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NEM KÖZOKIRAT, NEM MIN�SÜL HITELES KIADMÁNYNAK 

 

 
KÖZJEGYZ�I OKIRAT 

II. számú melléklete 
Kj�.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
Lándor-tavi Horgász Egyesület 2016. (kett�ezer-tizenhatodik) év március hónap 07. (he-
tedik) napján az évi rendes közgy�lésén a 14/2016.03.07. számú határozatával elfogadott új 
Fegyelmi Szabályzata. --------------------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------- LÁNDOR-TAVI HORGÁSZEGYESÜLET  -----------------------------  
 ------------------------------------- FEGYELMI SZABÁLYZATA  ------------------------------------  
 ------------------------------------------------- I. FEJEZET  ------------------------------------------------  
 ------------------------------------- A Fegyelmi Szabályzat hatálya ------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 1. § ------------------------------------------------------  
(1) Személyi hatály: e Fegyelmi Szabályzat hatálya alá a Lándor-Tavi Horgász Egyesülettel  
(székhely 6635 Szegvár, VI. külterület 53., nyilvántartási száma: 06-02-0001163, Szegedi 
Törvényszék, adószáma: 18458020-1-06, statisztikai számjele: 18458020-9329-529-06) (a 
továbbiakban Egyesület) tagsági jogviszonyt létesített személyek tartoznak.-- --------------------  
(2) Tárgyi hatály: a horgászat, halászat során gyakorolható jogokat és kötelezettségeket meg-
határozó szabályok, különösen ----------------------------------------------------------------------------  
a) a halászatra és a horgászatra vonatkozó jogszabályok, ---------------------------------------------  
b) az Országos Horgászrend, -------------------------------------------------------------------------------  
c) MOHOSZ Etikai Kódex, --------------------------------------------------------------------------------  
d) civil szervezetekre vonatkozó jogszabályok, ---------------------------------------------------------  
e) az Egyesület Alapszabálya, -----------------------------------------------------------------------------  
f) az Egyesület Horgászrend Szabályzata, ---------------------------------------------------------------  
g) az Egyesület szerveinek, tisztségvisel�inek, a jogszabályokkal és hivatkozott szabályzatok-
kal összhangban álló döntései, határozatai meg nem tartása miatt indult fegyelmi eljárások.---  
 ------------------------------------------------------ 2. § ------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------ A fegyelmi eljárás célja ------------------------------------------  
A Fegyelmi eljárás, illet�leg a felel�sségre vonás célja: -----------------------------------------------  
a) a fegyelmi vétséget elkövet� tagot sújtó, bizonyított cselekményével arányban álló fegyel-
mi büntetés meghozatala, az elkövet� és más tagok visszatartása a jöv�beni hasonló cselek-
mények elkövetését�l, ---------------------------------------------------------------------------------------  
b) a balesetek megel�zése, ---------------------------------------------------------------------------------  
c) az Egyesület jog-, és cél szerinti m�ködésének a maradéktalan biztosítása. ---------------------  
 ------------------------------------------------ II. FEJEZET  ------------------------------------------------  
 ------------------------------- Fegyelmi vétségek, fegyelmi büntetések -------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 3. § ------------------------------------------------------  
(1) Fegyelmi vétséget követ el az a tag, aki --------------------------------------------------------------  
a) a horgászatra és halászatra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket bármilyen módon meg-
szegi, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
b) az Egyesületszervei által hozott határozatai rendelkezéseit maradéktalanul nem tartja be, ---  
d) elnyert megbízatásával, tisztségével visszaél,  -------------------------------------------------------  
e) jogait az Egyesület tevékenységét, célját sért� módon, azzal össze nem egyeztethet�en 
gyakorolja, ----------------------------------------------------------------------------------------------------  
f) a törvényességi felügyeletet ellátó szervezetet, annak képvisel�jét, illetve Egyesület alkal-
mazottait, a vezet�jét, vagy bármelyik ellen�rzést végz� tisztségvisel�jét jogszer� vizsgálatuk 
során szándékosan félrevezet� magatartásával megtéveszti, a vizsgálat lefolytatásához szük-
séges adatokat, bizonyítékokat elhallgatja, illetve meghamisítja, vagy megsemmisíti, -----------  
-------------------------------------------vége a 21. oldalnak -----------------------------------------------  



