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Bevezetés 

 

A horgászattal kapcsolatos jogszabályok és rendelkezések érvényre juttatása, a fegyelmi, etikai vétséget 
elkövetők felelősségre vonásának egységes rendje érdekében a Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület 
(a továbbiakban: Egyesület) jelen szabályzatot alkalmazza. 

 

A Szabályzatot az Egyesület közgyűlése fogadta el a 2022.01.29. napján hozott, 12/2022. sz. 
határozatával. 

 
I. A Szabályzat célja 

 
A Szabályzat célja, hogy az etikai és a fegyelmi kérdések szabályozásával a horgászatra vonatkozó 
jogszabályi rendelkezések, egyesületi és országos horgászrend az alapszabály, a hozott határozatok, a 
társadalmi együttélés szabályai, a horgászerkölcs normáinak, valamint a szervezeti élet tisztaságának 
biztosítása, illetve azok sérelme esetén a cselekménnyel arányban álló marasztalással az elkövető és más 
horgász visszatartása hasonló magatartástól.  
 

II. Általános rendelkezések 
 
2.1. Bevezető rendelkezések 
 

Az Egyesület jelen Szabályzatban egységesen szabályozza az etikai és fegyelmi vétségeket, 
valamint azok esetén lefolytatandó eljárás szabályait. A Szabályzat ugyanakkor egyértelműen 
elhatárolja az etikai és a fegyelmi vétségeket. 

 
Mind az etikai, mind a fegyelmi ügyekben az Egyesület eljárása során részrehajlás nélkül, az 
ügy teljes felderítésének igényével jár el, biztosítva az eljárás alá vont személy számára az 
védekezés lehetőségét. Az eljárás alá vont személyt megilleti az ártatlanság vélelme.  

 
Amennyiben az eljárás során további hatósági intézkedés válik szükségessé, az egyesület elnöke 
és vezetősége jogosult azok kezdeményezésére. 

 
2.2. A Szabályzat hatálya 
 

A Szabályzat személyi hatály kiterjed az Egyesület tagjaira, a választott tisztségviselőire, a 
halőrökre, a horgászellenőrökre, a vendég horgászokra, valamint az Egyesület tagjainak a 
vendégeire. 

 
A Szabályzat területi hatálya kiterjed a Lőrinci MVM hűtőtó partjától mért 150m-en belül  
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III. Fogalmak 

 
Különösen súlyos fegyelmi vétség:  
 
Minden olyan tevékenység, cselekmény, írásbeli és szóbeli megnyilvánulás, amely a hatályos MOHOSZ 
rendelkezésekkel, valamint a horgászokra vonatkozó országos jogszabályokkal és területi 
rendelkezéssel ellentétes. A horgász az előbbieket szándékosan és/vagy ismételten megszegi, 
rendelkezéseinek nem tesz eleget. 
 
Ifjúsági tag:  
 
A10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; nappali tagozatos 
közép- vagy felsőfokú felsőoktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, valamint az 
adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami horgászvizsgával 
rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy. 
 
Elnökség:  
 
Ahol a jelen szabályzat elnökséget említ, azon az egyesület vezetőségét is érteni kell.  
 

IV. Etikai szabályok 
 

4.1. Etikai előírások 
 

Az egyesület tagjaitól, tisztségviselőitől etikus magatartást vár el, az alábbiak szerint:  

4.1.1.  A tisztségviselő emelt szintű etikus magatartással példát mutat a horgászmozgalom más 
résztvevői részére, amelynek során: 
a) 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. 

b) A határozatok előkészítésben, meghozatalában és végrehajtásában kezdeményezően, 
tevékenyen vesz részt, a döntéskor kifejtheti külön véleményét, utána viszont képviseli 
a meghozott döntést. 

c) A tőle elvárhatóan fellép az Egyesület működését zavaró magatartás, a normák 
megsértői ellen. 

d) 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. 

e) Eleget tesz az Egyesület működéséhez szükséges együttműködési kötelezettségének, 
teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségeit. 

f) Betartja a társadalmi együttélés szabályait, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat, az 
emberi méltóságot. 

g) Tisztségét nem használhatja ki anyagi, vagy más előny megszerzésére. 
h) Betartja az Egyesület működéséhez fűződő üzleti titoktartási és adatkezelési 

szabályokat. 
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4.1.2. Az Egyesület a Horgász Szövetség szerves alkotó eleme, ennek megfelelően 
tisztségviselőin, irányító szerveiken keresztül kötelességszerűen betartják a jogszabályokat, 
elfogadják és érvényesítik az etikai normákat. 
a) Kötelességszerűen betartják a jogszabályokat, elfogadják és érvényesítik az etikai 

normákat. 
b) 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. 

c) Betartják a Szövetséggel és egymással kötött megállapodásokat, akkor is, ha nem jár 
kifejezett előnyökkel. 

d) Gondoskodnak a színvonalas, demokratikus egyesületi életről, az Egyesület fórumainak 
legitim működtetéséről. 

e) Folyamatosan tájékoztatják a Szövetséget és egymást mindazokban a kérdésekben, 
amelyek elősegíthetik a működést, a horgászat feltételek javulását. 

f) Segítik egymás működését tapasztalataik átadásával, baráti, sporttársi együttműködésre 
törekedve. 

g) A Szövetség belső rendelkezéseiről, a horgászmozgalom valamennyi fontos kérdéseiről 
a valóságnak megfelelően tájékoztatják tagságukat. 

h) Az Egyesület gondoskodik a szabályok ellen vétők felelősségének megállapításáról. 
i) Törekszenek elvi alapokon nyugvó kapcsolatrendszer kiépítése, vitás esetben döntést 

javasolnak az erre hatáskörrel, illetékességgel rendelkező szervnek. 
 

