A Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló
Gazdálkodási és fegyelmi szabályzata

Első rész
Gazdálkodási és pénzügyi szabályok
1. Az egyesületnek fizetendő vagyoni hozzájárulás egyes tételei:
a) Egyesületi tagdíj:
Általános tag esetében 4000 Ft.
70. életévét betöltött tag és a 18. életévét be nem töltött tag esetében 2000 Ft
Területi engedélyt nem váltó személy esetében 2000 Ft
b) Állami jegy ára:
Általános tag esetében 2000 Ft.
Aki a fogási naplót határidőre nem adta le, további 2000 Ft.
70. életévét betöltött tag nem fizet.
c) Egységes szövetségi hozzájárulás:
Általános tag esetében 2000 Ft.
18. életévét be nem töltött tag esetében 1000 Ft
70. életévét betöltött tag esetében 1000 Ft
Hölgy horgász esetében 1000 Ft.

d) Területi jegy ára:
18. életévet betöltött horgász esetében 10.000 Ft.
18. életévét be nem töltött horgász esetében 5000 Ft.
e) Halasítás díja:
Általános tag és a 70. életévét betöltött tag esetében 8.000 Ft.
18. életévét be nem töltött tag esetében 4000 Ft.
Egyesületen kívüli horgász esetében 30.000 Ft.
f) Fogási napló ára 200 Ft
2. A 14. életévét be nem töltött személy által fizetendő vagyoni hozzájárulás tételei
a) Halasítás díja:
ha halat nem tarthat meg (kedvezményes halasítás díj) 300 Ft.
ha a horgászrend előírásai szerint halat kíván megtartani, 3800 Ft.
b) Fogási napló ára 200 Ft
3. Amennyiben az egyesület tagja a horgászrendben meghatározott személyére vonatkozó éves
darabszám korlátozás mennyiségi kvótáját elérte, tárgyévre vonatkozóan újabb kvótát válthat ki
20000 Ft-ért. Az új kvóta megváltásának tényét a fogási napló hátoldalára a gazdasági vezető
jegyzi fel. Az új kvótát megváltó tag 20 db darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg.
4. Halasítás díjat fizető horgász évente legalább egy alkalommal társadalmi munkával köteles
elősegíteni a hasznosított vízterület környezetének karbantartáshoz, ezen szabályzat második
részben előírt keretek között. Amennyiben tárgyévben ezen kötelezettségének nem tesz eleget
a tárgyévet követő évben területi engedélyt csak úgy kaphat, ha a halasítás díj megfizetésével
egyidejűleg a rá vonatkozó területi jegy árával megegyező mértékű megváltás díjat is megfizeti.
5. A halasítás díj és területi engedély megfizetésekor
a vezető tisztségviselők és az elnökség tagjai 100%
a társadalmi halőrök és a FEB tagjai 50%
kedvezményben részesülnek.
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6. Az egyesület korábban nyilvántartott tagja, ha a tagsága nem kizárással szűnt meg a tagságát
kifejezett nyilatkozatával és az alábbi lehetőségek egyikének teljesítésével újíthatja meg.
a) A fenti vagyoni hozzájárulásokon felül 30.000 Ft. egyszeri utólagos halasítás díjat fizet.
b) A fenti vagyoni hozzájárulásokon felül kimaradt évenként 8000 Ft egyszeri utólagos
halasítás díjat fizet.
7. Az egyesülettel tagsági jogviszonyban nem lévő horgász az alábbi díjak megfizetés esetén
horgászhat az egyesület kezelésében lévő vízterületeken
a) felnőtt napi (24 órás) területi engedély – 4000 Ft
b) felnőtt napi kedvezményes területi engedély (sportjegy) – 2.500 Ft.
c) 18. életévét be nem töltött személy napi terület engedély – 2000 Ft
8. Az egyesület új tagjának olyan személy vehető fel, aki a felvétel évében éves területi engedéllyel
rendelkezik és 30.000 Ft. egyszeri utólagos halasítás díjat megfizeti. Új tagnak vehető fel olyan
személy is, aki a tagsági kérelmét úgy nyújtja be, hogy azzal együtt éves területi engedélyt nem
vált.
9. Az egyesületbe új tagot a vezetőség akkor vehet fel, ha a tagságot lakcímük szerint
csoportokba sorolva az új taggal együtt – a gyermekhorgászokat és területi engedélyt nem
váltó tagokat nem számolva – a csoport létszáma
- pusztaszentlászlóiak esetében 35 főt
- söjtöriek esetében 35 főt
- tófejiek és pusztaedericsiek esetében összesen 35 főt
- más településen élők esetében 20 főt
nem haladja meg.
10. Olyan horgászoknak, akik az egyesületnek nem tagjai tárgyévre vonatkozólag összesen 20 db
éves területi engedély adható ki.
11. Területi engedélyt nem váltó tag tisztségre nem választható.
12. Az egyesület kezelésében lévő un. halőrház, éjszakai horgászat idejére, az alábbi napidíjak
megfizetésével használható.
a) egyesületi tagja naponta 2000 Ft
b) napijegyes horgász naponta 10000 Ft

