Vezetőségi szavazásra való felkérés
A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület (székhelye: 3022 Lőrinci Mátravidéki Erőmű) vezetőségi szavazásra
Kérem a tisztelt vezetőségi tagokat, hogy az alábbi napirendi pontokra adják le e-mailben vagy postán szavazólapot
kitöltve 15 napon belül! Szavazólap a jelen anyag 2. oldalán található!
A vészhelyzetre való tekintettel az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és
vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló rendelet az
irányadó, ami lehetőséget ad a vezetőségnek a döntésre, amivel az előzetese megbeszélésre hivatkozva élni kíván az
Egyesület, hogy az év kezdésnek ne legyen akadálya! A fentiek miatt mely szerint nem ülünk össze, ülés tartása
nélkül hozzunk határozatokat.
A szavazat eredményét a honlapra felteszem, illetve akinek megvan adva az e-mail címe annak e-mailben is
kiküldésre kerül.
Napirendi pontok, amelyre szavazni szükséges! (szavazólap mellékelve)
1. Felügyelő Bizottság beszámolója 2020. évről (1 számú melléklet)
2. Fegyelmi bizottság beszámolója a 2020. évről(2 számú melléklet)
3. Beszámoló a 2020. évről (3 számú melléklet)
4. 2021. évi változások ismertetése (4 számú melléklet)
5. 2020. évi pénzügyi beszámoló, mérleg elfogadása (5 számú melléklet)
6. 2021. évi horgászrendi változások ismertetése (változások lent, 6. számú melléklet)
7. Telepítési tervezett ismertetése (lent)
8. 2021. évi tagdíjak alakulása (7 számú melléklet és 8. számú melléklet)
9. 2021. évi gazdasági-, pénzügyi terv ismertetése, elfogadása. (9 számú melléklet)
10. Etikai szabályzat/kódex elfogadása (10 számú melléklet)
Tisztelettel:
Tóth Gábor
elnök
Lőrinci, 2021.01.02.
Adatok néhány ponthoz.
6. ponthoz: 2021 től az alábbi változások kerülnének bevezetésre:
A süllő méretkorlátozása 40 cm-re változna
A horgászverseny minden kategóriában egyszerre lenne májusban felnőtt verseny az ülepítőn gyerek és IFI a
gáton, vagy ülepítőn. Tervezett időpont: 2020. május 29. szombat
Éjszakai horgászat: április 2-től november 1.-ig, minden péntek és szombat éjszaka, továbbá: április 4, május 23;
augusztus 19; Az első éjszakai horgászat időpontja: ápr.2. Utolsó éjszakai horgászat időpontja október 31.
1 hetes folyamatos horgászati lehetőség Időpontjai: 05.28-06.06; 06.25-07.04; 07.23-08.01
Csónakból, vagy etetőhajóval etetni TILOS 2021. november 2-2022. február 28 között!
A csendháborítással kapcsolatos bejelentéseket kérjük ne az ellenőrök, vagy vezetőségi tagok felé, hanem a
rendőrség felé tegyék meg! A tavon 22:00 után semmilyen zene sem szólhat játszható, vagy hallgatható ami akár a
szomszéd stégen hallható, ennek megszegése azonnali engedély megvonással jár!
Nem használt haltartó hálót nem lehet a vízbe engedve tárolni
A Horgászrendet megszegőkkel szemben a fegyelmi bizottság jár el és maximum 5 éves eltiltás adható. Fegyelmi
és etikai szabályzat a www.mehe.hu honlapon megtalálható!
A horgászrend el nem olvasása nem mentesít a szabályokkal szemben!
Adatvédelemhez való hozzájárulás területi jegy vétellel
Törvényi változások átvezetése
Egyéb pontok a 2020. horgászrend szerint érvényes továbbra is.
7. ponthoz: Telepítések tervezett dátuma:
 2020.04.22. 30 mázsa ponty; 10 mázsa amur
 2020.05.20. 30 mázsa ponty; 10 mázsa amur
 2020.06.17. 30 mázsa ponty;
 2020.07.22. 20 mázsa ponty
 2020.08.26. 20 mázsa ponty
 2020.09.23. 20 mázsa ponty
 2020.11.04. 20 mázsa ponty; 15 mázsa keszeg; 5 mázsa süllő, balin,

Szavazólap
A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület (székhelye: 3022 Lőrinci Mátravidéki Erőmű) vezetőségi tagjaként az alábbi
szavazatot adom le az alábbi pontokhoz. (Megfelelőt bekarikázva vagy aláhúzva)
502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére
vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló rendelet szerint!
A fentiek miatt mely szerint nem ülünk össze, ülés tartása nélkül hozzunk határozatokat.
1.

2.

Határozat szövege: Felügyelő Bizottság beszámolója 2020. évről szóló beszámolót
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Határozat száma:
Megjegyzés a ponthoz:
Határozat szövege: Fegyelmi bizottság beszámolója a 2020. évről szóló beszámolót
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Határozat száma:

1/2021

2/2021

Megjegyzés a ponthoz:
3.

Határozat szövege: Beszámoló a 2020. évről szóló beszámolót
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ

Határozat száma:

3/2021

Határozat száma:

4/2021

Határozat száma:

5/2021

Határozat szövege: 2021 horgászrendi változásokat és 2021 évi horgászrendet
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Határozat száma:

6/2021

Határozat szövege: Megjegyzés a ponthoz:
4.

Határozat szövege: 2021 évi változások ismertetése szóló beszámolót
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Megjegyzés a ponthoz:

5.

Határozat szövege: 2020. évi pénzügyi beszámolót, mérleget
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Megjegyzés a ponthoz:

6.

Megjegyzés a ponthoz:
7.

Határozat szövege: Telepítési ütemezést
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ

Határozat száma:

7/2021

Határozat száma:

82021

Határozat száma:

9/2021

Határozat száma:

10/2021

Megjegyzés a ponthoz:
8.

Határozat szövege: 2021. tagdíjak változását
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Megjegyzés a ponthoz:

9.

Határozat szövege: 2021. évi gazdasági-, pénzügyi tervet
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Megjegyzés a ponthoz:

10.

Határozat szövege: Etikai szabályzat/kódexet
IGEN SZAVAZAT / ELLENSZAVAZAT / TARTOZKODÓ
Megjegyzés a ponthoz:

Név:
Lakóhely:
Személyi igazolvány szám:

1.

Felügyelő Bizottság beszámolója 2020. évről

2020 Évi ellenőrzések során szabálytalanságot nem találtunk.
A haltelepítések szakszerűen hiánytalanul megtörténtek.
Örömmel vettük az új horgász társak belépését az egyesületben.
Nem várt vírus helyzet kialakulása miatt a nap jegyek értékesítése nem mutatott csökkenést,
illetve a tó szépsége és a halak fogása miatt emelkedett, itt köszönnék meg a vezetőségi tagok
munkáját a napijegyek értékesítésével.
Kérném a tisztelt horgász társakat a részlet fizetési határidők szigorú betartására!
2021 évre fogásban gazdag vírus mentes évet kívánunk
Tisztelettel Kovács József
Felügyelő Bizottság Elnők

Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület Fegyelmi Bizottság 2020. évi beszámolója!

Tisztelt Elnökúr, Tisztelt Vezetőség!
A Fegyelmi Bizottság beszámolóját a 2020. évi fegyelmi ügyekről az alábbiak szerint terjeszti elő:
Bizottság munkájának mennyiségét alapvetően – az Egyesület Alapszabályából és a Fegyelmi Szabályzatból
valamint a MOHOSZ Országos horgászrendjéből és etikai szabályzatából adódóan az határozza meg, hogy
mennyi fegyelmi eljárást kezdeményező jelentés, feljelentés érkezik az Egyesület Vezetőségéhez.
2020 év első negyedében elkészítettük az egyesületünk fegyelmi szabályzatát ahol meghatározásra
kerültek az eljárás szabályai, valamint lefektettük a szabályszegőkkel szembeni büntetési tételeket így
mindenki számára egyértelművé világossá válhatott, hogy milyen eljárásra és ezzel arányosan milyen
büntetésre számíthatnak szabályszegés esetén.
Vízterületünk ellenőrzését 2 fő hivatásos halőr, valamint Vezetőségi társadalmi halőrök végezték. Az
ellenőrzések során a 2020. évben ellenőreink 33 esetben alkalmaztak írásbeli figyelmeztetést Időntúli
csónakhasználat, fertőtlenítő és matrac, bottárolás, intézkedés akadályozása, sátorállítás, fogási napló
hibás kitöltése, csali behúzás szabálysértése miatt. valamint 4 esetben vontak be területi és állami jegyet
Megyei hatáskörbe tartozó súlyos szabálysértések elkövetéséért.