4.1.3. Az Egyesület tagja kezdeményezően, tevékenyen részt vesz az Egyesületi életben, más 
vízterületen folytatott horgászat esetén is betartja az etikai szabályokat, azonos módon 
viselkedik, mint az Egyesület horgászvizein, a vendéghorgászokkal együtt betartja a reá 
vonatkozó etikai rendelkezéseket, a horgászatra vonatkozó szabályokat. 
 
a) Sporthorgászhoz, a MOHOSZ tagjához egyébként méltó magatartást tanúsít. 
b) Betartja a társadalmi együttélés szabályait, tiszteletben tartja a személyiségi jogokat, az 

emberi méltóságot. 
c) Tudását megosztja horgásztársaival, tanítja és neveli a horgász utánpótlást. 
d) Betartja és a tőle elvárhatóan betartatja az országos és helyi horgászrendet. 
e) Felelősséget érez a vízterületen vendégei, a vendéghorgászok etikus magatartásáért, 

indokolt esetben megteszi a tőle elvárható intézkedéseket, beavatkozik az etikus 
magatartás tanúsítása érdekében. 

f) 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. 

g) 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. 

h) Elvárható módon betartatja az etetési szabályokat. 
i) 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. 

j) Nem zavarja meg az élővilág természetes rendjét, az állatok életterét, ha azok zavarják 
horgászatát, helyet változtat. 
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k) 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. 

l) 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. 

m) Nagy számban látogatott horgászhelyeken a később érkezők úgy helyezkedjenek el, 
hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és készségeik bevetése ne jelentsen 
balesetveszélyt. 

n) 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. 

o) 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. 

p) A horgász a halállomány védelme érdekében végzett ellenőrzéseket ne tekintse 
indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a becsületes 
horgászokért végeznek. 

q) A horgász tekintse kötelességének a közösségi munkában való részvételt. 
r) Vízszennyezést, kivált halpusztulás esetén a horgász haladéktalanul jelentse a halőrnek 

vagy a területen található más hatósági személynek, Egyesületének, illetve az illetékes 
halászati hatóságnak. 

 
4.2. Etikai vétségek 
 

Etikai vétséget követ el, aki a MOHOSZ etikai szabályait, valamint a jelen szabályzat V. 
fejezetében foglaltakat megsérti, különösen: 

 
a) A valóságnak nem megfelelő nyilatkozattal, alaptalan információ tényként történő 

közlésével, nyilvánosságra hozatalával, vagy más módon olyan magatartást tanúsít, 
amely alkalmas az Egyesület, annak tagjai, vagy az Egyesülettel együttműködő 
harmadik személy személyiségi jogainak, jó hírnevének megsértésére. 

b) 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. 

c) Nem óvja az Egyesület vagyonát, az Egyesületnek szándékosan vagy súlyos 
gondatlansággal anyagi és/vagy erkölcsi kárt okoz. 

d) A rábízott, közösségi használatra szolgáló Egyesületi vagyontárgy rendeltetésellenesen, 
kizárólagos saját célra vesz igénybe, más jogosultak használati lehetőségeit korlátozza. 

e) 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. 

f) Megtévesztő, hírnévrontó állításokkal az Egyesületet nem a valóságnak megfelelően 
mutatja be, másokat hamis információk adásával, hiányos tájékoztatással megtéveszt. 

g) A közösségi médiában vagy egyéb más nyilvánosság fórumon a közmédiában az 
Egyesületről, annak tisztségviselőiről, tagjairól valótlanságot állít, sértő módon 
nyilatkozik, sértő tartalmakat tesz közzé. 
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4.3. Etikai eljárás 
 

Az etikai eljárás szabályai megegyeznek a fegyelmi eljárás szabályaival azzal a 
különbséggel, hogy etikai ügyekben az elnök nem jár el, minden esetben testületi döntés 
születik. 
 

 4.4 Etikai vétség esetén alkalmazható szankció: 

a) figyelmeztetés 
b) 3 hónaptól -5 évig terjedő eltiltás  
c) kitiltás az Egyesület horgászvizeiről, rendezvényeiről 
d) kizárás az egyesületből. 

 

V. A fegyelmi ügyekre vonatkozó előírások 
 

5.1. Fegyelmi vétségek 

Fegyelmi vétséget követ el, aki: 
 

a) A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: 
Hhvtv.), a Halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (a továbbiakban: VMr.), a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény, a természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény, MOHOSZ országos horgászrendjét, valamint a Mátravidéki Erőmű 
Horgász Egyesület horgászrendjét megszegi.  

b) Ellen halgazdálkodással, halászattal, horgászattal összefüggő, szándékos 
bűncselekmény miatt a bűnüldöző, illetve igazságügyi szervek jogerős marasztaló 
határozatot hoztak. 

c) Halgazdálkodással (halászattal, horgászattal) összefüggő környezetvédelmi 
szabálysértés elkövetésében jogerősen marasztalt. 

d) A horgászattal, illetőleg a környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, a 
horgászrendek az egyesületi alapszabály, a választott szervek határozatai, a társadalmi 
együttélés szabályai ellen vét, vagy az egyesület jó hírnevét magatartásával csorbítja. 

e) Horgászattal összefüggésben a társadalmi együttélés szabályai ellen vét és az adott 
ügyben igazságügyi szervek jogerős marasztaló határozatot hoztak.  

f) Mint a választott testület tagja, vagy megbízott tisztségviselő kötelességét felróható 
okból nem teljesíti, illetve elhanyagolja. 

g) Idézésére a fegyelmi tárgyaláson, mint tanú, kellő indokok nélkül nem jelenik, meg, 
vagy ott rosszhiszeműen valótlant állít. 

h) Vendégének a társadalmi együttélés szabályai ellen vétő magatartását a horgászálláson, 
vagy horgászat közben nem a tőle elvárható módon igyekszik megakadályozni: 

ha) a horgászat során vagy egyesületi rendezvényen, vagy egyesületi 
helységekben botrányosan viselkedik, 

hb) tiltás ellenére a horgászálláson fürdőszobát, tusolót, WC-t alakít ki a 
vonatkozó előírok megsértésével, vagy a főzés, takarítás közben keletkező 
szennyezett vizet a tóba önti (mosogató, vagy egyéb szennyezett víz). 
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i) Az egyesület választott tisztségviselőit hamis állításokkal rossz színben tünteti fel, az 
egyesületről, működéséről olyat állít, ami rontja annak megítélését, vagy 
viselkedésével erkölcsi kárt okoz az egyesületnek. 

j) Az egyesülettel szemben bármely okból fennálló anyagi jellegű tartozását 
megegyezésben rögzített, illetve megszabott határidőre nem rendezi.  

