Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Stéghasználati szabályzata
Preambulum
A Magyar Vagon és Gépgyár Egyesület (alhaszonbérlő, továbbiakban: Egyesület) és a Magyar Országos Horgász
Szövetség (alhaszonbérbe adó) között Budapesten, 2016. január 29. napján létrejött Alhaszonbérleti szerződés
alapján az Egyesület a gyirmóti Holt-Marcal (Holt-Rába) a folyó Marcal zsilip és a gyirmóti választó zsilip közötti,
a nyilvántartásban Marcal (Holt) a Patkó holtággal szakaszmegjelölésű, mentett holtág jellegű, 08-130-1-1
víztérkódú nyilvántartott halgazdálkodási vízterület és további vízterületek (Rába folyó a Győr Újvárosi régi vasúti
hídtól a Petőfi hídig, 08-183-1-1 víztérkódon és Abda I. tó, 08-003-1-1 víztérkódon nyilvántartott területek)
horgászati célú haszonsítására jogosult határozott ideig.
Az Egyesület az alhaszonbérlet időtartama alatt a halgazdálkodási jog jogosultja, amely felel a halgazdálkodási
jog gyakorlásával kapcsolatos kötelezettségek és jogok – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvényben (továbbiakban Hhvtv.), valamint a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben (továbbiakban Vhr.) foglaltak – teljesítéséért és
gyakorlásáért.

Általános rendelkezések
1. §
Az Egyesület kezelésében álló halgazdálkodási vízterület partján magánszemélyek osztatlan közös tulajdonában
álló ingatlanok helyezkednek el. A Hhvtv 36. § (2) bekezdése alapján a halgazdálkodási jog gyakorlásával érintett
ingatlanok tulajdonosai és használói kötelesek a halgazdálkodási jog jogosultja (Egyesület) által gyakorolt
jogokkal és kötelezettségekkel összefüggő halgazdálkodási tevékenységeket – beleértve a területi jeggyel történő
horgászati tevékenységet, a halászati őr által elvégzett ellenőrzéseket és a stégekkel kapcsolatos, jelen
dokumentumban szabályozottak ellenőrzését és szükség esetében végrehajtását, amennyiben e tevékenységek más
módon csak aránytalanul nehezebben vagy nagyobb költséggel végezhetőek – tűrni, illetve lehetővé tenni,
különösen a halgazdálkodásra jogosultnak az ingatlanon keresztül a vízhez a hatályos Polgári törvénykönyvben
meghatározott korlátozások betartásával történő bejutását, valamint az ingatlanon a halgazdálkodási tervben
meghatározott tevékenységek végzését.
A halgazdálkodásról és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet
12/A. § továbbá tartalmazza, a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen és partján horgászállás, egyéb horgászati
célú létesítmény – a létesítéshez szükséges hatósági, vagyonkezelői engedélyen túl – csak a halgazdálkodásra
jogosult előzetes hozzájárulásával telepíthető.

A stég
2. §
1.

2.

3.
4.

A stég ingó dolognak minősül, így tulajdonjog tárgya lehet. A stég tulajdonosának személye elkülönülhet a
stég fekvése és elhelyezése szerinti ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak személyétől. A stég tulajdonosa,
egyben a stég fennmaradási jogával rendelkező személye kizárólag a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász
Egyesület tagja lehet.
Az egyesületi tagság igazolására alkalmas az érvényes éves állami horgászjegy és a hozzá tartozó éves területi
engedély, továbbá az állami horgászjeggyel nem rendelkező ingatlantulajdonosok esetében a tagdíj
megfizetésével kérelmezhető Tagfenntartási Engedély. (1. számú melléklet)
A stég tulajdonjoga átruházással, vagy más jogcím alapján szerezhető meg, egyidejűleg a stég birtokba
vételével.
A stég bejáróját, illetve a hozzá kapcsolódó partszakaszt (különösen a vízvonaltól számított 6 méter
távolságban) bármilyen módon lezárni, illetve hozzáférhetetlenné tenni tilos. A tulajdonos tudomásul veszi,
hogy az Egyesület megbízottja/megbízottjai szolgálati szakfeladataik ellátása során igénybe vehetik a stéget.