 

  

 
 
 
 
-------------------------------------------------22. oldal ------------------------------------------------------  
Kj�.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
g) közösséget bomlasztó, az Egyesület céljaival összeférhetetlen magatartást tanúsít, -----------  
f) a közgy�lésekr�l többször, rendszeresen, indokolatlanul távol marad, s ezzel akadályozza a 
törvényes m�ködést biztosító döntések meghozatalát. -------------------------------------------------  
(2) Az a magatartás min�sül összeférhetetlennek, amely az egyesület közössége ellen irá-
nyul,az egyesület közösségi szellemét bomlasztja, viszályt szít az egyesület tagjai között, ------  
az egyesület hatáskörébe tartozó ügyekben az egyesületi fórumokat megkerüli, indokolatlanul 
vonja be a hatóságokat, vélt, vagy jogos sérelme ügyében, ártva ezzel azEgyesület jó hírének,-  
a társadalmi, közösségi és egyesületi normákat sért� tevés, vagy mulasztás, ha az Egyesület 
bármely tagjára nézve anélkül, hogy ez a megnyilvánulás kimerítené a hatályos Büntet� Tör-
vénykönyvbeli tényállás fogalmát valótlan tényt állít, vagy valós tényt hamis színben tüntet 
fel, az Egyesület bármely tagja emberi méltóságát és becsületét sért� nyilatkozatot tesz. --------  
(2) A fegyelmi vétséget elkövet� tagot fegyelmi eljárás keretében kell felel�sségre vonni. -----  
 ------------------------------------------------------- 4.§ ------------------------------------------------------  
 (1) A fegyelmi büntetések a következ�k: ---------------------------------------------------------------  
a) írásbeli figyelmeztetés, ----------------------------------------------------------------------------------  
b) a vezet� tisztségvisel�i feladatok ellátásától minimum a választási id�szak végéig, de leg-
feljebb 5 (öt) évre történ� eltiltás, -------------------------------------------------------------------------  
c) horgászattól való eltiltás, minimum két hónapra, maximum 2 (kett�) évre, ---------------------  
d) a tagsági jogok gyakorlásának felfüggesztése minimum két hónapra, maximum 2 (kett� 
évre, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
e) kizárás. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) A fegyelmi eljárás során az (1) bekezdés a-e) pontjában felsorolt fegyelmi büntetések kö-
zül egyidej�leg több is kiszabható. ------------------------------------------------------------------------  
 ----------------------------------------------- III. FEJEZET  -----------------------------------------------  
 ----------------------------------------------Fegyelmi szervek ---------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------- 5.§ ------------------------------------------------------  
A fegyelmi szervek a következ�k: ------------------------------------------------------------------------  
a) els� fokon az Egyesület Fegyelmi Bizottsága (FB) jár el, azzal, hogy a Vezet�ség és Fe-
gyelmi Bizottság tagjainak fegyelmi ügyeiben els� fokon a Közgy�lés jár el. ---------------------  
b) amennyiben els� fokon az Egyesület Fegyelmi Bizottsága járt el, másodfokon a Közgy�lés 
jár el, amennyiben els� fokon a Közgy�lés járt el a fegyelmi ügyben a fegyelmi határozattal 
szemben jogorvoslat keresettel közvetlenül bíróságtól kérhet�.  -------------------------------------  
 ------------------------------------------------------- 6.§ ------------------------------------------------------  
 (1) Az Egyesület Közgy�lése, az Egyesület vezet� szerveinek megválasztásával egyid�ben 
megválasztja a Fegyelmi Bizottság elnökét és kett� tagját. Az FB határozatképességéhez leg-
alább kett� tag jelenléte szükséges. -----------------------------------------------------------------------  
(2) A megválasztott fegyelmi bizottsági tagok nem állhatnak sem egymással, sem az Egyesü-
let más tisztségvisel�ivel a Polgári Törvénykönyv szerinti hozzátartozói kapcsolatban. ---------  
 ------------------------------------------------------- 7.§ ------------------------------------------------------  
A kivizsgálás eredményét�l függ�en az Egyesület hatáskörrel bíró fegyelmi szerve els� fokon 
saját hatáskörében hoz határozatot és szabja ki, a fokozatosság és arányosság alapelve betartá-
sával az e szabályzatban megjelölt fegyelmi büntetéseket. --------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------- 8.§ ------------------------------------------------------  
(1) Kett�s, vagy többes tagság esetén a fegyelmi ügyben annak az Egyesületnek a fegyelmi 
ügyben illetékes szerve jár el, amelynél a fegyelmi vétséget elkövette a tag. ----------------------  
(2) Elfogultsági kifogás el�terjesztése esetén az elfogultság fennállása kérdésében az érdekelt 
FB tag meghallgatása után, a Vezet�ség dönt, mely döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. --  
-------------------------------------------vége a 22. oldalnak -----------------------------------------------  
 