 

5.2.  A fegyelmi eljárás kezdeményezése 
 
5.2.1. A halőrök horgászellenőrök, választott tisztségviselők kötelesek a tudomásukra jutott 

fegyelmi vétséget, szabálysértést írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon 
vagy e-mailben – a tudomásszerzést követő 24 órán belül az egyesület elnökének 
bejelenteni. Amennyiben a fegyelmi vétséghez kapcsolódóan a területi engedély, illetve 
állami horgászjegy bevonásra került, azt át kell adni a szabálysértőtől bevont lehető 
legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül át kell adni az elnök számára.  

5.2.2. Az egyesület tagok jogosultak az általuk észlelt szabálysértést jelenteni a 
horgászellenőröknél vagy az egyesület számára, az egyesület irodájában, vagy az egyesület 
e-mail címére. A kapott bejelentéseket írásban rögzíteni kell, és azt a bejelentőnek alá kell 
írnia. A szabálysértés bejelentéséről tájékoztatni kell az egyesület elnökét.   

5.2.3. Az egyesület elnökének vagy más tisztségviselőjének esetleges szabálysértését a fegyelmi 
bizottság elnökének kell jelenteni. 

5.2.4. A bejelentésnek tartalmazni kell: a szabálysértés rövid ismertetését, az elkövetés helyét, 
időpontját, az elkövető nevét, az esetleges tanuk nevét, adatait és a bejelentő nevét, a 
bejelentés időpontját.  

 
5.3. Csekély súlyú szabálysértések kezelése 

 
5.3.1. Az egyesület elnöke a kapott bejelentést köteles megvizsgálni. Ha a rendelkezésre álló 

adatok egyértelműen bizonyítják a szabálysértés elkövetését, azonban csekélyebb súlyú 
fegyelmi vétségről van szó, amely esetében legfeljebb három hónap eltiltás szabható ki, az 
egyesület elnöke jogosult saját hatáskörben eljárva lefolytatni az eljárást. Az eljárás során 
az egyesület elnöke tájékoztatja az eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt, 
lehetőséget adva számára a panasszal kapcsolatos álláspontjának kifejtésére.   

5.3.2. Csekély súlyú szabálysértés estén fegyelmi tárgyalás mellőzésével az egyesület elnöke saját 
hatáskörben figyelmeztetés, írásbeli megrovást, vagy maximálisan 3 hónap területi eltiltású 
fegyelmi büntetést szabhat ki, írásban hozott határozattal, a jogorvoslati lehetőség - kifogás 
- feltüntetésével. 

5.3.3. Kifogást írásban, a határozat kézhezvételétől számított 5 napon belül lehet előterjeszteni. 
Kifogás esetén köteles az egyesület elnöke elrendeli a fegyelmi tárgyalás tartását. 

5.3.4. Az egyesületi elnök tartós (két hetet meghaladó) akadályoztatás esetén az elnök fegyelmi 
hatáskörét az általános elnökhelyettes gyakorolhatja.  

5.3.5. Abban az esetben, ha az 5.2. szerinti bejelentés alapján 3 hónap területi eltiltású fegyelmi 
büntetést kiszabása várható, az elnök írásban elrendeli a fegyelmi eljárás lefolytatását.  
 

5.4. Az eljárás megindítása 
 

5.4.1. Fegyelmi eljárást csak tag ellen, és írásban lehet elrendelni. A fegyelmi eljárás 
elrendeléséről az eljárás alá vont tagot haladéktalanul értesíteni kell. Az értesítésnek 
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tartalmazni kell az elkövetett fegyelmi vétséget, az elkövetés helyét, időpontját, valamint 
ha már kitűzésre került a fegyelmi tárgyalás helyét, időpontját Fegyelmi vétség gyanúja 
esetében az elnök felfüggesztheti a horgászatra vonatkozó jogot, esetleges tisztségek 
gyakorlását az ügy kivizsgálásának időszakára. 

5.4.2. Fegyelmi eljárás elrendelésre jogosult: 

a) egyesületi fegyelmi ügyekben az egyesület közgyűlése, elnöksége, vagy elnöke külön-
külön és egyidejűleg jogosult a fegyelmi eljárás elrendelésére. 

 
5.5. Fegyelmi jogkör gyakorlására jogosultak 

 
5.5.1. A fegyelmi jogkörök gyakorlói: 

a) elnök 
b) fegyelmi bizottság 
c) elnökség 
d) közgyűlés 

 
5.5.2. Az első és másodfokon eljáró szervek 
 

A tisztséget nem viselő tagokkal szemben az 5.3. pontban foglalt kivétellel első fokon a 
fegyelmi bizottság, másodfokon az egyesület elnöksége jár el.  
 
Az egyesület elnökségének tagjaival - az elnök és a titkár kivételével-, valamint felügyelő 
bizottságának tagjaival szemben indított fegyelmi eljárás esetén első fokon a fegyelmi 
bizottság, másodfokon az egyesület közgyűlése jár el.  
 