A stégek létesítésére és fennmaradására vonatkozó szabályok
3. §
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

A halgazdálkodási vízterület partján új stég kizárólag az Egyesület előzetes, írásos hozzájárulásával telepíthető.
Az egyesületi hozzájárulás feltétele, hogy a telepítést végző személynek a tervezett stég fekvése és
elhelyezkedése szerinti ingatlan tulajdonosának/tulajdonosainak írásos hozzájárulásával, továbbá a szükséges
hatósági és vagyonkezelői engedélyekkel rendelkeznie kell.
A már meglévő stégek, illetőleg az Egyesület hozzájárulásával telepített stégek esetében az Elnökség írásban
adott Stég Fennmaradási Engedélye szükséges. (2. számú melléklet)
A fennmaradási engedély a kibocsátásának naptári évében érvényes, egyben meghosszabbítható további 1 – 1
év határozott időtartammal. Az engedélyezés és annak meghosszabbításának feltétele, hogy a stég használója
a Közgyűlés által meghatározott éves tagdíjat (másként tagfenntartási díjat) megfizesse az Egyesület részére.
Azon személyek részére, akik az egyesületi tagságukat nem tudják igazolni a 2. § 2. pontjában meghatározottak
szerint, az engedély kibocsátása kizárt, a tagságot meg nem hosszabbítók esetében a stég engedélye a tagság
megszűnésével egyidejűleg hatályát veszti.
Az engedélyezhető, egyesületi hozzájárulással telepített új stégek mérete 1 fő használó esetén legfeljebb 200 x
150 cm, 2 fő használó esetében legfeljebb 300 x 400 cm térméretű, mely mérték kizárólag a vízfelületet és
meder használatára vonatkozó nettó méretet jelöli, a bejárót, illetőleg a parthoz kapcsolódó térmértéket nem
tartalmazza.
A már korábban létesített stégek esetében, ezen méretkorlátozástól eltérő méretű stégek fennmaradása is
engedélyezhető, azonban azok szerkezetet érintő felújításakor már, a jelen szabályzatban az új stégekre
vonatkozó méretkorlátban meghatározottaknak szükséges megfelelnie a fennmaradás engedélyezéséhez. A
méretkorlátozástól eltérő, már meglévő méretű stégek fennmaradása legfeljebb 2025. évig engedélyezhető.
A stégekkel kapcsolatos valamennyi szerkezetet érintő felújítási munkálatot legkésőbb 8 nappal a
munkavégzés megkezdése előtt az Egyesület Elnökségének írásban kell bejelenteni. Szerkezetet nem érintő
felújítási munkának minősül az állagmegóvással kapcsolatos tevékenység, különösen a festés és a vízhatlanítás.
A stégekre felépítmény (fa bódé) nem építhető. A már meglévő, a stégekre jelen szabályzat elfogadását
megelőzően elhelyezett felépítményeket a jelen szabályzat elfogadásától számított 6 hónapon belül köteles
azok tulajdonosa elbontani.

A stégek nyilvántartásba vétele
4. §
1.
2.

3.

4.