 

  

 
 
 
-------------------------------------------------23. oldal ------------------------------------------------------  
Kj	.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
A FB egy tagjának elfogultsága esetén a FB többi – nem elfogult – tagja jár el, illetve a Veze-
t
ség szükség esetén a hiányzó létszámú Egyesületi tagot jelöl ki az adott ügyre kiterjed
en. --  
Ha az adott ügyben a FB elnöke érintett, vagy elfogult, a fegyelmi eljárás lefolytatására a 
Közgy�lés eseti Fegyelmi Bizottságot választ az Alapszabálynak a Fegyelemi Bizottság meg-
választására vonatkozó el
írásai szerint. -----------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------- 9.§ ------------------------------------------------------  
(1) A FB elnöke köteles tájékoztatni az Egyesület elnökét a fegyelmi eljárás befejezésével 
egyid
ben, és soron következ
 közgy�lését a FB által hozott fegyelmi határozatokról. ----------  
 ----------------------------------------------- IV. FEJEZET  -----------------------------------------------  
 ------------------------- A fegyelmi eljárás és az els�fokú eljárás szabályai ------------------------  
 ------------------------------------------------------ 10.§ ------------------------------------------------------  
(1) Fegyelmi eljárást bárki kezdeményezhet, elrendelni azonban csak megalapozott gyanú 
alapján lehet. -------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) A fegyelmi eljárást az Egyesület tagjaival szemben a Vezet
ség, a tisztségvisel
ivel 
szemben a Közgy�lés rendeli el. Az elrendel
 iratban meg kell jelölni azokat a tényeket és 
körülményeket, amelyek a fegyelmi vétség elkövetésének gyanúját alátámasztják. --------------  
 ------------------------------------------------------ 11.§ ------------------------------------------------------  
(1) A fegyelmi eljárás megindítását megel
z
en vizsgálni kell, hogy az adott cselekmény nem 
évült-e el.------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Elévült a cselekmény, ha -----------------------------------------------------------------------------------  
a) a fegyelmi vétség elkövetése óta egy év már eltelt, vagy -------------------------------------------  
b) a fegyelmi vétség elkövetésér
l a fegyelmi jogkör gyakorlójának több, mint három hónapja 
tudomása van. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) Ha a fegyelmi eljárás alapját képez
 ügyben büntet
, vagy szabálysértési eljárás indult, az 
elévülés nyugszik és az eljárás joger
s befejezésekor folytatódik. -----------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 12.§ ------------------------------------------------------  
(1) Az ügyben eljáró FB az elrendelést követ
 15, azaz tizenöt napon belül írásban, a hivata-
los iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint, indokok megjelölésével értesíteni köte-
les, a fegyelmi eljárás megindításáról az eljárás alá vont személyt és egyben tárgyalást kit�zni. 
Az err
l szóló értesítésnek a tárgyalás napját legalább 8, azaz nyolc nappal meg kell el
znie. -  
(2) A tárgyalásra meg kell hívni az eljárás alá vont személyt, amennyiben ismert a jogi képvi-
sel
jét, úgyszintén szükség esetén azokat, a fegyelmi vétség elkövetésér
l közvetlen tudomá-
suk van. Be kell szerezni a cselekménnyel kapcsolatos és fellelhet
 egyéb bizonyítékokat (ok-
irat, jegyz
könyv, egyéb) -----------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 13.§ ------------------------------------------------------  
(1) A fegyelmi ügy tárgyalásán az eljárás alá vont személy elé kell tárni a fegyelmi eljárás 
alapjául szolgáló tényeket és körülményeket és módot kell adni neki arra, hogy észrevételeit, 
védekezését, szóban vagy írásban el
terjeszthesse. ----------------------------------------------------  
(2) A FB köteles lehet
vé tenni, hogy a fegyelmi eljárás alá vont személy a tárgyalás egész 
id
tartama alatt jelen lehessen, kivéve a határozathozatalt megel
z
 zárt tanácskozást, a FB 
elnökének engedélyével tanúkhoz kérdéseket intézhessen, a tanúvallomásokra és egyéb bizo-
nyítékokra észrevételt tehessen. ---------------------------------------------------------------------------  
(3) Ha a fegyelmi eljárás alá vont személy védekezésében, név és lakcím megjelölésével ta-
núkat jelent be, a személyeket az Elnökség, szükség esetén a tárgyalás elnapolásával köteles a 
tárgyalásra meghívni, amennyiben ez a valóságos tényállás felderítése érdekében célszer�nek 
mutatkozik. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
 (4) A bizonyítás kivételesen a FB elnöke, vagy az általa ezzel megbízott bizottsági tag által is 
felvezethet
. A fegyelmi eljárás alá vont személyt, ennek helyér
l és idejér
l is legalább 
8,azaz nyolc nappal el
bb értesíteni kell. ----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------vége a 23. oldalnak -----------------------------------------------  



