A tárgyalás az eljárás alá vont személy távollétében megtartható, 

ha értesítése szabályszerű volt, távolmaradását korábban alapos okkal nem 

mentette ki vagy írásban kérte az eljárás távollétében történő megtartását. 

 

4. Az idézés kézhezvétele és a tárgyalás megtartása közötti minimális határidő nyolc 

naptári nap. 

 

5. 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 megidézni. Az 

elkövető elismerésének hiányában is mellőzni lehet a bizonyítási eljárást 

csekélyebb jelentőségű fegyelmi vétségek esetén, ha a feljelentést hivatalos 

személy (rendőr, halászati őr, társadalmi ellenőr stb.) tette és a fegyelmi vétség 

elkövetését rajta kívül legalább egy tanú aláírása bizonyítja.  

 

6. A tárgyalás nyilvános, azon az egyesület tagjai részt vehetnek. Az eljárás alá vont 

tag indokolt kérelmére azonban zárt tárgyalást lehet elrendelni. Amennyiben 

erkölcsi okok indokolják, a bizottság elnöke a tárgyalásról a gyermek és az ifjúsági 

tagokat kizárhatja. 

 

7. A tárgyalást a fegyelmi bizottság elnöke nyitja meg, a tárgyalást vezeti és 

gondoskodik a rend fenntartásáról. 

 

8. A tárgyaláson az eljárás alá vont személy elé kell tárni az eljárás alapjául szolgáló 

tényeket, körülményeket és bizonyítékokat. Az eljárás alá vont személynek módot 

kell neki adni arra, hogy észrevételeit, védekezését szóban vagy írásban 

előterjessze. 

 

9. Az eljárás alá vont személy a tanúkhoz kérdéseket intézhet, a tanúvallomásokra és 

az egyéb bizonyítékokra észrevételt tehet. 

  

10. Amennyiben az eljárás alá vont személy új tanúkat jelent be, e személyeket – 

amennyiben a tényállás felderítése érdekében szükséges – a fegyelmi bizottság a 
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tárgyalás elnapolásával köteles megidézni. Az érintett személyek megidézését a 

jelen fejezet 2-4. pontjaiban foglalt eljárási szabályok betartásával kell megidézni. 

 

11. Amennyiben a fegyelmi bizottság úgy ítéli meg, hogy a határozathozatalhoz 

elegendő alap áll rendelkezésre, a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánítja és 

további esetleges bizonyítékok vizsgálatától eltekint. A bizottság a bizonyítékokat 

egyenként és összességükben értékeli és ezen alapuló meggyőződése szerint 

állapítja meg a tényállást. 

 

9. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

az eljáró fegyelmi bizottság nevét, tagjainak nevét, a fegyelmi tárgyalás helyét és 

idejét, az eljárás tárgyát, illetve a jelen lévő személyek nevét. A jegyzőkönyv 

részletesen tartalmazza az eljárás alá vont tag nevét, lakcímét, foglalkozását, 

egyesületének nevét, horgászigazolványának és állami horgászjegyének számát, 

esetleges viselt tisztségét, az eljárás alá vont tag érdemi nyilatkozatát a terhére 

felrótt fegyelmi vétség tekintetében, védekezését, a tanúk vallomásának lényegét és 

a fegyelmi tárgyaláson elhangzott indítványokat. A tanúk vallomását, az egyéb 

nyilatkozatokat a nyilatkozókkal alá kell írattatni. Több oldalas jegyzőkönyv esetén 

az érintett személy valamennyi oldalt aláírásával köteles ellátni. Ha az érintett 

személyek az aláírást megtagadják, akkor az aláírás megtagadásának tényét és okát 

is fel kell tüntetni a jegyzőkönyvben. A jegyzőkönyvet az eljárás alá vont személy 

és a bizottság tagjai, illetve a jegyzőkönyvvezető – szintén minden oldalon – a 

kötelesek aláírni. 

 

10. A bizonyítási eljárás lefolytatását követően a bizottság zárt ülésen hozza meg 

határozatát, amelyet a bizottság elnöke azonnal kihirdet vagy a kihirdetésre 

legfeljebb nyolc napon belül újabb határnapot tűz ki. 

 

12. Ha a fegyelmi bizottság a bizonyítási eljárás eredményeként azt állapítja meg, hogy 

az eljárás alá vont tag 

a. terhére rótt cselekmény nem fegyelmi vétség; 

b. a terhére rótt cselekményt nem követte el, illetőleg 

c. a terhére rótt cselekmény elkövetése kétséget kizáróan nem bizonyítható; 

d. terhére rótt fegyelmi vétség elévült 

az eljárást határozattal megszünteti. 

 

Ha az eljárás során megállapítást nyer, hogy a figyelemi vétséget az eljárás alá vont 

tag elkövette, akkor a fegyelmi bizottság határozatot hoz és a korábban felsorolt 

fegyelmi büntetések valamelyikével sújtja az egyesületi tagot. 

 

13. A határozatot írásba kell foglalni. A határozat három részből áll. Az első (bevezető 

rész a bizottság 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. 
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A határozat második (rendelkező) rész tartalmazza a megállapított fegyelmi vétség 

megjelölését, a fegyelmi ügyben hozott érdemi döntést és a jogorvoslat lehetőségét 

(annak határidejét, előterjesztésének módját és határidejét). 

 

A határozat harmadik (indokolási) része a fegyelmi szerv által megállapított 

tényállást, a bizonyítékok megjelölését, azok mérlegelését, lényegében a fegyelmi 

bizottság meggyőződésének indokait, továbbá a súlyosbító és enyhítő 

körülményeket tartalmazza. 