Bizottságunk 7 horgásztársunk ellen folytatott le fegyelmi eljárást Elnöki elrendelő és halőri jelentés alapján.






3 fő horgásztársunk ellen haltartási szabályok súlyos megsértése miatt 6 hónap valamint 3‐3
hónapra
1 horgásztársunk halmatrac használatának elmulasztása miatt 3 hónap
1 fő horgász 5 kg‐nál nagyobb nem ragadozó, amur megtartása miatt 12 hónapra
2 fő MOHOSZ etikai szabályok megsértése, horgászhoz nem méltó magatartás (szemetelés) miatt 1
valamint 2 hónapra tiltottunk el a horgászattól.

A Fegyelmi Bizottság a fokozatosság elvének betartásával, a cselekmények súlyához igazítva igyekezett a
fegyelmi határozatokat meghozni. Érintettek döntéseinket elfogadták, fellebbezés határozatunk ellen 1
alkalommal érkezett, amit a Vezetőség elutasított és határozatunkat helybenhagyta.
A fentiek alapján elmondható, hogy egyesületünknél elindított reformok hatására a felderített és
lefolytatott ügyek száma megemelkedett az előző évek ügyszámához képest. A hivatásos és vezetőségi
tagokból álló halőri csapatunk munkáját felelősséggel végzi. A megalkotott eljárási szabályok alapján
egyértelművé váltak a halvédelmi célok és törekvések is, amik a jövőre nézve irányt mutatnak.
Kérem az Elnökurat, Vezetőséget, hogy a Fegyelmi Bizottság beszámolóját megvitatni, elfogadni
szíveskedjenek.

Lőrinci, 2020. december 22.

Bangó Mihály
Fegyelmi Bizottság Elnöke

3. Beszámoló a 2020. évről
A 2020-évben több pályázatot is sikerült elnyernie az Egyesületnek, így egyesület
támogatásként tárgynyereményeket nyert a gyerekek számára, amik a horgászversenyen
kerültek kiadásra. Az intervenciós keretből sikerült 3868 kg pontyot díjmentesen elnyerni,
illetve az őshonos halfajok telepítésre év végén még 726 000 Ft-ot nyert az Egyesület.
A telepítések alakulása a következő volt.

Haltelepítés
időpont
2020.04.23
2020.04.23
2020.04.29
2020.05.15
2020.05.15
2020.06.18
2020.07.23
2020.08.19
2020.10.01
2020.10.01
2020.11.06
2020.11.06
2020.11.06
2020.11.21
2020.11.21

fajta

kora

ponty
amur
ponty
ponty
ponty
ponty
ponty
ponty
ponty
amur
ponty
süllő
keszeg
süllő
Compó

3 nyaras
3 nyaras
3 nyaras
2 nyaras
3 nyaras
3 nyaras
3 nyaras
3 nyaras
2 nyaras
2 nyaras
3 nyaras
2 nyaras
2‐3 nyaras
2 nyaras
2‐3 nyaras

2 020
kg

db

2500
1000
3868
1000
2000
2000
2300
2000
2000
1200
1000
251
1500
250
250

1000
286
1934
1000
1000
1000
1150
800
1333
800
400
840
7500
166
833

ára
1 748 250
649 950
0*
682 500
1 365 000
1 365 000
1 569 750
1 365 000
1 365 000
779 940
599 550
803 300
974 925
800 100
446 250

Telepítés
helye
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
STRAND
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal
DÉLI Oldal

ÖSSZES
23119 20042
14 514 515
*Intervenciós támogatás keretén belül, a kormány döntése alapján, az Agrárminisztérium
felügyeletével, a MOHOSZ OHSZK szervezésében, koordinációjában és ellenőrzésével
valósult meg .
A Koronavírus szintén jelentős többletfeladatokat adott az Egyesülnek, de sikerült leküzdeni a
problémákat!
Tóth Gábor
elnök

4. 2021 évi tervezett változások ismertetése
A 2021. évben az alábbi változások lépnek életbe!
A MOHOSZ számos új szabályt adott ki, aminek értelmében 2021.-évben minden 50 ha feletti
vízterület esetén a területi és napijegyeket csak elektronikus úton lehet kiadni.
2021.01.01-től megszűntetésre került a munkaszerződése Bernát Józsefnek, illetve Nagy
Lászlónénak. Az elektronikus ügyintézés miatt továbbiakban a korábban megszokott állandó
személyes kapcsolattartás megszűnik a horgásztanyán!
Az értékesítés az alábbi módon történhet:
 Egyesületnél elektronikus, vagy kérvény alapján a keddig leadott igényeket, illetve
engedély kérelmeket szombaton 8-10 között, az az után érkező igények a következő hét
szombaton 8-10 között kerül kiadásra!
 Éves engedélyeket és állami jegeket az Egyesület állítja ki
 www.horgaszjegy.hu felületen mindenki a saját felhasználónevével belépve tud napi
jegyeket és egy-két fajta éves engedélyt igényelni, ha már megvan az állami jegy!
2021. évben ismét mindenre pályázunk amire csak tudunk, de ha nem kap semmilyen
támogatást sem az Egyesület, akkor is cél a 2020-évben telepített mennyiség behozása a tóba.
2020. évben a többszöri próbálkozás ellenére sem sikerült balint telepíteni, de ígéretet kaptunk,
hogy 2021. évben mindenképpen sor kerülhet rá!
2021. évben is kérjük horgásztársainkat, hogy vegyenek részt a rendezvényeken, illetve
vegyenek részt társadalmi munkában is!
2021. évben is igyekszünk halat telepíteni nem csak a déli oldalon hanem a strand területén, de
ha nem elég magas a vízszint vagy nagyon el van ázva a talaj akkor sajnos nem lehetséges.
A talaj instabilitása a strandon 2020-ban fokozottan igaz volt!

Tóth Gábor
elnök

MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET
3022. Lőrinci Mátravidéki Erőmű

BESZÁMOLÓ 2020.december 31.
Adószám:19923662‐1‐10
Nyító pénzkészlet 2020.01.01.
TERV
BEVÉTEL
rovat s
megnevezés
TAGDÍJ
fő
2030 Felnőtt éves általános területi jegy 2 boto
51 700 Ft
264
2030 Felnőtt éves ált. ter.2 botos Új belépő
103 400 Ft
0
2031 Ifjúság/feleség éves általános területi jegy 25 850 Ft
25
2032 Sporthorgász éves területi jegy
40 200 Ft
0
2034 Gyermek éves ált. területi, Kettős tag.
2 000 Ft
45
2035 Tagfenntartás 2 botos
6 000 Ft
23
2036 Tagfenntartás 1 botos
3 000 Ft
0
2046 Cégek tagdíja
150 000 Ft
3
2051 Állami horgászjegy, IFI, felnőtt, feleség,
7 300 Ft
320
2052 Állami horgászjegy 70éven felül, gyerek
2 300 Ft
50
2053 Környezetvédelmi munka/Társadalmi
5 000 Ft
100
2054 Kettős, állami jegy tagdíj
2 000 Ft
0
2048 kamat, jutalék
2143 Tagdíj,túlfiz.,részletre.f.tartozás
1011 Területi napijegy bevétel
SZJA 1 %
2063 MOHOSZ pályázat támogatás

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

360

KIADÁS
3010
6306
6309
3000
3007
3013
4040
5000
6001
6002
6003
6008
6052
6080
6110
6999
6517

Haltelepítés,ebből SZJA 1%, 88 654 Ft,Pályázat 726000 Ft

MOHOSZ‐nak befizetés tagok után
Tó bérlet 1181eFt,vizgazd.145 eFt, MOHOSZ 180eFt, FM
Klórmész , mészhidrát és egyéb anyag
Irodaszer,nyomtatvány,területi jegy,
Területi napijegy nyomtatvány
Bérek:halászati őrök 2 fő,pénztáros,könyvelő,gondnok
Munkáltatót terhelő járulék
Távközlési költség, mobil internet,honlap ktg.
Villamos energia
Bankköltség
szolgált: terem bérlés
Fenntartás,javítás,(fűnyírás,nád és lékvágás)
Reprezentációs (horgászversenyek,értekezletek)
Belföldi kiküldetés (haltelepítés)
Előre nem látható kiadások
társasági adó 2019

KIADÁS ÖSSZESEN:
Záró pénzkészlet 2020.12.31.
Pénztár 12.31.
Bank egyenleg 12.31.