Második rész
Vízhasznosítói környezet használatának szabályai
I.

Társadalmi munka

1. Az egyesületnél területi engedéllyel rendelkező horgász az éves programban meghirdetett
három vagy négy alábbi társadalmi munkák valamelyikén teljesítheti az alapszabály 26. i)
pontjában előírt társadalmi munkai kötelezettségét.
- tavaszi társadalmi munka
- nyári társadalmi munka
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-

őszi társadalmi munka
téli társadalmi munka

2. A társadalmi munkák időpontját az egyesület elnöksége határozza meg és a honlapon, illetve
közleményben hirdeti ki.
3. A társadalmi munkák során elvégzendő feladat a horgászkörnyezet alakítása, fejlesztése, a
horgászhelyek horgászatra alkalmas karbantartása.
4. A társadalmi munka helyett az egyesület tagja vállalhatja, hogy a tópart egy előre meghatározott
részét (tisztítási parcellát), oly módon letisztítja, hogy az kaszálásra alkalmas legyen.
5. A társadalmi munkák során el nem végzett évi négy alkalommal történő kaszálási feladatokat
az egyesület megbízási szerződéssel látja el.
6. Az elnökség döntésével elfogadottnak nyilvánítja a tag társadalmi munka kötelezettségét, ha
valamely tevékenységével vagy nem pénzbeli hozzájárulásával az egyesület tevékenységhez oly
mértékben hozzájárul, hogy az ily módon elismerésre méltó.
- Elismerhető tevékenység az is, amely az egyesület céljainak teljesítéséhez
szükséges és a tagnak csak több napi tevékenységével teljesíthető, ide nem értve a
szokásos kaszálást.
- Elismerhető tevékenység az is, amelynek a teljesítéséhez a tagnak igazolható
módon 10.000 Ft-ot meghaladó költsége keletkezett.
- Elismerhető nem pénzbeli hozzájárulás különösen olyan dolgok ingyenes juttatása,
mellyel a tag az egyesületi rendezvényeket rendszeresen támogatja.
- Az elismerést az elnökség a tag kérelmére, vagy bármely elnökségi tag javaslatára
adhatja meg.
- Az elismerés minden esetben tárgyévre vonatkozik.

II.

Tisztítási parcellák kijelölése

1. Az elnökség mindkét tó partját a növényzet jellegére figyelemmel közel azonos méretű tisztítási
parcellákra oszthatja fel.
2. A tisztítási parcella a víz szélétől a szomszédos mezőgazdasági területek határáig, illetve az
erdősült részek széléig, a gátakon a vízzel nem borított gátoldal lábáig, esetenként a
meghatározott határpontokig tart.
3. Egyes tisztítási parcellákon előírásra kerülhet, hogy azon legalább egy sátorhelyet és/vagy egy
tűzrakásra alkalmas helyet kell kialakítani.