Az egyesület elnökének, titkárának, valamint a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi 
ügyében az elnökség, másodfokon az egyesület közgyűlése jár el.  

 
Különösen súlyos fegyelmi vétség esetén, illetőleg, ha az ügy tárgyilagos elbírálása az 
illetékes szervnél valamilyen okból nem látszik biztosítottnak, akkor az egyesület 
közgyűlésének kell az eljárást lefolytatni. 
 

5.5.3. A fegyelmi szervek működésére vonatkozó szabályok 
 
A fegyelmi bizottság határozatképes, ha a tárgyaláson tagjainak a fele, legalább azonban 
kettő személy jelen van.  

 
Amennyiben a fegyelmi bizottság két tagja érintett az ügyben úgy az Egyesület elnöksége 
folytatja le az elsőfokú eljárást. 

 
Nem járhat el konkrét ügyben a fegyelmi bizottság tagjaként a sértett, továbbá, aki a 
fegyelmi eljárás alá vont tagnak, vagy a sértettnek egyenesági rokona, házas- vagy élettársa, 
testvére, illetve aki az eljárás alá vont taggal vagy sértettel munkajogi alá-vagy 
fölérendeltségi, vagy egyéb függőségi kapcsolatban áll. Nem működhet közre a fegyelmi 
szerv tagjaként az sem, akitől az ügyben tárgyilagos elbírálás nem várható. 
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A másodfokú eljárásban nem vehet részt a fegyelmi szerv tagjaként, aki a felülvizsgálat, 
határozat meghozatalában az azt megelőző eljárásban részt vett.  

 
5.6. A fegyelmi eljárás lefolyása 

 
5.6.1. A tárgyalás kitűzése 

 
A fegyelmi szerv elnöke gondoskodik az eljárás szabályszerű lefolytatásáról.  Az elnök a 
fegyelmi ügy tárgyalását az iratok beérkezésétől számított 30 napon belül köteles kitűzni, 
vagy – szükség esetén – annak kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentés vagy feljelentés 
alapján a fegyelmi eljárás elrendeléséről, illetőleg a feljelentés elutasításáról megnyugtatóan 
nem lehet állást foglalni, kiegészítő vizsgálatnak van helye. A kiegészítő vizsgálat során a 
kiegészítő vizsgálatot a fegyelmi bizottság kijelölt tagja végzi, és adatszerző tevékenységet 
folytathat, illetve a feljelentőt, meghallgathatja, a feljelentés kiegészítő vizsgálat során tett 
megállapításait jelentésbe foglalja.  

 
A kiegészítő vizsgálat határideje 60 nap. 

 
5.6.2. A feljelentés elutasítása 

 
A feljelentést határozattal elutasítják, ha magából a feljelentésből megállapítható, hogy  
 
a) a cselekmény nem szabálysértés, 
b) a szabálysértés gyanúja hiányzik, 
c) a feljelentett cselekményt vagy szabálysértést már elbírálásra került, 
d) az ügy nem tartozik az Egyesületre. 

 
5.6.3. Idézés 

 
Az eljárás alá vont tag számára az idézést tértivevényes ajánlott levélben kell megküldeni, 
vagy személyesen igazoltan átadni. Az idézésben közölni kell az eljárás alapját, és 
figyelmeztetni kell arra, hogy előzetesen ki nem mentett távolmaradásával a tárgyalás 
megtartását nem akadályozza meg. 

 
Amennyiben az érintett a tárgyaláson nem tud megjelenni, és a távolmaradását előzetesen 
indokoltan kimenti, új időpont kijelölésével a fegyelmi eljárást le kell folytatni 

 
Az idézés kézhezvétele és a tárgyalás megtartása között legalább három napnak el kell 
telnie.  

 
5.6.4. A tárgyalás mellőzése 

 
Mellőzni lehet a tárgyalás tartását és bizonyítási eljárást csekélyebb jelentőségű fegyelmi 
vétségek esetén, ha a feljelentést hivatalos személy (rendőr, halőr, halászati társadalmi 
ellenőr stb.) tette vagy a fegyelmi vétség elkövetését két tanú aláírása bizonyítja. Ilyen 
esetben a tényállást az eljáró szerv a rendelkezésre álló adatok alapján megállapítja, és 
kiszabja a büntetést. Tárgyalás tartása nélkül legfeljebb 6 hónap eltiltás szabható ki. Minden 
súlyosabb szankcióval fenyegetett esetben a tárgyalás tartása kötelező. 



10 
 

 
Olyan esetben, amikor a szabálysértés egyértelműen bizonyított, és az elkövetést az érintett 
horgász a feljelentésen aláírásával elismeri, a fegyelmi bizottság határozatát az érintett 
meghallgatását követően bizonyítási eljárás nélkül is meghozhatja. 
 

5.6.5. A tárgyalás menete 
 

A tárgyalás nyilvános. Az eljárás alá vont tag kérelmére azonban zárt tárgyalást kell 
elrendelni. Amennyiben erkölcsi okok indokolják, a bizottság elnöke a tárgyalásról az 
ifjúsági tagokat kizárhatja.  

 
A tárgyalást az elnök nyitja meg, vezeti és gondoskodik a rend fenntartásáról. Azt, aki a 
tárgyalás rendjét közbeszólásával, vagy egyébként zavarja, a teremből – figyelmeztetés után 
– kiutasíthatja, és ellene az elrendelésre jogosult szervnél, vagy személynél fegyelmi eljárást 
kezdeményezhet.  

 
Az elnök megállapítja a tárgyalás megtartásának szabályszerű feltételeit, számba veszi a 
megjelenteket, felveszi az eljárás alá vont tag személyi adatait, tisztázza az elfogultságot. 
Elfogultsági kifogás előterjesztése esetén a kifogásolt tag nyilatkozata, valamint az 
esetleges bizonyítás felvétele után – a kifogásolt tag és az eljárás alá vont személy 
távollétében – az eljáró szerv kellő indoklással dönt az elfogultsági kifogás elfogadásáról 
vagy elvetéséről.  
 