Lekötött betét 12.31.
Pénzkészlet összesen
Mátravidéki Erőmű.2020.12.31.

6 681 841 Ft

6 681 841
eltérés
TÉNY TÉNY
tény‐mínusz
forint
fő
forint
terv
13 648 800 Ft 264
13 648 800 Ft
0 Ft
0 Ft 21
2 171 400 Ft
2 171 400 Ft
646 250 Ft 21
542 850 Ft
‐103 400 Ft
0 Ft
1
40 200 Ft
40 200 Ft
90 000 Ft 71
142 000 Ft
52 000 Ft
138 000 Ft 40
240 000 Ft
102 000 Ft
0 Ft
1
3 000 Ft
3 000 Ft
450 000 Ft
4
600 000 Ft
150 000 Ft
2 336 000 Ft 280
2 044 000 Ft
‐292 000 Ft
115 000 Ft 102
234 600 Ft
119 600 Ft
500 000 Ft 190
950 000 Ft
450 000 Ft
0 Ft 38
76 000 Ft
76 000 Ft
98 261 Ft
98 261 Ft
16 600 Ft
16 600 Ft
2 300 000 Ft
6 155 450 Ft
3 855 450 Ft
138 250 Ft
88 654 Ft
‐49 596 Ft
726 000 Ft

20 362 300 Ft 423
TERV
13 500 000 Ft
1 619 600 Ft
1 547 700 Ft
470 000 Ft
50 000 Ft
95 000 Ft
4 100 000 Ft
350 000 Ft
0 Ft
210 000 Ft
180 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft

22 362 300 Ft
4 100 000 Ft 31.dec

27 777 815 Ft

TÉNY
TÉNY‐TERV
14 514 515 Ft
1 014 515 Ft
1 508 300 Ft
‐111 300 Ft
1 483 681 Ft
‐64 019 Ft
350 520 Ft
‐119 480 Ft
2 510 Ft
‐47 490 Ft
109 855 Ft
14 855 Ft
4 275 858 Ft
175 858 Ft
207 994 Ft
‐142 006 Ft
0 Ft
0 Ft
224 927 Ft
14 927 Ft
207 019 Ft
27 019 Ft
12 720 Ft
2 720 Ft
0 Ft
‐50 000 Ft
0 Ft
‐30 000 Ft
0 Ft
‐50 000 Ft
0 Ft
‐100 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft

22 927 899 Ft
11 531 757 Ft

‐ Ft
8 531 757 Ft
3 000 000 Ft

11 531 757 Ft

6 689 515 Ft

Tóth Gábor sk.
MEHE elnök

565 599 Ft
‐

Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület
3022 Mátravidéki Erőmű

Horgásztanya

adószám: 19923662-1-10

TESZOR’08 93.19.13
OTP számlaszám: 11739078-20010180

e-mail bejelentéshez: mehe@mehe.hu

www.mehe.hu
Éves engedély kiadása szeptember 30-ig!
VÍZTÉRKÓD: 10-021-1-1
facebook: Lőrinci Horgászegyesület

H O R G Á S Z R E N D

Érvényes: 2021. január 1-től a 2021. horgászévre a Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület vízterületére
F I G Y E L E M ! A TÓ GÁTRENDSZERÉNEK KÖVEZETÉT MEGBONTANI SZIGORÚAN TILOS!
2021 évtől az egyesület csak elektronikus módon adhat ki területi és napijegyet így ÜGYINTÉZÉS A HORGÁSZTANYÁN MEGSZŰNIK!!
Területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos
jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
Rendezvények:
Az egyesület házi horgászversenye (minden korosztálynak) május 29-án kerül megrendezésre. Reggel 6 00- 1200 óráig. A házi,
valamint a gyermek horgászversenyre a nevezés díjtalan. Gyerekverseny a bemenő gáton vagy ülepítőn, a felnőtt az ülepítőn lesz.
Környezetvédelmi nap: egész évben teljesíthető, amihez mindenkinek be kell jelentkezni a munkához előre legalább két
héttel és akkor lesz a számára való feladat kijelölve (pl.: takarítás, szemétszedés, gát tisztítás, horgásztanya rendbetétele,
télen nádvágás, lékvágás, stb. feladatok).
Horgászeszközök használata:
Felnőtt horgászok:
2 db bot, botonként maximum 3 horog
Felnőtt horgászok éves sporthorgász jeggyel:
3 db bot, botonként maximum 1 szakál nélküli horog
Horgászfeleség, 1 botos engedélyesek
1 db bot, maximum 3 horog
IFI horgász:
1 db bot, maximum 3 horog
Gyermek horgász:
1 db bot, 1 horog, úszós készség
A megengedett horgászkészségeken felül, egy időben a spicc bot használata is TILOS!
Megtartható halmennyiség éves területi jeggyel és napijeggyel rendelkezők részére:
Felnőtt horgászok:
napi 2 db ponty vagy amur és 1 db ragadozó és 3 kg egyéb hal vagy
napi 1 db ponty vagy amur és 2 db ragadozó és 3 kg egyéb hal
Heti 5 db ponty vagy amur és 3 db ragadozó hal
Horgászfeleség
napi 1 db ponty vagy amur és 1 db ragadozó hal és 3 kg egyéb hal
Heti 2 db ponty vagy amur, 2 db ragadozó hal
IFI horgász:
napi 1 db ponty vagy amur, l db ragadozó hal és 3 kg egyéb hal
Heti 2 db ponty vagy amur, 2 db ragadozó hal
Gyermek horgász:
napi 3kg egyéb hal
Pontyból és amurból összesen 30 db vagy 80 kg, méretkorlátozás alá eső ragadozó halakból összesen 15 db tartható meg.
IFI horgászok és horgászfeleségek pontyból és amurból összesen 15 db-ot vagy 40 kg-ot foghatnak, méretkorlátozás alá eső ragadozó
halakból összesen 7 db-ot tarthatnak meg.
Az 5 kg-nál nagyobb nem ragadozó halat (amurt és pontyot), valamint mérettől függetlenül a compót, fekete sügért és koi pontyot
megtartani nem lehet, esetleges fényképezés után kíméletesen a tóba vissza kell helyezni.
A süllő méretkorlátozása 2021-től minimum 40 cm-re módosul!
Fertőtlenítőszer és matrac alkalmazása KÖTELEZŐ!
A sporthorgász jegy használójára vonatkozó szabályok:
Sporthorgász jeggyel halat elvinni tilos, csak szakál nélküli horoggal horgászhat és haltartó szák sem lehet a horgásznál!!!
Horgászati idők:
Január
6:00
- 21:00 óráig
Február
6:00
- 21:00 óráig
Március
6:00
- 21:00 óráig
Április
6:00
- 21:00 óráig
Május
5:00
- 22:00 óráig
Június
4:00
- 22:00 óráig
Július
4:00
- 22:00 óráig
Augusztus
5:00
- 22:00 óráig
Szeptember
5:00
- 22:00 óráig
Október
6:00
- 21:00 óráig
November
6:00
- 21:00 óráig
December
6:00
- 21:00 óráig
Éjszakai horgászat ideje:
Éjszakai horgászat: április 2-től november 1.-ig, minden péntek és szombat éjszaka, továbbá: április 4, május 23; augusztus 19. Az első
éjszakai horgászat időpontja: ápr.2. Utolsó éjszakai horgászat időpontja október 31.
1 hetes folyamatos horgászati lehetőség Időpontjai: 05.28-06.06; 06.25-07.04; 07.23-08.01
Tilalmi idők: - Ragadozó halaknál az országos horgászrend szerinti tilalmi időt kell alkalmazni.
(A 2021. évi fogási napló tartalmazza.)
A kishal fogó hálót az alábbi időpontok között TILOS használni (2021.02.01-2021.04.30)!
Ponty: Egyesületünk 2021. évre fogási tilalom alóli mentességet kapott, tehát egész évben lehet fogni.
Minden telepítés után tilalmi időt rendelünk el! Várhatóan csütörtökön a horgászati idő kezdetétől, péntek 18 óráig.
A pontos telepítési időpontok később kerülnek kifüggesztésre a www.mehe.hu és facebook oldalra, illetve a szokásos hirdetési
helyeken! Várhatóan: 04.22; 05.20; 06.17; 07.22; 08.26; 09.23; 11.04.
Figyelem! Tilalmi idő alatt az Egyesületi stégen egy az egész tó területén jól látható helyen magas zászlótartó rudat állítottunk
fel, ahol a piros zászló felhúzása horgászati tilalmat jelent. Felhúzott piros zászló esetén horgászni TILOS!
A kívülről horogra akadt halat (a szájon akasztott hal kivételével) megtartani tilos! A szabályosan kifogott és elvinni kívánt
halat a vízpartról elszállítani kíméletesen és gyorsan leölve szabad.
Egyéb rendelkezések:! horgászat megkezdése előtt, az aznapi dátumot be kell X-el vagy O-val jelölni a fogási naplóba!
A fogási naplóba a kötelező beírásokon kívül be kell írni azt az időpontot, amikor a halat kifogta a horgász ( pl: 08.45, vagy 17.30 ),