III.

Járműhasználat és parkolási rend

1. Gépjárművel és segédmotor-kerékpárral a vízparton közlekedni, a kijelölt parkoló helyeken
kívül, parkolni tilos.
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2. Kijelölt parkolóhely a felső tónál az északi oldalon, bejáró út végén, attól balra lévő kavicsozott
terület illetve a keleti oldalon a bevezető földút végén, a bal oldalon kaszált négy gépkocsinyi
füves terület, maximum 1 óra parkolási időre. Ez utóbbi helyen parkoló óra használata kötelező.
Az alsó tónál az északkeleti saroknál a földút, és a két sorompó által határolt kaszált füves
terület.
3. A tóparton körbehaladó gyalogösvényen a kerékpár használata során törekedni kell arra, hogy
más horgászokat ne zavarja, a kiépített gyalog ösvény ne károsodjon.
4. A horgász lehetőségekhez mérten úgy járjon el, hogy kerékpárját csak a felszerelés
horgászhelyre bejuttatás céljából használja.

Harmadik rész
Fegyelmi szabályzat
I.

Általános rész

1. 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Horgászrend

rendelkezéseinek megsértése esetén a területi engedéllyel rendelkező horgásszal
szemben ezen szabályzat szerinti intézkedések is meghozhatóak.
2. A fegyelmi eljárás lefolytatására első fokon a fegyelmi és felügyelő bizottság jogosult.
3. Az eljárást kezdeményezheti az elnökség, vagy az egyesület társadalmi halőre.
4. Az eljárás során a bármely tag meghallgatható, aki köteles az általa tapasztaltakról

nyilatkozatot tenni.
5. Az eljárásban lehetőséget kell adni a fegyelmi eljárás alá vont személynek a

védekezésnek előterjesztésére, aki ezt akár szóban vagy írásban is megteheti.
6. Az eljárás során a döntést az arányosság figyelembe vételével kell meghozni.
7. Elmarasztaló döntés esetén az eljárás alá vont kérheti, hogy a döntést a közgyűlés másodfokon
bírálja el.
8. A fegyelmi eljárásban elmarasztalás esetén az alábbi intézkedések hozhatóak:
- figyelmeztetés
- további társadalmi munkára kötelezés
- napi jegy váltás tilalma
- területi engedély határozott időre való elvonása
- területi engedély végleges elvonása
9. A helyi horgászrend kisebb fokú megsértése esetén a horgász, figyelmeztetésben részesíthető.
Azon horgászrend-sértések esetén, melyek ezen szabályzatban nem nevesítettek, a társadalmi
halőr figyelmeztetést adhat.
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10. Ezen szabályzatban nevesített szabályszegés esetén az egyesület tagja az alapszabályban előírt
társadalmi munkán felül további társadalmi munkára kötelezhető, melyet legkésőbb a kiszabást
követő évben kell teljesíteni. Az így kiszabott társadalmi munka, a szokásos módon
megváltható. Ezen intézkedés más intézkedéssel együtt is kiszabható.
11. Éves területi engedéllyel nem rendelkező horgász, a napi jegy váltásától eltiltható, határozott
időtartamra. Ha személye nem kívánatos, határozatlan időtartamra is el lehet tiltani. Az eltiltott
horgászok személyéről a társadalmi halőrök névszerinti nyilvántartást vezetnek.
12. Amennyiben a napi jegy váltás tilalma alatt az érintett személy napi jegyet vált, a társadalmi
halőr a megváltott napijegyet azonnal bevonja, a megfogott vagy szákban tartott halat
elengedteti és az érintettet felszólítja horgászat azonnali befejezésére.
13. Amennyiben a területi engedély elvonásakor az elvonás időtartama a tárgyévben fél évnél
tovább tart és a horgász az éves darabkorlátozás alá eső halak mennyiségi kvótájának a felét
sem érte el, úgy a horgász az általa megfizetett tárgyévi halasítás díj felét visszaigényelheti.
Egyéb kártérítésre nem jogosult.
14. A figyelmeztetés alól fél év eltelte, a határozott idejű területi engedély elvonás alól, annak ideje
és még egyszer annyi idő eltelte után mentesül a horgász. A területi engedély végleges elvonása
alól a horgász öt év eltelte után mentesül.
15. Az a horgász aki a területi engedély elvonásának ideje alatt megfizeti azt a halasítás díjat, melyet
az elvonás nélkül megfizetett volna. A területi engedélyét ismételten kiválthatja.
16. Amennyiben a mentesülés beállta előtt a horgász ismételten olyan súlyú fegyelemsértést követ
el, mint amiért korábban felelősségre vonták és hasonló súlyú intézkedést lehetne kiszabni,
akkor figyelmeztetés helyett területi engedély határozott idejű elvonását, a területi engedély
határozott idejű elvonása esetén a korábbi elvonás idejénél legalább másfélszer hosszabb
elvonást kell kiszabni.
17. Az a horgász, aki a 16. pont alapján kiszabott intézkedés mentesülésének beállta előtt, ismételten
hasonló súlyú fegyelemsértést követett el, a területi engedély végleges elvonása intézkedéssel
is sújtható.
18. Az a horgász, aki egy horgásznapon több, ezen szabályzatban nevesített horgászrend-sértést is
elkövet, az általa elkövetett legsúlyosabban fenyegetett szabálysértés szankciójának
kétszereséig terjedő intézkedéssel sújtható.
II.