Az elnök az ügy részletesen ismertetését követően lehetőséget ad az eljárás alá vont tag 
számára védekezése előadására. A Bizottság tagja jogosultak a tényállás tisztázása 
érdekében kérdéseket feltenni. Ezután kerül sor a szükségesnek tartott bizonyítás 
felvételére, valamint a panaszos meghallgatására, aki egyébként a tárgyaláson jelen lehet és 
észrevételének megtételére a szerv elnöke köteles számára lehetőséget adni. Ennek 
megtörténte után az eljárás alá vont tag indítványára, vagy hivatalból is sor kerülhet a 
bizonyítás kiegészítésére, ennek kapcsán újabb tárgyalás kitűzésére.  

 
Az eljárás alá vont személy bizonyítékait, tanúit legkésőbb a kitűzött tárgyaláson 
bejelentheti, illetve tanúit magával hozhatja. Bizonyíték lehet tárgyi, fénykép, videó 
felvétel, tisztséget viselő (pl. halőr, ellenőr vagy titkár) bejelentése a tapasztaltakról, illetve 
legalább két horgász bejelentése. 

 
Tanúként nem hallgatható meg az, aki az ügyben érintett, vagy elfogult. 

 
5.6.6. Jegyzőkönyv 

 
A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az eljáró szerv 
megnevezését, tagjainak nevét, és a hivatalból megjelenő más személyek nevét, az eljárás 
alá vont tag nevét, lakcímét, horgászigazolványának számát, esetleg viselt tisztségét, az 
eljárás alá vont tag érdemi nyilatkozatát a terhére rótt fegyelmi vétség tekintetében, 
védekezését, a tanuk vallomásának lényegét, az esetleges bizonyítékokat és az elhangzott 
indítványokat.  
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A jegyzőkönyvet az eljáró szerv tagjai és az eljárás alá vont tag írják alá. Ha az eljárás alá 
vont tag a jegyzőkönyv aláírását megtagadja, az elnök a megtagadás tényét és annak az 
eljárás alá vont tag által megjelölt okát is jegyzőkönyvbe rögzíti. 

 
5.6.7. Határozat 
 

A fegyelmi ügyet tárgyaló testület zárt ülésen hozza meg határozatát, amelyet az elnök 
azonnal kihirdet, vagy a kihirdetésre legfeljebb nyolc napon belül újabb határnapot tűz ki.  

 
Abban az esetben, ha a bizonyítási eljárás eredményeként az kerül megállapításra, hogy az 
eljárás alá vont személy: 

a) a terhére rótt cselekmény nem fegyelmi vétség, 
b) a terhére rótt cselekményt nem követte el,  
c) a terhére rótt cselekmény elkövetése megnyugtató módon nem bizonyítható,  
d) a terhére rótt fegyelmi vétség elévült, 

akkor a fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni. 
 

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, esetleges viselt 
tisztségét, horgászigazolványának számát, a tárgyalás helyét, idejét tartalmazza. A határozat 
második – rendelkező – részének az eljárás alapját, a fegyelmi ügyben hozott érdemi döntést 
és a fellebbezési jog tekintetében nyújtott tájékoztatást kell megjelölni  
A határozat harmadik – indoklási – része a fegyelmi bizottság által megállapított tényállást, 
a bizonyítékok megjelölését, azok mérlegelését, lényegében a bizottság határozatának 
indokait, továbbá a súlyosbító és enyhítő körülményeket tartalmazza.  

 
A határozatot az eljárás alá vont tag számára annak meghozatalt követő 8 napon belül 
tértivevényes ajánlott levélben kell kézbesíteni, vagy személyesen átadni átvételi 
elismervény mellett.  Ajánlott levélben vagy e-mailben meg kell küldeni továbbá a 
határozatot az eljárást elrendelő szervnek, vagy személynek, valamint kérése esetén a 
panaszosnak is.  

 
5.6.8. A jogerős határozat záradékolása, bejegyzése 
 

Az elsőfokú határozat fellebbezés hiányában a kézbesítést követő tizenhatodik napon 
jogerőre emelkedik. Ebben az esetben a határozatot a fegyelmi bizottság elnöke jogerősségi 
záradékkal látja el.  

 
A fegyelmi büntetéseket a határozat jogerőre emelkedése után haladéktalanul be kell 
jegyezni az eljárás alá vont személy tagnyilvántartó kartonjára. A bejegyzésben fel kell 
tüntetni a fegyelmi büntetés hatályának utolsó napját.  

 
Ugyanezen rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazni kell az egyesületi elnöksége által 
lefolytatatott eljárásokban is.   
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5.7. Jogorvoslati lehetőségek 
 

5.7.1. Fellebbezés 
 

Az elsőfokon hozott fegyelmi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 15 napon 
belül fellebbezésnek van helye. A fellebbezést írásban (postai úton. vagy személyesen) az 
egyesület elnökéhez kell benyújtani.   
Fellebbezésre jogosultak:  
a) az eljárás alá vont tag, 
b) az eljárást elrendelő elnök, 
c) a sértett és 
d) a horgászellenőr. 

 
A fellebbezés a végrehajtásra nem halasztó hatályú.  

 
A fellebbezést az elnök – az ügy irataival együtt – a kézhezvételtől számított 8 napon belül 
köteles megküldeni a másodfokon eljáró szervnek.  
 
A másodfokon eljáró szerv indokolt írásos határozattal: 
 
e) elutasíthatja a fellebbezést, amennyiben azt alaptalannak tartja, 
f) az elsőfokú határozatot részben vagy egészben megváltoztathatja, vagy, 
g) a határozat hatályon kívül helyezése mellett az elsőfokú bizottságot új eljárásra és új 

határozathozatalra utasíthatja.  
 