négy számjeggyel!
A gátrendszeren járművel közlekedni és sátrat felállítani TILOS! Zagyva oldalon napellenző felállítása engedélyezett oly módon,
hogy a gátrendszerben nem okoz kárt.
A kifogott méretkorlátozás alá eső halakat, szákba helyezés után, a horgászat folytatása előtt a fogásai naplóba súllyal együtt (fél kg
pontossággal) be kell írni. A méretkorlátozás alá eső engedélyezett mennyiség kifogása után (2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal,
illetve 1 db ragadozó vagy 1 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, illetve 2 db ragadozó) az ezekre irányuló horgászatot be kell
fejezni, csak az egyéb halfajtákra lehet horgászni!
Haltárolók mérete a stégeknél maximum akkora lehet, hogy az 1 fő által kiemelhető legyen.
Haltárolás hét közben naponta, hétvégén péntektől vasárnap estig tárolható hal a stégeknél haltárolókban. Ha nem megy sehova a
horgász hétközben és a stégen tartózkodik, akkor csak ebben az esetben lehet tárolni a teljes hét folyamán, de ha elhagyja a tó területét
hétközben, akkor el kell vinni a halat és nem tárolhatja tovább.
Tóparton fogott nemes halat megpucolás, vagy elvitel esetén a fogási naplóba a fogás sorának elején meg kell csillagozni!
Kishálóval fogott, nem csalihalat megtartani szigorúan TILOS !
A horgásztavon ellenőrzésre jogosultak, továbbá az Egyesület által megbízott személyek ellenőrzés céljából a stégre bemehetnek, az
esetleges szabálysértésről fényképfelvételt készíthetnek. Ellenőrzés szempontjából a vezetőség tagjai jogosultak ellenőrizni.
Az ellenőrzés megakadályozása azonnali felelősségre vonást von maga után.
Stégkaput nappal nem lehet bezárni csak ha, nem folyik horgászat, amelyet olvasható felirattal a kapun köteles jelezni.
A házaknál az ellenőrzést nem lehet akadályozni. Biztosítani kell az ellenőrök azonnali ellenőrzési lehetőségét (éjszaka csengő
felszerelése, stb). Ahol a stégen nem horgásznak. NEM HORGÁSZOM feliratú táblát kitehetnek, így az ellenőrök a házat nem
ellenőrzik. Azonban, ha ennek ellenére ott horgásznak, ezzel vétséget követnek el, melynek büntetési tétele minimum 1 év eltiltás.
A stégen történt halászati szabálysértésekért a stégtulajdonos felelősséggel tartozik.
Egyéb rendelkezések: mérleg, mérőszalag, pontymatrac, szájfertőtlenítő használata kötelező!
Stupek használata harcsa tilalom esetén TILOS!
Halradar használata TILOS! Kutya és macskatáp használata horgászathoz és etetéshez sem megengedett.
A horgászházaknál a tó felöli részen is kötelező - jól látható helyen és méretben - a stégszámot feltüntetni!
A bója száma stégenként maximum 2 db lehet a karórengeteg elkerülése érdekében.
A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező személy szállítja el a vízpartról. Annál a
személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket. A tó területén,
nagyméretű élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! Az 5 kg súlynál
nagyobb pontyot, akár nappal vagy éjszaka, a fogást és a fotózást követően azonnal vissza kell engedni! A fotózásra való hivatkozással,
tilos a halat haltartóba vagy bármely tárolóeszközben, a tóban tartani! (lekötni) Ha a horgász, rekord (20kg feletti) méretű halat fog, azt
köteles bejelenteni a halászati őröknek! Sebfertőtlenítő és matrac használata kötelező, azt minden horgásznak magánál kell tartani! A
visszaengedett halat bármilyen módszerrel megjelölni szigorúan tilos! A megtartott halat, maradandó sérülést nem okozó módon élve
kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A megtartott halat, a parton, ill. a tó körüli területen ellenőrizhető állapotban kötelező tartani!
Nem használt haltartó hálót nem lehet a vízbe engedve tárolni!
A csendháborítással kapcsolatos bejelentéseket kérjük ne az ellenőrök vagy vezetőségi tagok felé, hanem a rendőrség felé
legyenek szívesek megtenni! A tavon 22:00 után semmilyen zene sem szólhat, játszható, vagy hallgatható, ami akár a szomszéd
stégen hallható, ennek megszegése azonnali engedély megvonással jár!
Csónakhasználat: Csónakkal, úszva, vízben gyalogolva, valamint bármilyen segédeszközzel a horgot bevinni TILOS, kivétel,
harcsázáshoz a stupek bevitele engedélyezett, kizárólag világosban!
Használat ideje: Napkeltétől az alábbi időpontokig lett meghatározva: (kivéve ellenőrzés céljából ellenőrök részére)
o január
15 óráig
o
február
16 óráig
o
március
17 óráig
o április
19 óráig
o
május
20 óráig
o
június
21 óráig
o július
21 óráig
o
augusztus 20 óráig
o
szeptember 19 óráig
o október
18 óráig
o
november
16 óráig
o
december 15 óráig
A csónakra fel kell festeni - jól látható helyen és méretben - a tulajdonos horgász házának számát, vagy a nevét.
A tó területén a csónak használat csak horgászat céljára engedélyezett!!! Ellenkező esetben a csónak tulajdonosé a felelősség!
Csónakból csak úgy lehet horgászni, hogy az a parti, illetve a stéges horgászatot nem akadályozhatja!
IFI horgász csónakból csak felnőtt felügyeletével horgászhat!
A mentéshez szükséges eszközöket az előírásnak megfelelően a csónakban kell tartani. (személyenként 1 db mentő mellény,
egészségügyi doboz, kikötéshez kötél, fehér fényű lámpa, 1 literes merőedény)
Gyermek horgászok éjszaka nem horgászhatnak.
A horgászház tulajdonosok a horgászállás mögötti területet kötelesek rendben tartani (kaszálni, stb.) valamint az út használhatóságát
folyamatosan biztosítani a bokrok, és a nád nyesésével.
A háztulajdonosok és a parti horgászok a hulladékot és a szemetet kötelesek elvinni a tópartról!
S z e m e t e s k ö r n y e z e t b e n h o r g á s z n i , v a l a m i n t s z e m e t e t
é g e t n i , n ö v é n y i h u l l a d é k o t k i v é v e T I L O S , a h a l ő r ö k
s z i g o r ú a n e l l e n ő r i z n i é s s z a n k c i o n á l n i f o g j á k !
A strand területén horgászni (megjelölt terület karóval és bójával), továbbá a tó egész területén fürödni TILOS!
A nem szabályozott kérdésekben az országos horgászrend és törvényi szabályok betartása kötelező és irányadó!
A HORGÁSZRENDET MINDEN HORGÁSZNAK BE KELL TARTANI, A MEGSZEGŐK FELELŐSSÉGGEL TARTOZNAK !
A Horgászrendet megszegőkkel szemben a fegyelmi bizottság jár el és maximum 5 éves eltiltás adható. Fegyelmi és etikai
szabályzat a www.mehe.hu honlapon megtalálható!
A horgásztó területén bekövetkezett balesetekért az Egyesület semmiféle felelősséget nem vállal!
A halak etetése tilos,— de helyben tartásuk — vízben nem oldódó száraz takarmánnyal lehetséges. A helybe szoktató tartási
mennyiség maximum 2 liter / stég /napban maximalizálva van, a csónakban sem lehet ennél több helybe szoktató etetésnél. A
tó területén a bojlizás nem megengedett! Csónakból, vagy etetőhajóval etetni Tilos 2021. november 2-2022. február 28 között a
tó vízminőségnek javítása miatt!
A horgászrend el nem olvasása nem mentesít a szabályokkal szemben!
Felmerülő problémákat és panaszokat a mehe@mehe.hu e-mail címen lehet jelenteni:
Vezetőség nevében
Mátravidéki Erőmű, 2021.01.01
Tóth Gábor elnök

Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület
3022 Lőrinci Mátravidéki Erőmű
2021.évi Általános területi jegyek
Állami horgászjegy (1) és az elmaradt társadalmi munka miatti plusz tagdíj ( 2), a területi jegy ára (3)
egy összegben utalandó, OTP :11739078‐20010180 számlaszámra.
árak Ft‐ban
1./ Állami horgászjegy (felnőtt, IFI, feleség)
Állami horgászjegy (gyerek, 70 éven felüli)
Szankció (ha nem adta le időben a fogási naplót 2021.február 28‐ig) plusz

7 300
2 300
3 000

2./ Elmaradt társadalmi munka miatt egyesületnek fizetendő egyszeri plusz tagdíj 5 000
3./ Két botos horgászok (csak területi jegy ár) – állami jegy váltása kötelező (kivéve, ha már máshol ki
van váltva.)
Felnőtt, kettőstag , 70 éven felüli, 2 botos IFI
Sporthorgász 3 bottal botonként maximum 1 horog (halat nem vihet el)
ÚJ belépő: területi jegy 52 700.‐Ft + 52 700.‐Ft halasítási hozzájárulás

52 700
42 700
105 400

Egy botos horgászok:(csak területi jegy ár) – állami jegy váltása kötelező (kivéve, ha már máshol ki van
váltva)
Ifjúsági 1 botos, Feleség 1 botos
ÚJ Belépő területi jegy 26 350.‐Ft + 26 350.‐Ft halasítási hozzájárulás
Gyermek; 3‐tól 15 éves kori

26 350
52 700
3 000

4./ Egyéb díjak:
Tagfenntartás
6 000
2010‐ ben közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint csak 3 évig lehet tagfenntartó azután új tagnak
számít!
Kétbotos nappali napijegy
Kétbotos éjszakai napijegy
Egybotos nappali napijegy
Sporthorgász nappali napijegy, amivel nem vihet el halat (éjszakára nem váltható)
Horgászigazolvány tok

3 000
3 000
1 500
2 000
600

Pl: felnőtt horgász aki kér állami jegyet, de nem vett részt társadalmi munkán, de időben leadta a fogási
naplót 65 000 Ft
Pl: felnőtt horgász aki kér állami jegyet, részt társadalmi munkán, és időben leadta a fogási naplót 60 000 Ft
Pl: 70 év feletti horgász aki kér állami jegyet, részt társadalmi munkán, és időben leadta a fogási naplót
55 000 Ft
Lőrinci, Mátravidéki Erőmű 2021. január 1.
Tóth Gábor
elnök

Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület

TAGDÍJAK 2021.évi segítő táblázat
árak Ft‐ban összesen:
Két botos horgászok:
Felnőtt aki résztvett a környezetvédelmi munkában
60 000
Felnőtt aki NEM vett részt a körny.véd.munkában
65 000
Sporthorgász aki résztvett a környezetvédelmi munkában
50 000
Sporthorgász aki NEM vett részt a körny.véd.munkában
55 000
ÚJ belépő
Felnőtt
112 700
kettőstag
Felnőtt aki résztvett a környezetvédelmi munkában
52 700
kettőstag
Felnőtt aki NEM vett részt a körny.véd. munkában
57 700
kettőstag
Sporthorgász aki résztvett a környezetvédelmi munkában
42 700
kettőstag
Sporthorgász aki NEM vett részt a környezetvédelmi munkában 47 700
Ú J kettős
Felnőtt
105 400
70 éven
felüli,
55 000
Ú J belépő
70 éven
felüli,
107 700
Egy botos horgászok:
Feleség aki résztvett a körny.véd.munkában
33 650
Feleség aki NEM vett részt a körny.véd.munkába
38 650
ÚJ belépő
Feleség
60 000
kettőstag
Feleség aki résztvett a körny.véd.munkában
26 350
kettőstag
Feleség aki NEM vett részt a körny.véd.munkában
31 350
ÚJ kettős
Feleség
52 700
IFI
15‐18 éves,vizsgával rendelkezők,akik gyermek tagjaink voltak 33 650
ÚJ belépő
IFI
aki nem volt Egyesületünk gyermek tagja
60 000
kettőstag
IFI
26 350
Egyéb díjak:
Gyermek

3‐tól 15 éves korig, csak a saját vízterületünkre

5 300

Tagfenntartás

6 000

Felnőtt

2010‐ ben közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint csak 3 évig lehet tagfenntartó azután új tagnak számít!

Napijegyek
felnőtt 2 botos"nappal vagy éjszaka"
feleség, ifi 1 botos
"nappal vagy éjszaka"
sporthorgász AMIVEL HALAT ELVINNI TILOS! nappal

Horgászigazolvány tok
Állami horgászokmány

3 000
1 500
2 000

600
7 300

Lőrinci, Mátravidéki Erőmű 2020. január 1.
Tóth Gábor
elnök

MÁTRAVIDÉKI ERŐMŰ HORGÁSZ EGYESÜLET
3022. Lőrinci Mátravidéki Erőmű

KÖLTSÉGVETÉS terv 2021

Adószám:19923662‐1‐10
Nyító pénzkészlet 2021.01.01.
BEVÉTEL
rovat s
megnevezés
2030 Felnőtt éves általános területi jegy 2 botos
2030 Felnőtt éves általános területi jegy 2 botos ÚJ
2031 Ifjúság/feleség éves általános területi jegy 1 botos
2034 Gyermek éves általános területi jegy
2035 Tagfenntartás 2 botos
2036 Tagfenntartás 1 botos
2051 Állami horgászjegy, IFI, felnőtt, feleség,
2052 Állami horgászjegy 70éven felül, gyerek
2053 Környezetvédelmi munka/Társadalmi munka hiánya plusz tagdíj
1011 Területi napijegy
Köt. SZJA 1 %

11 531 757 Ft
TAGDÍJ
52 700 Ft
105 400 Ft
26 350 Ft
4 000 Ft
6 000 Ft
3 000 Ft
7 300 Ft
2 300 Ft
5 000 Ft