Egyes kiemelt fegyelemsértések

1. Aki érvényes területi engedély nélkül horgászik, egy év időtartamig terjedő napi jegy váltási
tilalommal sújtható.
2. Aki a Horgászrendben előírt rá vonatkozó mennyiségi korlátozást megszegi, hat hónap
időtartamig terjedő területi engedély elvonással, illetve napi jegy váltási tilalommal sújtható.
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3. Aki a Horgászrendben előírt fajlagos vagy méretkorlátozást megszegi, hat hónap időtartamig
terjedő területi engedély elvonással, illetve napi jegy váltási tilalommal sújtható.
4. Aki a Horgászrendben előírt horgászidőre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, három hónap
időtartamig terjedő területi engedély elvonással, illetve napi jegy váltási tilalommal sújtható.
5. Aki a társadalmi munka ideje alatt a Horgászrend megsértésével horgászik, további társadalmi
munkára kötelezhető.
6. Aki a Horgászrendben előírt horgászhelyekre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, három
hónap időtartamig terjedő területi engedély elvonással, illetve napi jegy váltási tilalommal
sújtható.
7. Aki szemetes helyen horgászik, vagy horgászhelyén szemetet hagy, további társadalmi munkára
kötelezhető, illetve három hónap időtartamig terjedő napi jegy váltási tilalommal sújtható.
8. Aki olyan halat tartott meg, vagy tart szákban, melyet az ellenőrzés pillanatában az országos
horgászrend szerint a fogási naplóba nem jegyzett be, hat hónap időtartamig terjedő területi
engedély elvonással, illetve napi jegy váltási tilalommal sújtható. Ezen szabályszegés esetén a
halőr a megtartott vagy szákban tartott halat a felfedezés során haladéktalanul vízbe engedi.
9. Az ezen címben fel nem sorolt fegyelem sértések esetén területi engedély elvonása, illetve napi
jegy váltási tilalom kiszabható, de annak időtartama kettő hónapot, mentesítés hatálya alatt
elkövetett cselekmény esetén három hónapot nem haladhatja meg.