A másodfokú eljárásban az elsőfokú döntés csak erre irányuló fellebbezés esetén 
súlyosbítható.  

 
Ha a fellebbviteli bizottság a fellebbezést érdemben elbírálta, vagy közgyűlés hoz 
határozatot, a hozott határozat a kihirdetéssel jogerőre emelkedik. A másodfokú határozat 
ellen 30 napon belül, bíróságra benyújtott fellebbezéssel lehet élni.  

 
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított egy év letelte után az eljárás alá vont 
tag jogosult a kiszabott fegyelmi büntetés további végrehajtásának mellőzését kérni az 
egyesület elnökétől, ha a kiszabott eltiltás felét meghaladó idő eltelt. 

 
A büntetés további végrehajtásának mellőzésére csak akkor kerülhet sor, ha az elkövető az 
elkövetés óta tanúsított magatartásával erre érdemesnek bizonyult.  

 
5.7.2. Újrafelvétel 

 
A fegyelmi határozat jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül a fegyelmi 
büntetéssel érintett személy az ügy újrafelvételét kérheti, ha olyan körülményeket, 
bizonyítékokat jelöl meg, melyek az alapeljárásban terhére megállapított tényállás 
megdöntésére, és ennek eredményeként kedvezőbb határozat hozatalára alkalmasak.  
Az újrafelvétel elrendelése, vagy az újrafelvételi kérelem elutasítása az alapeljárást 
lefolytató egyesület elnökségének, illetve a meghatározott esetben az ügyben eljárt fegyelmi 
szervnek a hatáskörébe tartozik. Az újrafelvételt elrendelő, illetve elutasító határozat ellen 
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30 napon belül bíróságra benyújtott fellebbezéssel lehet élni. Egyébként erre az eljárásra is 
a fegyelmi eljárás általános rendelkezései az irányadók.  

 
5.7.3. Felülvizsgálat lehetősége 

 
Az egyesület elnöke az egyesületi fegyelmi szervek által hozott jogerős határozatot - annak 
jogerőre emelkedésétől számított hat hónapon belül - rendkívüli felülvizsgálat céljából a 
közgyűlés elé terjesztheti, ha az eljárás során: 
a) súlyosan megsértették a Fegyelmi és Etikai Szabályzat rendelkezéseit, 
b) a kiszabott büntetés kirívó módon nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség 

súlyával, vagy, 
c) a hozott határozat jelentősen sérti a horgászközösség jogos érdekeit. 

 
A Közgyűlés rendkívüli felülvizsgálati jogkörében a jogerős határozatot indokolt írásos 
határozattal megváltoztathatja, megsemmisítheti és az utóbbi esetben a szükséghez képest 
új eljárást rendelhet el. Az új eljárás lefolytatására felhívhatja az illetékes egyesületi 
fegyelmi szervet, de az eljárást saját hatáskörébe is vonhatja. 

 
5.8. Eljárás ifjúsági taggal szemben 

 
Ifjúsági taggal szemben elsődleges cél a nevelés, azért a fegyelmi eljárás, elrendelése előtt – 
súlyos elbírálás alá eső esetekben az ifjúsági tag megidézésével egyidejűleg fel kell kérni a 
szülőt, vagy a gyámot is a megjelenésre, hogy általános magatartására vonatkozó véleményt 
adjon.  
 

VI. Fegyelmi büntetések 
 

 
6.1.  A fegyelmi büntetések fajtái: 

 
a) figyelmeztetés, 
b) írásbeli megrovás,  
c) meghatározott időre eltiltás a horgászattól (1 hónaptól 5 évig terjedően), 
d) az egyesületből történő kizárás. 

 
A 5. § c) és d) pontja alapján hozott fegyelmi határozattal összefüggésben a területi engedélyt a 
büntetés időtartamára vissza kell vonni. 
 
A fegyelmi büntetéseket a fegyelmi hatásköröket gyakorló szervek szabják ki, indokolt írásos 
határozatukban. 

 
A fegyelmi büntetéseket csak a tényállás teljes feltárása mellett, bizonyított esetekben lehet 
kiszabni.  
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6.2. A fegyelmi büntetések mértékének meghatározása 
 

6.2.1. Általános alapelvek 
 

A szabályok nem, vagy nem megfelelő ismerete senkit nem mentesít a felelősségre vonás 
alól.  
 
A szándékos és gondatlan elkövetést egyaránt büntetni kell (a szándékosság lehet 
súlyosbító, a gondatlanság enyhítő körülmény).  

 
6.2.2. A büntetés mértékének meghatározása során figyelembe veendő körülmények: 

 
a) a cselekmény súlyossága, 
b) enyhítő körülmények, 
c) súlyosbító körülmények. 

 
A cselekmények súlyosságát a javasolt fegyelmi büntetések mértéke kell, hogy tükrözze. 

 
6.2.3. Enyhítő körülmény lehet, ha: 
 

a) a vétkes fiatalkorú, 
b) kezdő horgász (első év), 
c) feltáró beismerést tett, 
d) cselekedetének meg nem felelősségét belátta, tettét őszintén megbánta, 
e) hosszú idő után első szabálysértés. 

 

6.2.4. Súlyosbító körülmény lehet, ha: 
 

a) ittas elkövetés történt (két tanú együttes állítása alapján, az érintett magatartásából 
megállapíthatóan),  

b) 5 éven belül ismételt fegyelmi vétség elkövetés (a figyelmeztetéseket is ideértve), 
c) megpróbálta félrevezetni az ügyben eljáró szervet, 
d) a fegyelmi tárgyaláson indokolatlanul nem jelenik meg, és a tárgyalás kitűzött 

időpontjáig magát előzetesen, elfogadható indokkal nem menti ki, 
e) csoportos elkövetés. 