BEVÉTEL ÖSSZESEN:
3010
6306
6309
3000
3007
3013
4040
5000
6001
6002
6003
6008
6052
6080
6110
6999

373

KIADÁS
Haltelepítés
MOHOSZ‐nak befizetés tagok után
Tó bérlet 1300eFt,vizgazd.145 eFt, MOHOSZ 190eFt, FM. 50eFt
Klórmész , mészhidrát és egyéb anyag
Irodaszer,nyomtatvány,területi jegy,
Nyomtatvány
Bérek:halászati őrök 2 fő, könyvelő,
Munkáltatót terhelő járulék
Távközlési költség, mobil internet,honlap ktg.
Villamos energia
Bankköltség, Postaköltség
szolgált:halászati.halgazd terv.,horg.tanya fejújitás
Fenntartás,javítás,(fűnyírás,nád és lékvágás)
Reprezentációs (horgászversenyek,értekezletek)
Belföldi kiküldetés (haltelepítés)
Előre nem látható kiadások

forint
13 754 700 Ft
1 581 000 Ft
527 000 Ft
200 000 Ft
156 000 Ft
3 000 Ft
1 832 300 Ft
161 000 Ft
750 000 Ft
3 600 000 Ft
85 000 Ft

22 650 000 Ft
TERV
16 000 000 Ft
2 114 000 Ft
1 685 000 Ft
120 000 Ft
150 000 Ft
95 000 Ft
3 600 000 Ft
350 000 Ft
0 Ft
210 000 Ft
200 000 Ft
10 000 Ft
50 000 Ft
30 000 Ft
50 000 Ft
336 000 Ft

KIADÁS ÖSSZESEN:

25 000 000 Ft

Záró pénzkészlet 2021.12.31.
Mátravidéki Erőmű.2021.01.01

TERV
fő
261
15
20
50
26
1
251
70
150

9 181 757 Ft
Tóth Gábor sk.
MEHE elnök
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ETIKAI KÓDEX
I.

BEVEZETÉS

A Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület, (továbbiakban Egyesület) a halászati jog
jogosultjaként Etikai Kódexet (továbbiakban: Kódex) hoz létre és alkalmaz abból a célból, hogy
ezzel is segítse elő a horgászati kultúra színvonalának, a horgászat társadalmi megítélésének
növekedését, az etikus magatartás érvényesülését, a horgászat sportként való elfogadtatáshoz
szükséges szilárd etikai alapok megteremtését.
A Kódex útmutatás, az érintettekkel szemben támasztott erkölcsi követelményrendszer, amely
a horgászvizeinken történő horgászat érdekeinek megfelelő, erkölcsösnek, követendőnek és
elfogadhatatlannak, elítélendőnek tartott magatartási normákat fogalmazza meg. Döntőnek
tekintjük a normák önkéntes betartását, a Kódex annak kinyilatkoztatása, hogy a
horgászvizeinken horgászók közössége önként vállalja és következetesen törekszik a benne
foglaltak betartására. A Kódex tartalma egyaránt kiterjed a horgászmozgalomban és a horgászat
során tanúsítható magatartásokra, viselkedési szabályokra, a függelékben tételes felsorolása az
etikátlan magatartásoknak, amelyek esetén az Egyesület Elnöksége az Alapszabályban
ráruházott jogkörében köteles eljárni. A jogszabályok és az Egyesület határozatai mellett az
erkölcsi normák együttesen érvényesülnek, ha valamely ügyre jogszabályok és a Szövetség
normái nem rendelkeznek, akkor a Kódex normái szerint kell eljárni. Az Egyesületünk
deklarálja az erkölcsös magatartás elsődlegességét, a jogszabály, illetve írott norma által
kifejezetten nem tiltott, nem ellentétes magatartás is lehet elítélendő, etikátlannak minősíthető.
A Kódex megalkotásával kapcsolódni kívánunk a MOHOSZ és a megyei Szövetségek etikai
kódexeihez, indokoltnak tartjuk megalkotásukat, az Egyesületünk kifejezi készségét a
mindenkori összhang megteremtésére, az ennek érdekében történő egyeztetésre.
II.