 

  

 
 
 
-------------------------------------------------24. oldal ------------------------------------------------------  
Kj.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
 ------------------------------------------------------ 14.§ ------------------------------------------------------  
(1) Fegyelmi eljárás lefolytatását és a határozat meghozatalát nem akadályozza, ha az eljárás 
alá vont személy a szóbeli meghallgatáson, bizonyítható el�zetes értesítések ellenére sem je-
lenik meg és távollétét nem menti ki. ---------------------------------------------------------------------  
 (2) Az eljárás során megtartott minden tárgyalásról és bizonyítás felvételér�l jegyz�könyvet 
kell készíteni, amelyben a tanúvallomásokat, valamint az eljárás alá vont személy szóbeli el�-
terjesztését és nyilatkozatait fel kell venni. --------------------------------------------------------------  
A jegyz�könyvben fel kell tüntetni az eljáró fegyelmi szerv megnevezését, a meghallgatás 
helyét, idejét, a jelenlév� személyek nevét, és az eljárás tárgyát. ------------------------------------  
(3) A tanúk vallomásait, valamint az eljárás alá vont személy nyilatkozatait az érintett szemé-
lyekkel alá kell íratni. A jegyz�könyv több oldalára kiterjed� személy vallomását,illet�leg 
nyilatkozatait valamennyi oldalon alá kell íratni. Ha az említettek az aláírást megtagadják, ezt 
a tényt, valamint ennek okát is fel kell tüntetni a jegyz�könyvben. ----------------------------------  
(4) A jegyz�könyvet a FB jelen lév� tagjai és a fegyelmi eljárás alá vont személy is köteles 
aláírni. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 15.§ ------------------------------------------------------  
(1) Az els�fokú fegyelmi eljárást az elrendelést�l számított 30, azaz harminc napon belül be 
kell fejezni. E határid� rendkívül indokolt esetben, egyszer további 30, azaz harminc nappal 
meghosszabbítható. ------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) Az Egyesület FB-a az ügy kivizsgálása után döntést hoz, mely döntését határozatba foglal-
ja. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(3) A fegyelmi döntéseket a fegyelmi szervek nyílt szavazással, egyszer� szótöbbséggel hoz-
zák. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 16.§ ------------------------------------------------------  
(1) Ha a fegyelmi eljárás eredményeként a fegyelmi vétség elkövetése, vagy az hogy azt az 
eljárás alá vont személy követte-e el nem bizonyosodott be, az eljárást „bizonyítékok hiányá-
ban", ha az eljárás alá vont személy fegyelmi vétséget nem követettel, „fegyelmi vétség hiá-
nyában" meg kell szüntetni. Err�l a fegyelmi eljárás alá vont személyt írásban, határozat útján 
értesíteni kell. ------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) Ha az eljárás során a fegyelmi vétségnek az eljárás alá vont személy általtörtént elkövetése 
egyértelm�en bebizonyosodott, az eljáró FB határozatot hoz, amelyben a 4.§-ban meghatáro-
zott büntetések alkalmazásával sújtja az elkövet�t. -----------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 17.§ ------------------------------------------------------  
(1) A határozatot 8, azaz nyolc napon belül írásba kell foglalni és annyi példányban kell elké-
szíteni, hogy abból valamennyi a 19. § (1) bekezdésében felsorolt érdekelt kapjon. --------------  
(2) Az írásba foglalt határozatot az FB elnöke írja alá és egyúttal gondoskodik annak kézbesí-
tésér�l az érdekeltek részére a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint. -----  
 ------------------------------------------------------ 18.§ ------------------------------------------------------  
(1) A fegyelmi határozat bevezet� részb�l, rendelkez� részb�l és indoklásból áll. ----------------  
a) a bevezet� rész tartalmazza -----------------------------------------------------------------------------  
az eljáró szerv megnevezését,- -----------------------------------------------------------------------------  
az ügy tárgyát- -----------------------------------------------------------------------------------------------  
az eljárás alá vont személy adatait. ------------------------------------------------------------------------  
b) a rendelkez� rész tartalmazza ---------------------------------------------------------------------------  
a megállapított fegyelmi vétség elkövetését, ------------------------------------------------------------  
a fegyelmi szabályzat meghatározott pontjaira hivatkozással a kiszabott fegyelmi büntetést, 
annak kezd� id�pontjaként a fegyelmi határozat joger�re emelkedése napját követ� napot 
megjelölve,  ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
a jogorvoslati (fellebbezési) lehet�ségre való utalást. --------------------------------------------------  
-------------------------------------------vége a 24. oldalnak -----------------------------------------------  



 

  

 
 