 

14. Az indokolást is tartalmazó határozatot az eljárás alá vont taggal a kihirdetéskor 

kell átvetetni és az átvételt írásban elismertetni, vagy tértivevényes ajánlott 

levélben részére 8 napon belül megküldeni. Ajánlott levélben meg kell küldeni a 

határozatot az eljárást kezdeményező és elrendelő szervnek vagy személynek, 

illetve az esetleges sértettnek. 

 

15. Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítést követő tizenhatodik 

napon, ha pedig a fellebbezésre jogosultak az elsőfokú határozat kihirdetése után 

fellebbezési jogukról valamennyien lemondtak, a lemondáskor jogerőre emelkedik. 

A jogerős fegyelmi határozatot a fegyelmi szerv elnöke jogerősítő záradékkal látja 

el. 

 

16. A fegyelmi büntetést az azt megállapító 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, illetve pontosan meg kell jelölni 

a fegyelmi büntetést határozatszámra való utalással. 

 

17. A hónapokban, illetőleg években megállapított fegyelmi büntetés kezdő napja az a 

nap, amelytől kezdődően az eljárás alá vont személy a fegyelmi határozatban 

megjelölt jogát ténylegesen nem gyakorolhatta.  

 

19. A jogerős fegyelmi határozat rendelkező részét kivonatosan az egyesület elnökének 

a helyben szokásos módon közzé kell tennie. 

 

20. Az I. fokú eljárás eljárási szabályait értelemszerűen alkalmazni kell a másodfokú 

eljárásban is. 

 

FELLEBBEZÉS 

  

1. Az első fokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézbesítésétől számított 15 

napon belül előterjesztett fellebbezésnek van helye, amit az elsőfokú fegyelmi 

szervhez (azaz a fegyelmi bizottsághoz) kell írásban benyújtani. 

 

2. Fellebbezésre jogosultak: az eljárás alá vont tag és az eljárást elrendelő szerv. A 

fellebbezés halasztó hatályú. 
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3. A fellebbezést a fegyelmi bizottság (az ügy irataival együtt) a fellebbezési határidő 

lejártától számított nyolc napon belül köteles megküldeni a II. fokú szervnek. 

 

4. Amennyiben az I. fokú eljáró szerv észleli, hogy a fellebbezés elkésett, e tényt 

köteles jegyzőkönyvben rögzítettem megállapítani és a fellebbezést elutasítani. A 

fellebbezést elutasító döntés ellen önálló fellebbezésnek van helye. Ha a fellebbező 

fél – az elkésett fellebbezésének benyújtásával egyidejűleg – mulasztását igazolja, 

akkor az I. fokú köteles szerv a fellebbezést, az igazolást és az eljárás teljes 

iratanyagát a másodfokon eljáró szervnek felterjeszteni. Ebben az esetben először 

az igazolás tárgyában, majd a fellebbezés tárgyában kell döntést hozni. 

 

5. A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van. 

 

 

MÁSODFOKÚ ELJÁRÁS 

 

1.  Ha a fellebbezési eljárásban eljáró szerv a fellebbezést alaptalannak találja, azt 

elutasítja, ellenkező esetben az elsőfokú határozatot részben vagy egészében 

megváltoztathatja, vagy a határozat hatályon kívül helyezése mellett az első fokú 

szervet új eljárásra és új határozathozatalra utasíthatja. 

 

2. A fellebbezési eljárásban eljáró szerv az első fokú határozatban kiszabott büntetést 

csak erre irányuló fellebbezés esetén súlyosbíthatja. 

 

3. Ha a fellebbezési eljárásban eljáró szerv a fellebbezést érdemben elbírálta, a hozott 

határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik. A másodfokú határozat ellen az 

egyesületi fegyelmi szerveknél további fellebbezésnek helye nincs. 

 

4. Amennyiben a határozatokban fegyelmileg vétkesnek bizonyult személy a 

másodfokú határozatban foglaltakat nem fogadja el, a II. fokú határozat 

kézbesítésétől számított 30 napos jogvesztő határidőn belül jogorvoslati 

kérelemmel Szolnoki Törvényszékhez fordulhat. 

 

 

MEGISMÉTELT ELJÁRÁS 

 

A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított 6 hónapon belül a fegyelmi 

büntetéssel sújtott személy az ügy megismételt eljárását kérheti, ha olyan új 

bizonyítékot jelöl meg, amely az alapeljárásban terhére megállapított tényállás 

megdöntésére és ennek eredményeként kedvezőbb határozat hozatalára alkalmas. A 

megismételt eljárás elrendelése vagy a megismételt eljárás elutasítása az alapeljárást 

lefolytató egyesület elnökségének, illetve az ügyben legfelsőbb szinten eljárt fegyelmi 

szervnek a hatáskörébe tartozik. A megismételt eljárást elrendelő, illetve elutasító 

határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. 

 

A megismételt eljárásra a fegyelmi eljárás általános rendelkezései az irányadóak. 
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ELJÁRÁS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI TAGGAL SZEMBEN 

 

Az egyesület fegyelmi szabályzatát egységesen kell alkalmazni a gyermek, az ifjúsági 

és a felnőtt tagokkal szemben egyaránt azzal, hogy a gyermek és az ifjúsági tagoknál 

elsődleges cél a nevelés. Gyermek és ifjúsági taggal szembeni fegyelmi eljárás során 

az eljárás megindításáról és az eljárási cselekményekről a törvényes képviselőt is 

értesíteni kell.  

 

Jelen fegyelmi szabályzatot a Kunszentmártoni Körös Horgászegyesület közgyűlése  

…/2017.(V.21.) KGY számú határozatával fogadta el. 

 

 

Kunszentmárton, 2017. május hó … napján 

 

 

 

 

Dr. Hoffmann Zsolt     Tóth József 

elnök       fegyelmi biztottság elnöke 

          

                                          