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. A Kódex által alkalmazott fogalmak:
1.1. Erkölcs: emberi magatartást szabályozó, jogszabályokban nem szabályozott elvek és
normák önkéntesen elfogadott összessége.
1.2.
Etika: erkölccsel foglalkozó tudomány.
1.3.
Etikai kódex: elfogadott erkölcsi normák, viselkedésminták leírt gyűjteménye.
1.4.
Etikai vétség: az Etikai Kódexben leírt követendő erkölcsi követelménnyel
ellentétes, illetve a horgász etikát sértő, etikai vétségként megfogalmazott magatartás,
amely etikai felelősségre vonást alapoz meg.
1.5.
Etikai eljárás: az etikai szabályok megsértése, elbírálása, e szabályok betartása,
értelmezése, alkalmazása során lefolytatott eljárás.
2. Az erkölcsi követelmények:
2.1.
A tisztségviselő emelt szintű etikus magatartással példát mutat a
horgászmozgalom más résztvevői részére, ennek során.
2.1.1. A vállalt tisztségéből adódó kötelezettségeit maradéktalanul a tőle elvárható
legjobb tudással, gondossággal teljesíti, lelkiismeretesen, szakszerűen, kölcsönös
együttműködés szellemében, jóhiszeműen jár el, nem él vissza tisztségével.
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2.1.2. A határozatok előkészítésben, meghozatalában és végrehajtásában
kezdeményezően, tevékenyen vesz részt, a döntéskor kifejtheti külön véleményét,
utána viszont képviseli a meghozott döntést.
2.1.3. A tőle elvárhatóan fellép az Egyesület működését zavaró magatartás, a normák
megsértői ellen.
2.1.4. Tisztségéből adódóan úgy képviseli az Egyesületet, hogy erősíti tekintélyét,
elismertségét, annak érdekeit, az arra illetékes fórumokon csak hatáskörében és
illetékességében jár el, így nyilvánít véleményt az Egyesületről, előremutatóan
kritizál.
2.1.5. Eleget tesz az Egyesület működéséhez szükséges együttműködési
kötelezettségének, teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit.
2.1.6. Betartja a társadalmi együttélés szabályait, tiszteletben tartja a személyiségi
jogokat, az emberi méltóságot.
2.1.7. Tisztségét nem használhatja ki anyagi, vagy más előny megszerzésére.
2.1.8. Betartja az Egyesület működéséhez fűződő üzleti titoktartási és adatkezelési
szabályokat, kerüli a jól értesültség látszatát.
2.2. Az Egyesületünk a Szövetség szerves alkotóeleme, ennek megfelelően
tisztségviselőiken, illetve irányító szerveiken keresztül.
2.2.1. Kötelezettségszerűen betartják a jogszabályokat, elfogadják és érvényesítik a
Kódex normáit.
2.2.2. Elfogadják és képviselik a Szövetség irányító szerveinek a döntéseit, a
szabályzatokat, azoknak érvényt szereznek, akkor is, ha képviselői azokkal a
döntés előtt nem értettek egyet.
2.2.3. Betartják a Szövetséggel és egymással kötött megállapodásokat, akkor is, ha
nem jár kifejezett előnyökkel.
2.2.4. Gondoskodnak a színvonalas, demokratikus Egyesületi életről, az Egyesületi
fórumainak legitim működtetéséről.
2.2.5. Folyamatosan tájékoztatják a Szövetséget és egymást mindazokban a
kérdésekben, amelyek elősegíthetik a működést, a horgászat feltételek javulását.
2.2.6. Segítik egymás működését tapasztalataik átadásával, baráti, sporttársi
együttműködésre törekedve.
2.2.7. A Szövetség belső rendelkezéseiről, a horgászmozgalom valamennyi fontos
kérdéseiről a valóságnak megfelelően tájékoztatják tagságukat.
2.2.8. Az Egyesület gondoskodik a szabályok ellen vétők felelősségének
megállapításáról.
2.2.9. Törekszenek elvi alapokon nyugvó kapcsolatrendszer kiépítése, vitás esetben
döntést javasolnak az erre hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervnek.
2.3. Az Egyesületünk tagja kezdeményezően, tevékenyen részt vesz az Egyesületi életben,
más vízterületen folytatott horgászat esetén is betartja a Kódex rendelkezéseit, azonos
módon viselkedik, mint az Egyesület horgászvizein, a vendéghorgászokkal együtt
betartja a kódexben reá vonatkozó rendelkezéseket, a horgászatra vonatkozó
szabályokat.
2.3.1. Sporthorgászhoz, a MOHOSZ tagjához egyébként méltó magatartást tanúsít.
2.3.2. Betartja a társadalmi együttélés szabályait, tiszteletben tartja a személyiségi
jogokat, az emberi méltóságot.
2.3.3. Tudását megosztja horgásztársaival, tanítja és neveli a horgász utánpótlást.
2.3.4. Betartja és a tőle elvárhatóan betartatja az országos és helyi horgászrendet.
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2.3.5. Felelősséget érez a vízterületen vendégei, a vendéghorgászok etikus
magatartásáért, indokolt esetben megteszi a tőle elvárható intézkedéseket,
beavatkozik az etikus magatartás tanúsítása érdekében.
2.3.6. Kíméletesen bánik a megfogott hallal, óvja és védi a halállományt, nem kínozza
a kártékonynak ítélt halat sem, megfelelő körülmények között tartja a megfogott
halat, vagy kíméletesen pusztítja el.
2.3.7. Horgászhelyét érkezési sorrendben, csendben foglalja el, nem formál jogot
előnyökre, nem zavarja a környezetükben tartózkodókat, horgásztársaival, az
érdeklődőkkel udvarias, barátságos magatartást tanúsít, szemetes horgászhelyen
horgászatot nem kezd meg, a horgászhelyet a horgászat befejeztével tisztán hagyja
el.
2.3.8. Elvárható módon betartatja az etetési szabályokat.
2.3.9. Óvja és védi a természetet, minimális beavatkozásra törekszik, nem károsítja a
növényzetet, a vízpartot, a tőle elvárhatóan fellép azok károsítói, és a túlzott
környezetterhelés ellen, megteszi a szükséges bejelentést.
2.3.10. Nem zavarja meg az élővilág természetes rendjét, az állatok életterét, ha azok
zavarják horgászatát, helyet változtat.
2.3.11. A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben
célszerű tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától, ami súlyos baleset okozója is
lehet a vízparton vagy a csónakban.
2.3.12. A horgász, ha rádiót vagy magnetofont visz magával, azt csak fülhallgatóval
vagy minimális hangerővel használja, nehogy mások pihenését zavarja. Kerülje a
kiabálást, hangoskodást és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató trágár
beszédtől.
2.3.13. Nagy számban látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek
el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése ne
jelentsen balesetveszélyt.
2.3.14. Ha valahol sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése
érdekében változtassunk helyet, vagy módszert. Ez akkor is indokolt, ha
szabályosan horgászva is sorozatosan kívülről akad a halba a horog.
2.3.15. A horgász óvja és védje a halállományt, de ne irigyelje másoktól a halfogást, sőt
tapasztalataival, tanácsaival segítse horgásztársait, mindenekelőtt a fiatalokat, a
kezdőket és az ország más tájairól érkezett horgász-turistákat, valamint azokat,
akik idős koruk vagy testi fogyatékosságuk miatt fokozottabb mértékben
rászorulnak.
2.3.16. A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse
indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a
becsületes horgászokért végeznek.
2.3.17. A horgász tekintse kötelességének a közösségi munkában való részvételt.
2.3.18. Vízszennyezést, kivált halpusztulás esetén a horgász haladéktalanul jelentse a
halőrnek vagy a területen található más hatósági személynek, Egyesületének,
illetve az illetékes halászati hatóságnak.
3. Etikai vétséget követ el, aki:
3.1. A valóságnak nem megfelelő nyilatkozattal, alaptalan információ tényként történő
közlésével, nyilvánosságra hozatalával, vagy más módon olyan magatartást tanúsít,
amely alkalmas az Egyesület, vagy vele együttműködő harmadik személy személyiségi
jogainak, jó hírnevének megsértésére.
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3.2. Másokkal kapcsolatosan alaptalanul a sporthorgászattal, vagy az Egyesület
működésével kapcsolatosan etikai vétség, szabálysértés, vagy bűncselekmény
elkövetésére utaló tényt állít, híresztel, vagy erre utaló magatartást tanúsít.
3.3. Nem óvja az Egyesület vagyonát, az Egyesületnek szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoz.
3.4. A
rábízott,
közösségi
használatra
szolgáló
Egyesületi
vagyontárgy
rendeltetésellenesen, kizárólagos saját célra vesz igénybe, más jogosultak használati
lehetőségeit korlátozza.
3.5. Nem tartja be az elszámolási, illetve a bizonylati rendet, tagdíj, vagy más fizetési
kötelezettség nem, vagy nem időben történő teljesítésével veszélyezteti az Egyesület
likviditását, szabálytalanul tölt ki, illetve korrigál horgászatra jogosító okmányokat.
3.6. Megtévesztő, hírnévrontó, vagy olyan propaganda, reklámtevékenységet folytat, amely
az Egyesületét nem a valóságnak megfelelően mutatja be, másokat hamis információk
adásával, hiányos tájékoztatással megtéveszt.
III.