Valamennyi már meglévő, illetve újonnan kialakításra kerülő stéget az Egyesület köteles nyilvántartásba venni,
egyidejűleg a sorszámot tartalmazó táblával (úgynevezett bárcával) ellátni.
A bárca fémlap mérete 5 cm x 5 cm, középen az Egyesület általi nyilvántartásba vétel sorszámával, továbbá 2
átlósan elhelyezkedő, rögzítésre szolgáló csavarfurattal. A bárcákat az Elnöksége által megbízott személyek
helyezik el a stégeken, azok eltávolítása, olvashatatlanná tétele, megrongálása tilos!
A stégeken, annak tulajdonosa szintén köteles a személyének azonosítására szolgáló táblát elhelyezni
maradandó és jól látható módon, amely táblán a tulajdonos neve és lakcíme vagy a tulajdonos neve és a részére
kibocsátott Magyar Horgászkártya száma kerül feltüntetésre.
A stégek nyilvántartásba vételére legkésőbb 2020. december 31. napjáig zárul le. Ezen időpontot követően az
Egyesület jogosult a tulajdonosok által be nem jelentett, nyilvántartásban nem szereplő stégek elbontására,
amennyiben a stég fellelhetősége szerinti ingatlan tulajdonosai a tértivevényes többletszolgáltatással postai
úton megküldött felszólítástól számított 3 hónapon belül önként, saját költségükre nem hajtják azt végre.
Amennyiben az Egyesület végzi/végezteti el a bontást, annak költségeit a stég fellelhetősége szerinti ingatlan
tulajdonosai kötelesek egyetemlegesen megfizetni a munkálatok befejezésétől számított 30 napon belül.

Az egy tulajdonos vagy tulajdonosi körbe tartozó stégek száma
5. §
1.
2.

3.

4.

Tulajdonosonként, valamint a tulajdonos és annak jogszabályban meghatározott közeli hozzátartozói esetében
legfeljebb 2 (kettő) darab stég engedélyezhető egy, az Egyesület által kezelt vízterületen.
Amennyiben jelen szabályzat megalkotásakor egy fő tulajdonosnak vagy a tulajdonosnak és közeli
hozzátartozóinak tulajdonában 2 (kettő) darabot meghaladó számú stég áll, a darabkorlátozáson felüli stégek
esetében – amennyiben a tulajdonosa a stég tulajdonjogának átruházása mellett dönt – köteles felajánlani
megvételre a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület részére írásban.
Az Egyesület az írásbeli felajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban köteles nyilatkozni a
felajánlott stég megvásárlásával kapcsolatban. Amennyiben ezen határidőn belül az Egyesület nem nyilatkozik,
a stég tulajdonjoga bármely egyesületi tagra átruházható, aki megfelel a jelen szabályzatban foglalt
feltételeknek.
A jelen szabályzat elfogadásakor korábban, jóhiszeműen szerzett, az engedélyezhető stégszámot meghaladó
számú stéggel rendelkező tulajdonosok vagy tulajdonosi körbe tartozó közeli hozzátartozók kötelesek 2025.
évig a stégek számát jelen szabályozásban foglaltaknak megfelelő számúra csökkenteni.

Tulajdonosváltozás bejelentése
6. §
Tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonos a szerzéstől számított 15 napon belül írásban köteles bejelenteni az
Egyesület részére annak tényét. A bejelentéshez csatolnia kell az átruházási szerződés vagy más jogcímen történő
szerzést tanúsító teljes bizonyító erejű magánokirat másolati példányát, mely alapján az Egyesület a
nyilvántartásban rögzíti a változást, és a jelen Szabályzatban rögzített feltételek fennállása esetén kiadja az új
tulajdonos részére a fennmaradási engedélyt.

Karbantartás, baleset megelőzés
7. §
1.
2.

3.

4.

5.

6.