 
6.3. Az egyes fegyelmi és etikai vétségek esetén javasolt szankciók 

 
a. Tiltott eszközökkel folytatott jogellenes halfogási tevékenység, az esetleges zsákmány 

mennyiségére való tekintet nélkül. (Pl.: fenékzsinórozás, varsázás (kivéve törpeharcsa 
varsa), dobó vagy emelő hálózás – az engedélyezett csalihal-fogóhálónál nagyobb 
hálóval. Speciális gereblyéző felszerelés használata pergetésben, vagy annak minősülő 
hármas horgos változata).  1–5 évig terjedő eltiltás  

b. Az ellenőrzésre jogosult személy (halőr, ellenőr, egyéb ellenőrzésre jogosult személy) 
hatáskörének gyakorlása alatt történő fenyegetés, tettleges bántalmazás, vele szemben 
kényszerítő eszköz használata (fegyver, annak minősülő tárgy, kutya stb.) kizárás. 
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c. A horgászat során, a horgászattal összefüggő okból (etetett hely, foglalt hely stb.) 
keletkező vita miatti tettleges bántalmazás horgásztárs vagy egyéb személy esetében 
(Nem vonható felelősségre, aki jogos védelmi helyzetben cselekszik). 1–3 évig terjedő 
eltiltás  

d. Az ellenőrzésre jogosult személy sértegetése, szidalmazása. Az ellenőrzés 
lebonyolításának akadályozása (akadályozásnak minősül a bejáró szabálytalan 
feltámasztása vagy bezárása), az ellenőrzés megtagadása (kivétel, ha az ellenőrzésre 
jogosult személy nem hozza magát az ellenőrzésnek megfelelő helyzetbe, vagy nincs 
olyan helyzetben). Ha az ellenőrzésre jogosult személy rendőri intézkedést kell, hogy 
kérjen. 1–3 évig terjedő eltiltás  

e. Tilalmi időben folytatott horgászat, zsákmány nélkül (vonatkozik a horgászrendben 
előírt tilalmakra és a rendkívüli esetekben kihirdetett tilalmakra). Ilyen lehet telepítés, 
közgyűlés, horgászverseny. 3 hónaptól – 1 évig terjedő eltiltás  

f. Tilalmi időben folytatott horgászat, a tilalmazott halfajta megtartásával (darabonként). 
6 hónaptól – 3 évig terjedő eltiltás  

g. Egy db méreten aluli méretkorlátozás alá eső hal megtartása. 6 hónaptól – 1, 5 évig 
terjedő eltiltás (több db hal megtartása halanként további egy év eltiltás)  

h. Tilalmi időben méreten aluli hal megtartása. 1–3 évig történő eltiltás (több db hal 
megtartása halanként további egy év eltiltás).  

i. Az 5 kg feletti ponty vagy amur megtartása. 2 évtől – 5 évig terjedő eltiltás 
j. A kifogható halak db számára vonatkozó heti vagy éves korlátozás túllépése, vagy a 

megfogott hal eladása. 3 hónaptól – 3 évig terjedő eltiltás (túllépés esetén darabonként 
további egy év eltiltás).  

k. A fogási naplóval történő visszaélés (szabálytalan javítás, rongálás, a napló elvesztése 
stb.), aki a fogási naplóban a horgászat megkezdésének napját (év, hó, nap) nem jelöli, 
és a dátumot nem arab számokkal írja be. 3 hónaptól – 5 évig terjedő eltiltás  

l. Darabszám-korlátozás alá nem eső egyéb hal mennyiségének megszegése (pl. 3 kg 
korlátozásnál 4,5 kg hal). 50 %-onként 6 hónap,  

m. Tiltott helyen történő horgászat, pl (kíméleti területen) vagy műtárgyakhoz való kikötés 
(műtárgynak minősül a tómederben mesterségesen létrehozott, épített, ipari célból 
létesített tárgy). 3 hónaptól – 1 évig történő eltiltás  

n. Az éjszakai horgászat előírásainak megszegése. 3 hónaptól – 1 évig terjedő eltiltás  
o. Szabályos horgászeszközökkel, de szabálytalan módon való horgászat (pl. behúzásos 

és behordásos módszer, gereblyézés). 2 évtől - 5 évig terjedő eltiltás  
p. MEHE Horgászrendjében előírtak szerint a békés halak behúzós, behordós 

horgászmódszerrel történő horgászatának megszegése. 2 évtől - 5 évig terjedő eltiltás  
q. MEHE Horgászrendjében előírtak szerint a harcsa behúzós, behordós 

horgászmódszerrel történő horgászatának megszegése. 2 évtől - 5 évig terjedő eltiltás  
r. A használható horgászfelszerelések, botok 1 db-bal való túllépése. 6 hónaptól-3 évig 

terjedő eltiltás 
s. Az előírt horgok számának túllépése horgonként 6 hónap eltiltás 
t. A megtartani kívánt zsákmány fogási naplóba történő bejegyzésének elmulasztása újra 

beszerelés előtt, illetve a fogás után közvetlenül. 3 hónaptól – 1,5 évig terjedő eltiltás  
u. Egyesületi rendezvényen (közgyűlés stb.) történő rendbontás, a rendezvény 

lebonyolításának akadályozása (pl. ittas megjelenés, a demokratikus szabályok 
figyelmen kívül hagyása). 6 hónaptól – 5 évig terjedő eltiltás  

v. Egyesületi rendezvényen (közgyűlés stb.) horgásztárs, vagy tisztségviselő rágalmazása, 
személyiségi jogai megsértése, a horgásztárs tisztességének kétségbe vonása. (Nem 
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tartozik ebbe a körbe a tisztségviselők beszámoltatásához szükséges kérdések. Az 
esetleges vélt vagy valós problémák feltárására vonatkozó felvetések, stb., azonban 
ezek megfogalmazása személyiségi jogot nem sérthet). 2 év eltiltás – kizárás  