AZ ETIKAI ELJÁRÁS SZABÁLYAI

1. Az etikai ügyekben eljáró szerv hatásköre.
1.1. Általános hatáskörrel rendelkezik Fegyelmi Bizottság, majd a Vezetőség, aki eljár
tagjaik ügyében.
1.2. Kivételes hatáskörben a Közgyűlés jár el, ha az eljárás alá vont, az Egyesület Alapszabályban meghatározott - valamely tisztségviselője.
1.3. Több etikai vétség egy eljárás keretén belül is elbírálható.
1.4. Az etikai eljáráshoz kapcsolódó ügykezelési, iratkezelési feladatokat a Fegyelmi
Bizottság látja el.
2. Az etikai ügyekben eljáró szervek illetékessége.
2.1. Az Egyesület illetékes az etikai ügyben eljárni, amelynek az eljárás alá vont a tagja.
2.2. Ha az eljárás több általános Egyesület hatáskörébe tartozó személy ellen folyik (kettős
tagság esetén), az Egyesületek közösen állapodnak meg az illetékességről, ennek
hiányában az elkövetés helye szerinti illetése elnök jelöli ki az eljáró Egyesületet,
figyelembe véve a célszerűség szempontjait.
2.3. A Bizottság illetékes eljárni az Egyesület területén, továbbá az Egyesület hatáskörébe
tartozó személyek által elkövetett etikai vétségek ügyében.
3. Az összeférhetetlenség.
3.1. Etikai eljárásban nem járhat el a döntéshozatalban, illetve nem vehet részt, aki az
ügyben érintett személy.
3.2. Közeli hozzátartozója (a házastárs, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, az
egyenes ágbeli rokon és ennek házastársa, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt
gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; valamint
a testvér házastársa, az élettárs és a jegyes).
3.3. Aki az ügyben tanú, szakkérdésben állásfoglalásra felkért személy.
3.4. Aki személyi-, vagyoni érdekeltség, vagy egyéb ok miatt elfogult, az eljárás alá vont
személlyel munkaviszonyban, üzleti kapcsolatban, más szerződéses kapcsolatban áll
vagy a cselekmény idején állt.
3.5. Akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható.
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3.6. Az összeférhetetlenségi okot az érintett személy köteles haladéktalanul bejelenteni az
Egyesület elnökének, vagy a Fegyelmi Bizottságnak, majd a további eljárásban nem
vehet részt.
3.7. Az etikai vétséget kivizsgáló Felügyelő Bizottság elnökének a személyére vonatkozó
összeférhetetlenségi okokat az eljáró szervnek köteles bejelenteni, ekkor az eljáró szerv
dönt az ügyben tartott ülés levezető elnökének személyéről.
3.8. Összeférhetetlenségi okot bárki bejelenthet, az ügyben az eljáró szervezet határoz,
döntéséig a kizárási okkal érintett személy azt követően, hogy a bejelentés tudomására
jutott, az eljárásban nem vehet részt.
4. Az etikai eljárás megindítása.
4.1. Etikai eljárást kezdeményezhet:
4.1.1. Az Egyesület bármely tagja, az Egyesület bármely választott testülete,
tisztségviselője, a halőrök.
4.1.2. Hatóság, vagy más szervezet, illetve személy.
4.2. Az eljárás kezdeményezhető az Egyesület elnökének, illetve a Fegyelmi Bizottsághoz
benyújtott írásbeli kérelemmel, amely tartalmazza az érintett(ek) adatait, az ügy
megítéléséhez szükséges releváns adatokat, információkat, bizonyítható tényeket,
bizonyítékokat.
4.3. A Fegyelmi Bizottság az érkezéstől számított 15 napon belül:
4.3.1. Hiánypótlásra szólítja fel a bejelentőt, ha megítélése szerint az irat tartalma nem
felel meg az eljárás elrendelés követelményeinek.
4.3.2. Elrendeli az etikai eljárást, ha a bejelentés minden lényeges adatot tartalmaz, az
ügyintéző szervezeten keresztül intézkedik az érintettek értesítéséről, felkéri
azokat nyilatkozattételre azzal, hogy válasziratuk hiánya nem gátolja az eljárást.
4.3.3. Átteszi az ügyet a hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező szervnek, ha a
Fegyelmi Bizottság hatáskörének, vagy illetékességének hiányát állapítja meg.
4.3.4. Nem rendeli el az eljárást, és erről értesíti a bejelentőt, ha a kifogásolt magatartás
nem etikai vétség, vagy az elkövetéstől számított 1 év eltelt.
4.3.5. Elrendelheti az eljárást határidőtől függetlenül általános jelentőségű ügyben, de
ebben az esetben szankció nem feltétlenül kerül megállapításra.
5. Az etikai eljárás lefolytatása.
5.1. Ha az eljárás alapjául szolgáló cselekmény miatt más - különösen állami - szervezet is
folytat eljárást, az etikai eljárás attól függetlenül lefolytatható.
5.2. A más Egyesület hatáskörébe tartozó ügyben saját eljárási szabály szerint járnak el.
5.3. Az eljárás alá vont személy gondoskodhat képviseletéről egyszerű írásos megbízással.
Amennyiben ez szervezet, akkor képviseleti jogával rendelkező és ezt igazoló vezetője
járhat el nevében.
6. A Fegyelmi Bizottság működése.
6.1. A Bizottság elnöke jelöli ki az Bizottság tisztségviselői közül az ügyben eljáró etikai
vizsgáló biztosokat - megítélése szerint bonyolultabb ügyekben a Vezetőség/Elnökség
tagját is felkérheti biztosnak.
6.2. A vizsgáló biztosok a Vezetőség/Elnökség nevében eljárva, folytatják le a bizonyítást,
amelynek során megállapítják a tényállást, állásfoglalásokat-, adatokat- és
bizonyítékokat szereznek be, ennek érdekében.
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6.2.1. Kötelesek meghallgatni a feleket, az eljárás alá vontat, vagy szervezet esetében
annak képviselőjét.
6.2.2. Az eljárást kezdeményezőtől további adatokat, információkat kérhetnek.
6.2.3. Helyszínt, iratotokat, tárgyakat birtokosának engedélyével megtekinthetnek.
6.2.4. Az ügyben érdemi adatokkal rendelkezőket tanúként, illetve szakértelemmel
rendelkező személyeket meghallgathatnak.
6.3. A meghallgatásokról a vizsgálóbiztosok jegyzőkönyvet készítenek, amely tartalmazza
a meghallgatás helyét, idejét, a jelen lévőket, a meghallgatott személy nyilatkozatait, a
feltett kérdéseket és az arra adott válaszokat, a jelen lévők hitelesítő aláírását.
6.4. A szükséges állásfoglalás, a kölcsönös egyetértés kialakítása céljából megoldható az
érintett felek együttes meghallgatása, véleményeik ütköztetése, kölcsönös kifejtése,
ennek során a résztvevőknek különös figyelemmel kell az etikus magatartási
követelményekre. Indokolt esetben a Bizottság előzetes egyetértésével a
meghallgatások a Bizottság ülésén történhetnek meg.
6.5. A vizsgáló biztosok bizonyítása befejezése után a lefolytatott eljárásról összefoglaló
jelentést készítenek, amelyet az Elnökség rendkívüli ülésén tárgyal meg, a jelentés
tartalmazza:

az egyes eljárási cselekmények leírását,

a bizonyítási eljárás eredményét,

a vizsgálóbiztosok javaslatát az eljárás befejezésére, a határozatra és a szankcióra.
6.6. Az Elnökség ülését az elnök, akadályoztatása esetén az elnökhelyettes vezeti, amely
lehetőleg egy ülés keretén belül történik meg és az ügy lezárásra kerül.
6.7. Az ülés megtartását nem akadályozza a szabályszerűen értesített és/vagy meghívott
személy távolléte.
6.8. A Bizottság ülése lehet nyilvános, vagy zárt.
6.9. Az ülést a Bizottság elnöke nyitja meg, a határozatképesség megállapítása után
ismerteti a napirendet.
6.10.
Az ügydöntő határozatot az Elnökség zárt ülésen hozza meg.
6.11.
A határozat meghozatalakor a Bizottság figyelembe veszi az enyhítő és súlyosító
körülményeket, a szándékosság vagy gondatlanság fokát, a következményeket.
6.12.
A határozat rendelkező része tartalmazza a döntését, annak indokolását, a döntés
alapjául szolgáló tényeket és körülményeket.
6.13.
A határozatot a Bizottság elnöke a jelen lévőkkel szóban közli, majd 15 napon
belül gondoskodik írásba foglalásáról, és megküldéséről az ügyben érintett, érdekelt
felek részére.
6.14.
Az érintettek a határozat ellen az Elnökségnél írásban 15 napon belül
fellebbezést nyújthatnak be. Az fellebbezésnek tartalmaznia kell annak okokat,
hivatkozásokat.
7. Az Elnökség a fellebbezés vizsgálatát következő eredménnyel zárulhat:
7.1. Megerősíti a vizsgálóbiztosok döntését.
7.2. Megszűnteti az eljárást etikai intézkedés nélkül, ha az eljárás alá vontnak:

a cselekmény nem etikai vétség, vagy nem az elkövető követte el,

a rendelkezésre álló adatokból az etikai vétség elkövetése nem bizonyítható.
7.3. Felfüggeszti az eljárást:

ha az etikai vétség elbírálását más hatóság vagy szervezet előtt folyamatban lévő különösen büntető, szabálysértési - eljárás eredménye befolyásolja,
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IV.

az eljárás alá vont tartósan ismeretlen helyen, külföldön tartózkodik, hosszan tartó
betegségben szenved, vagy egyéb alapos okon alapuló akadályoztatása esetén.

ETIAKI INTÉZKEDÉSEK

1. Az Egyesületi taggal szemben alkalmazható etikai intézkedések:
1.1. figyelmeztetés,
1.2. a horgászattól meghatározott időre történő eltiltás és/vagy a területi jegy bevonásának
kezdeményezése,
1.3. kitiltás az Egyesület horgászvizeiről, rendezvényéről.
2. Az etikai felelősség megállapítása mellett a Bizottság az ügyben illetékes hatóságot
megkeresheti eljárás kezdeményezése céljából.
V.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Az Etikai kódex elfogadása napján lép hatályba.

MEHE nevében
Tóth Gábor elnök
VI.

FÜGGELÉKEK

1.
2.

MEHE horgászat szabályai „Helyi horgászrend”. www.mehe.hu/horgaszrend
MOHOSZ etikai szabályai.
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