A stégek kizárólag megfelelően karbantartva lehet a vízfolyásban tartani. A romos, balesetveszélyes állapotot
a lehető legrövidebb időn belül meg kell szüntetni.
Az Egyesület tagjai – amennyiben romos vagy balesetveszélyes állapotú stéget észlelnek – kötelesek az
Egyesület Elnökségét haladéktalanul értesíteni. A romos és balesetveszélyes stég nyilvántartásban szereplő
tulajdonosát az Egyesület a tudomásszerzést követően, késedelem nélkül értesíti rövid úton (telefonon vagy emailben). Az értesítést követően 24 órán belül a tulajdonos köteles a balesetveszélyes állapotú stéget „Belépni
tilos” táblával ellátni a lehetséges károk és veszélyhelyzetek, balesetek megelőzése érdekében, továbbá köteles
1 hónapon belül a balesetveszélyes állapotot megszüntetni.
Amennyiben a tulajdonos nem gondoskodik a figyelmeztető tábla kihelyezéséről 24 órán, illetve a veszély
elhárításáról az értesítéstől számított 1 hónapon belül, azt az Elnökség saját hatáskörében eljárva, a tulajdonos
költségére elvégzi vagy elvégezteti.
A veszély tulajdonos általi elhárításának elmulasztása esetén a munkálatok elvégzésével egyidejűleg az
Egyesület a stég engedélyét visszavonja, egyebekben a tulajdonossal szemben a Fegyelmi szabályzatban
rögzítettek szerint jár el.
A tulajdonos, amennyiben nem kíván a veszélyhelyzet elhárításáról gondoskodni, az értesítéstől számított 10
napon belül lemondhat írásban a stég tulajdonáról az Egyesület javára. Ebben az esetben a Fegyelmi
szabályzatban rögzítettek szerinti eljárás a lemondó tulajdonossal szemben nem kerül megindításra. Az
Egyesület a lemondás útján tulajdonába került stéggel kapcsolatban köteles a veszélyhelyzet elhárításáról
gondoskodni saját költségére, és a stég további hasznosításáról jogosult dönteni.
A stég tulajdonosa köteles a stég területét rendben tartani, a használat közben keletkező bárminemű hulladék
ártalommentes elszállításáról gondoskodni. A víz lefolyását akadályozó, a stég által felfogott uszadékot a
tulajdonos köteles eltávolítani. A tulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy az általa használatra feljogosított
személyek is ekként járjanak el.

A használat és a használók köre
8. §
1.
2.

3.
4.

5.

A stégeket kizárólag saját felelősségre lehet használni. A 14. életévét be nem töltött gyermekek kizárólag
nagykorú személy felügyelete mellett használhatják a stégeket.
A vízgazdálkodási területen kizárólag engedéllyel és az azt igazoló táblával ellátott stéget engedélyezett
használni. A stéget az igazoló táblán megjelölt személy/személyek használhatnak kizárólag, továbbá az általuk
teljes bizonyító erejű magánokiratban megjelölt személyek, a magánokirat birtokában. A magánokirat kötelező
tartalmi elemeit a jelen Szabályzat 3. számú mellékletében található minta tartalmazza. Hiányos, a mintában
felsorolt adatokat csak részben tartalmazó okirat nem alkalmas a használat igazolására. 2023. évtől a használat
igazolására kizárólag az Egyesület által jóváhagyott minta alkalmas.
A stéget használó/használók kötelesek ellenőrzés során a jogosultságukat igazoló okiratot eredeti példányban
az ellenőrzést végző személy részére bemutatni.
Kivételt képez a minden év október 1. napja és december 31. napja közötti úgynevezett pergetési időszak,
amely tartama alatt bármely területi jeggyel rendelkező tag használhatja korlátozás nélkül a vízgazdálkodási
területen nyilvántartott valamennyi stéget azzal, hogy azt elsődlegesen annak feljegyzett használója, illetőleg
az általa meghatalmazott más személy jogosult használni. A táblán jelölt használó vagy az általa okiratban
feljogosított horgásztárs felszólítása esetén a pergető köteles a stéget a szükséges, de lehető legrövidebb időn
belül elhagyni.
A tulajdonos jelenlétében és engedélyével a stéget bárki használhatja.

Károkkal kapcsolatos rendelkezések
9. §
1.

2.

3.

A stégek szerkezetében a jég, szél, vízszintingadozás, veszélyes fa által okozott bárminemű kárért (beleértve a
személyi sérülés kockázatát is) minden felelősség a vízállás tulajdonosát terheli, azok esetleges bekövetkezése
esetén az Egyesület felelősségét előzetesen és teljeskörűen kizárja.
Amennyiben a parti sáv, a vízfolyás, illetve a természetes állóvíz fenntartását, a vízgazdálkodási szakfeladatok
vagy egyéb közérdekű munkák ellátását a stég akadályozza, illetőleg a jogszabályok, a helyi településrendezési
előírások változása, módosulása következtében a stég használhatósága ideiglenesen vagy véglegesen
megszűnik, a tulajdonos saját költségén köteles azt eltávolítani. A tulajdonos tudomásul veszi, hogy az ezzel
kapcsolatos költségei megtérítésére, esetlegesen kártérítésre nem jogosult az Egyesület által.
A tulajdonos az ideiglenes vagy végleges eltávolítással egyidejűleg az eredeti állapot lehetőségek szerinti
helyreállítására köteles.