 
-------------------------------------------------25. oldal ------------------------------------------------------  
Kj�.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
c) az indoklás tartalmazza ----------------------------------------------------------------------------------  
az egyértelm�en bebizonyított tényeket, körülményeket, az elkövetett cselekmény rövid leírá-
sát,--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
az eljárás alá vont személy által javasolt, de a FB által nem foganatosított bizonyítási cselek-
ményeket, -----------------------------------------------------------------------------------------------------  
súlyosbító és enyhít� körülményeket,------------------------------- -------------------------------------  
mely határozatot, a végén, keltezéssel és a határozathozatalban résztvev� tisztségvisel�knek 
az aláírásával kell ellátni ------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 19.§ ------------------------------------------------------  
(1) Az írásba foglaltfegyelmi határozatot a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok 
szerint kézbesíteni kell az eljárás alá vont személynek, az Egyesület Vezet�ségének, az eset-
leges sértettnek és a szakhatóságot is értesíteni kell. ---------------------------------------------------  
(2) A joger�s fegyelmi határozatot az Egyesület legközelebbi Közgy�lésén teljes egészében 
ismertetni kell. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 20.§ ------------------------------------------------------  
A fellebbezési eljárás szabályai ----------------------------------------------------------------------------  
(1) A FB határozata ellen a kézhez vételét�l számított 15, azaz tizenöt napon belül fellebbezni 
lehet a másodfokú fegyelmi szervhez. Fellebbezhet az eljárás alá vont személy, valamint az 
eljárás megindítására jogosult személy is. ---------------------------------------------------------------  
(2) A fellebbezést az els� fokon eljárt fegyelmi szervnél kell írásban benyújtani. -----------------  
(3) A fellebbezést az els� fokú fegyelmi szerv 15, azaz tizenöt napon belül az összes irattal és 
bizonyítékokkal együtt köteles az ügy másodfokú elbírálására jogosult fegyelmi szervhez fel-
terjeszteni, de a hozott határozatot a fegyelmi eljárás alá vont személy javára módosíthatja is. -  
 ------------------------------------------------------ 21.§ ------------------------------------------------------  
(1) Ha a FB azt észleli, hogy a fellebbezés elkésett, ezt köteles jegyz�könyvben megállapítani 
és a fellebbezést elutasítani. --------------------------------------------------------------------------------  
Az elutasított döntés ellen a kézbesítését követ� 15, azaz tizenöt napon belül további fellebbe-
zésnek van helye. --------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) Ha a fellebbez�, az elkésett fellebbezés benyújtásával egyidej�leg mulasztását igazolási 
kérelmében kimenti, a FB köteles a fellebbezést, az igazolási kérelmet, valamint az eljárások 
teljes iratanyagát 30, azaz harminc napon belül felterjeszteni döntés végett a másodfokú fe-
gyelmi szervhez. A másodfokú fegyelmi szerv ebben az esetben el�ször az igazolási kérelem 
tárgyában dönt. -----------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 22.§ ------------------------------------------------------  
(1) Az másodfokú fegyelmi szerv a fellebbezés és az iratok kézhezvételét követ� (igazolás 