w. Környezetvédelmi előírások megsértése (szemetelés stb.). 6 hónaptól – 2 évig terjedő 
eltiltás 

x. Tűzrakás, tűzgyújtás szabályának megszegése. 6 hónaptól – 2 évig terjedő eltiltás 
y. Kárt okozó környezeti szennyezés (olaj földre, vízbe eresztése, gépkocsi mosása a 

víztől számított 20 m-en belül stb.). 1 – 2 évig terjedő eltiltás  
z. Vízvédelmi műtárgyak rongálása, gépjárművel a tó medrébe történő behajtás. 6 

hónaptól – 2 évig terjedő eltiltás 
aa. A horgászálláson vendéghorgász által elkövetett szabálysértés esetén a stégtulajdonost 

minden esetben felelősség terheli vendége cselekedeteiért. 3 hónaptól – 2 évig terjedő 
eltiltás  

bb. Az eltiltás alatt álló stégtulajdonos horgászat céljából vendéghorgászt az eltiltás ideje 
alatt nem fogadhat. Ez alól kivétel az engedéllyel rendelkező közvetlen családtag. E 
rendelkezés megsértése: 3 – 6 hónapig tartó eltiltás  

cc. A horgász felel az általa létesített vagy fenntartott horgászállás állapotáért. E 
fogalomkörbe tartozik a teljes felépítmény, valamint a bejáró is. Amennyiben többen 
használnak egy horgászállást, bejárót, annak állapotáért, a tulajdonhányaduk arányában 
felelősek. A felelősség kiterjed a horgászálláson bekövetkezett balesetekre is.  

i. A horgászellenőr felszólítására a tulajdonosok kötelesek az olyan hibákat rövid 
időn belül kijavítani, amelyek veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. Az 
ellenőr által megadott javítási határidő leteltével, ha a javítást nem végezték el, 
az érintettek területi engedélyét a javítás elvégzéséig be kell vonni.  

dd. Engedély nélkül végzett állásbővítés, ami sérti az egyesület és a MVM vagy a tag és az 
MVM között fennálló haszonbérleti szerződésben foglaltakat, vagy az állás-
szomszédok érdekeit, fegyelmi vétséget vonhat maga után. Az eredeti állapot 
visszaállításáig, illetve a szükséges engedélyek bemutatásáig a területi engedélyt be kell 
vonni. Súlyosabb esetben kizárást is vonhat maga után.  

ee. A horgászegyesület tagja saját tulajdonát képező horgászállását szabadon értékesítheti. 
Nem adhatja el a horgászállást olyan személynek, aki az egyesületnek valamilyen 
módon nem tagja. A tagsággal nem rendelkező személy részére történő eladást semmis, 
és az eredeti állapot visszaállítására kell törekedni.  

i. A jogellenesen megszerzett horgászállással rendelkező személyt az egyesület 
tagjának felvenni tilos. Ha az eredeti állapot nem állítható helyre, írásban 
történő felszólítás után kezdeményezni kell a kérdéses horgászállás lebontását. 
A bontás költsége a tulajdonost terheli.  

ff. Bizonyíthatóan csoportosan elkövetett szabálysértés esetén valamennyi személyt 
felelősség terheli. Egyéni elbírálás után a fegyelmi bizottság joga a cselekmény súlyát 
megítélni, a büntetést kiszabni.  

gg. Aki a tiltás ellenére a horgászálláson fürdőszobát, tusolót, WC-t alakít ki, vagy a főzés 
közben keletkező szennyezett vizet a tóba önti, vagy engedi, szabálysértést követ el. 
Felszólítás és a területi engedély bevonása az állapot megszüntetéséig.  

hh. Egyéb, nem szabályozott cselekmények, szabálysértések stb. büntetése 3 hónaptól 5 
évig terjedő eltiltás, igen súlyos esetben, pl. csoportosan elkövetve a büntetés, kizárás.  

ii. Bizonyított szabálysértés esetén az eljáró első, vagy másodfokú bizottság az arra a 
tételre vonatkozó büntetés (tól-ig) alsó határa alá nem mehet.  
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jj. Két figyelmeztetés után – akár ellenőri, akár fegyelmi bizottsági, vagy vezetőségi 
ellenőri vagy egyesületi elnöki figyelmeztetés esetén– a területi engedélyt be kell vonni 
és fegyelmi eljárást kell lefolytatni. 3 hónaptól – 1 évig terjedő eltiltás  

kk. Két vagy több fegyelmi eljárást követően a tag kizárása kiszabható. (5 éven belül) 
 

A fenti szabálytalanságok és a javasolt büntetések csak a gyakorlatban legtöbbször előforduló 
esetekre terjednek ki. A fent említett esetekben a javaslat szellemében a fegyelmi bizottság joga 
a cselekmény súlyát megítélni, a büntetést kiszabni.  
 

6.4. Próbaidő 
 

A büntetések 6 hónaptól 2 évig terjedő időszakra felfüggeszthetők. Próbaidőt az enyhítő 
körülmények figyelembevétele, és az eset összes körülményeit figyelembevéve esetén lehet 
alkalmazni.  
Helye van alkalmazásának akkor is, ha a fegyelmi bizottság ismerve az eljárás alá vont személy 
korábbi, az egyesületben eltöltött előéletét, kellő visszatartó hatásra számít.  

 
6.5. Az elévülés 

 
Ha a fegyelmi vétség elkövetése óta több mint egy év, vagy ha az eljárás elrendelésére hivatott 
személy vagy szerv tudomására jutásától hat 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 jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fegyelmi és Etikai Szabályzatot a MEHE 
közgyűlése 2022.01.29-én jóváhagyta.  
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