
Tisztelt Közgyűlés! 

 

Tájékoztatom Önöket a Fegyelmi Bizottság 2012. évi munkájáról. Sajnos az elmúlt 

évekhez képest jelentősen megugrott a fegyelmi eljárások száma, amely oka 

véleményem szerint adódott a horgásztársak néha meg nem értett felelőtlen 

viselkedéséből, valamint az ellenőrzés módszerének, és annak számának 

növeléséből. 

 

Mit is jelent a felelőtlenség: nem tudom és nem is akarom elfogadni a tisztelt horgász 

társak magyarázatát abban az esetben, ha nem megengedett módszerrel vagy bot 

számmal horgászik az egyesület vizén. Én úgy gondolom mindenki számára 

biztosított mind hely, mind az idő, mind, pedig a hal mennyisség, amely az egész 

éves kulturált és sportszerű horgászatot lehetővé teszi a tagok számára. 

 

Kulturált! Itt hívom fel azon bizonyos tagok figyelmét a horgásztóhoz és horgászhoz 

való magatartási, viselkedési szabályok betartására. 

Az elmúlt évben véleményem szerint megtörténtek a figyelmeztetések, ettől az évtől 

nem fogunk eltekinteni az ellenőrzés során az ilyen jellegű cselekmények 

szankcionálásától! 

Én is és a vezetőség is tisztában van azzal, hogy ide mindenki kikapcsolódni 

jár……az is érthető, hogy vannak olyanok, akik nehezebben tudnak kikapcsolódni, 

melyhez alkalomszerűen esetleg több alkoholt is segítségül hívnak. Meg említem 

ismételten: ALKALOMSZERŰEN. Ezért még senki nem szólt, hisz az ellenőrzés 

úgymond tudott azzal „védekezni” idézőjelben, hogy névnap, szülinap stb. volt. 

Viszont nem kívánom hallgatni és nem is fogja a vezetőség ebben az évben a 

továbbiakban eltűrni a rendszeres és mások pihenését zavaró, „rendezvények” 

indokolatlan megtartását. 

Az egyesület horgász helye, területe, tópartja nem ezt a pihenési módot szolgálja. 

Erre található lehetőség a faluban lévő szórakozóhelyeken vagy az Ecsédi hobbiknál. 

Én most kérem utoljára azon tisztelt horgásztársakat, hogy ezen horgászidénytől 

próbáljunk alkalmazkodni mindenkihez, hisz egy ilyen helyen fokozottan kell, hogy 

érvényesüljenek a társadalmi együttélés szabályai. 

 



Nem kívánom példaként felhozni, de itt említem meg, hogy a 2012.-es évben Simon 

Lajos horgásztárs fegyelmi eltiltása idejének lejárta után a fegyelmi bizottság és a 

vezetőség javaslatára az Egyesület Elnöke a fegyelmi bizottság és a vezetőség 

egyöntetű vélemény majd határozata alapján nem járult hozzá az egyesületbe 

történő visszavételéhez és megtagadta tőle az engedély kiadását. Kizárta az 

egyesület tagságából.  

 

Sportszerű! A fegyelmi bizottság 3 esetben folytatott eljárást a 2012.évben. Kelemen 

Zsolt horgásztárs stégjénél talált un. "rákászó varsa” ügyében nem látta 

bizonyítottnak (a lefolytatott helyszín bejárás, adatgyűjtés alapján ) azt a tényt, hogy 

a varsát nevezett sporttárs helyezte volna el a stégjén, ezért az eljárást megszüntette 

vele szemben. 

Azonban fel lett hívva a sporttárs figyelme, hogy a stégen való tartózkodás és 

minden egyéb a stég tulajdonos felelősségét terheli. Ez a Közgyűlés által elfogadott 

Fegyelmi Szabályzat tartalmazza. 

 

Fricz Gusztáv taggal szemben azért kellett eljárást folyatni, mert a bedobott két 

fenekező horgászkészség mellett egy zászlós bottal is, kishalazó tevékenységet 

próbált folytatni az ellenőrérkezésékor. Mivel őszinte megbánó magatartást tanúsított 

és elismerte cselekményét a Fegyelmi Bizottság azonban figyelembe véve a 

cselekmény tárgyi súlyát, 5 hónapra tiltotta el a horgászattól az egyesület vízén. 

 

Paradox módon a fegyelmi tárgyalás lefolytatásának napján Nagy László horgásztárs 

szintén a bedobott két fenekező horgászkészség mellett egy zászlós bottal is 

megkísérelt horgászni. 

Jelzem mind ezt a telepítést követően a tilalom feloldása és 4 napos ünnep idején. 

A cselekmény elkövetését nem ismerte el, kijelentette, hogy a szeles időjárás miatt 

fordulhatott elő, hogy a vízbe eshetett véletlenül a plusz bot. 

 

A Bizottság 6 hónapra tiltotta el a horgászattól úgy, hogy enyhítő körülményt nem 

talált, amely az enyhébb esetleg felfüggesztet büntetés kiszabását tette, volna 

lehetővé. 

 



A beszámoló legvégén szeretnék kitérni egy fontos momentumra! 2013-as évben a 

majd életbe lépő Rendőrségi törvény kötelezővé teszi a szakhatóságokkal történő 

szorosabb együttműködést. Ez alapján-és már az internetes hálózatban történő 

mindennemű adatrögzítés is, azt a célt szolgálja, hogy még jobban ellenőrizhetőek 

legyenek az ország területén horgászatot, halászatot nyújtó Egyesületek. 

2012 évben is történt már spontán ellenőrzés a Heves Megyei Kormány Hivatal 

részéről, amikor is rendőri együttműködést kellett részükre „szolgáltatni”. Markazi 

valamint a Nagyrédei horgásztavakat ellenőrizték le rendőr kollégák segítségével, 

ahol a szabályszerű horgászat megléte képezte az ellenőrzés tárgyát. Ilyen esetben 

nem a rendőrhatóság, hanem a Kormány Hivatal az a szerv, aki eljárást 

kezdeményezhet majd. 

  

Köszönöm figyelmüket, a fentiek szíves megtartása mellett kívánok sikerekben 

gazdag horgászatot a 2013-as évre! 

 

                                                                                        Antal János  

      Fegyelmi bizottság Elnöke 