kérelem esetén annak elfogadását követ�) 30, azaz harminc napon belül köteles az ügyben 
tárgyalást tartani és érdemi határozatot hozni. ----------------------------------------------------------  
(2) A fellebbezésnek a fegyelmi büntetés végrehajtására halasztó hatálya van. --------------------  
 ----------------------------------------------------- --23.§ -----------------------------------------------------  
(1) A másodfokú tárgyalásra a fegyelmi eljárás alá vont tagot is írásban a hivatalos iratok 
kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint idézni kell, aki a másodfokú tárgyaláson a védeke-
zését el�terjesztheti, illetve hozzá a másodfokú fegyelmi szerv tagjai kérdéseket tehetnek fel. 
Az igazolhatóan szabályszer�en idézett, eljárás alá vont személy távolléte nem akadálya an-
nak, hogy ügyében a másodfokú fegyelmi szerv döntsön.---------------------------------------------  
(2) A másodfokú tárgyaláson további bizonyítás-kiegészítés is foganatosítható. ------------------  
 ------------------------------------------------------ 24.§ ------------------------------------------------------  
 (1) A másodfokú fegyelmi szerv az els� fokon kiszabott fegyelmi büntetést enyhítheti, vagy 
súlyosbíthatja. A fegyelmi büntetés azonban nem súlyosbítható, ha csak a fegyelmi vétséget  
-------------------------------------------vége a 25. oldalnak -----------------------------------------------  
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elkövet� jelentett be fellebbezést. -------------------------------------------------------------------------  
 (2) Ha a másodfokú fegyelmi szerv a fellebbezést alaptalannak találja, akkor azt az els�fokú 
határozat hatályban tarása mellett elutasítja. -------------------------------------------------------------  
 (3) Ha az els�fokú eljárás során jelent�s szabályszegés történt, továbbá ha további, nagy ter-
jedelm� bizonyítás, vagy az eljárás megismétlése mutatkozik szükségesnek, a másodfokú fe-
gyelmi szerv az els�fokú határozatot hatályon kívül helyezheti és a FB-ot új eljárásra utasít-
hatja. A hatályon kívül helyez� határozatnak tartalmaznia kell az els�fokú döntés ismertetését, 
a hatályon kívül helyezés okait, továbbá az új eljárásra vonatkozó utasításokat. ------------------  
(4) A másodfokú fegyelmi eljárásra, illetve határozatra egyebekben a 14., 19. §-okban foglal-
tak az irányadóak.--------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 25.§ ------------------------------------------------------  
(1) A másodfokú fegyelmi szerv határozatát 8, azaz nyolc napon belül írásba kell foglalni és a 
19. § (1) bekezdésében felsorolt érdekelteknek a határozatot ahivatalos iratok kézbesítésére 
vonatkozó szabályok szerint kézbesíteni kell. Az írásba foglalt határozatot a másodfokú fe-
gyelmi szerv elnöke írja alá. -------------------------------------------------------------------------------  
(2) A másodfokon hozott határozat joger�s, ellene további fellebbezésnek helye nincs, az ér-
dekelt azonban bíróság el�tt keresettel megtámadhatja. -----------------------------------------------  
 ------------------------------------------------ V. FEJEZET  ------------------------------------------------  
 ------------------------------------------- Vegyes rendelkezések ------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 26.§ ------------------------------------------------------  
A fegyelmi határozat kijavítása: bármelyik fegyelmi szerv a határozatát hibás név, vagy szá-
mítási hiba, vagy hasonló nyilvánvaló elírás esetén hivatalból vagy kérelemre bármikor kija-
víthatja. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 27.§ ------------------------------------------------------  
Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól -------------------------------------  
(1) A tag mentesül a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól írásbeli figyelmeztetés 
esetén a határozat joger�re emelkedésével, más büntetés esetén a fegyelmi büntetés letöltésé-
vel, kizárás esetén pedig akkor, ha a határozat joger�re emelkedését�l számítva 2, azaz két év 
eltelt. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(2) Ha a fegyelmi büntetés hatálya alatt álló taggal szemben újabb joger�s fegyelmi büntetést 
szabnak ki, akkor a korábbi büntetés alóli mentesülés id�tartama az újabb fegyelmi büntetés-
sel meghosszabbodik. ---------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 28.§ ------------------------------------------------------  
A fegyelmi szervek törvénysért� határozatának bíróság el�tti megtámadása. ----------------------  
(1) A joger�s fegyelmi határozatot, amennyiben az törvénysért�, az Egyesület bármely – a 
határozathozatalban részt nem vett, vagy a szavazatával a határozathozatalhoz hozzá nem já-
rult - tagja, a tudomására jutástól számított 30, azaz harminc napon belül a székhelye szerint 
illetékes, hatáskörrel rendelkez�, törvényszék bíróság el�tt megtámadhatja.-----------------------  
(2) A határozat megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja. A bíróság azonban indo-
kolt esetben a végrehajtást felfüggesztheti. --------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------ 29.§ ------------------------------------------------------  
E fegyelmi szabályzat 2016. (kett�ezer-tizenhatodik) év március hónap 07. (hetedik) napján 
lép hatályba. --------------------------------------------------------------------------------------------------  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Záradék: Tóth László az egyesület elnöke, tanúsítom, hogy ez az Fegyelmi Szabályzat szöve-
gezésében mindenben megfelel a 2016. (kett�ezer-tizenhatodik) év március hónap 07. (hete-
dik) napján megtartott évi rendes közgy�lésen a rendes tagok akaratnyilvánításával meghozott 
döntésekkel kialakított rendelkezéseinek. ----------------------------------------------------------------  
-------------------------------------------vége a 26. oldalnak -----------------------------------------------  
 



 

  

 
 
 
-------------------------------------------------27. oldal ------------------------------------------------------  
Kj�.53020/Ü/142/2016./II.-------------------------------------------------------------------- ------------  
Kelt: Szegvár, 2016. (kett�ezer-tizenhatodik) év március hónap 07. (hetedik) napján. -----------  
------------------------------------------------------Tóth László s.k. ----------------------------------------  
--------------------------------------Lándor-tavi Horgász Egyesület Elnöke ----------------------------  
----------------------------------------------- Dr. Szántó Ágota s.k. ---------------------------------------  
----------------------------------------------------közjegyz� -------------------------------------------------  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