Karbantartási feladatok elvégzésére javasolt vállalkozó
10. §
Az Egyesület Elnöksége minden évben határozott idejű megállapodást köt a stégekkel kapcsolatos karbantartási,
lebontási feladatok ellátására egy, a feladatok elvégzésére szakképzettséggel és hozzáértéssel rendelkező,
legkedvezőbb árakat ajánló Vállalkozóval, mely elérhetőségeit a honlapon közzéteszi, valamint a rendes éves
közgyűlésen közzéteszi. A szerződés alapján a Vállalkozó a vállalt díjszabás ellenében, a használók igényeinek
megfelelően, ésszerű határidőn belül vállalja a karbantartási feladatok ellátását a magyar szabványoknak és egyéb
jogszabályi előírásoknak megfelelő minőségű anyagokkal.

Viták rendezése
11. §
A stég tulajdonosa és a fellehetősége szerinti ingatlan tulajdonosa/tulajdonosai közötti viták során a felek kötelesek
békés úton, megegyezéssel eljárni. Vitás kérdésekben az Egyesület Vezetősége a felek közötti közvetítői eljárás
lebonyolítására felkérhető bármelyik fél által, mely kérést a másik fél köteles tudomásul venni és a közvetítői
eljárásban részt venni.

Hatálybalépés
12. §
Jelen szabályzatot a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület 2020. szeptember 3. napján tartott Közgyűlése
az X/2020. (09.03) számú határozatában fogadta el az Egyesület által hasznosított halgazdálkodási vízterületeken
telepített és jövőben telepítendő vízállásokra (továbbiakban: stégekre) vonatkozóan. A Szabályzat 2020.
szeptember 3. napjától hatályos.

Mellékletek:

1.

melléklet (Tagfenntartási Engedély minta)

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház
Tel:20/4673052

TAGFENNTARTÁSI NYILATKOZAT
Név:……………………………………………………
Lakcím:………………………………………………..
Elérhetőség:……………………………………………

Nyilatkozom, hogy a ………… évben a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
tagja kívánok lenni, valamint a tagfenntartási díjat ……………… azaz………………Forintot
banki átutalással/ készpénzben/ terminálon keresztül/ csekk befizetéssel leróttam.

Győr, 2020………………

Aláírás:………………………………………………….

TAGFENNTARTÁSI HOZZÁJÁRULÁS
A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület jóváhagyja fentiekben nevezett személy
tagfenntartási kérelmét, és egyben a tagdíj igazolt befizetését követően elismeri, hogy a
Horgászegyesület teljes jogú tagja.
Jelen hozzájárulás érvényes: 2020. december 31-ig

Győr, 2020…………….

Timár Szabolcs
MVGHE e l n ö k e

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház

2.

melléklet (Stég Fennmaradási Engedély minta)

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház
a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület vízterületére vonatkozóan, a stégfenntartási jogokról
és kötelezettségekről szóló szabályzóban foglaltak alapján, kiadja a STÉG HASZNÁLATI

ENGEDÉLYT

xxx.

számú stég használatára a követkető természetes
személynek/személyeknek:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Győr, 2020……………..

3.

melléklet (Stég Tulajdonosi Használati Hozzájárulás minta

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház
Tel:20/4673052

Stég Tulajdonosi Használati Hozzájárulás
Név:………………………………….………………………..
Lakcím:………………………………………….……………
Horgászigazolvány száma:……………………………..…….
Tagfenntartási engedély száma:……………………………..
a Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület vízterületén létesített

xxx

számú

stégre vonatkozóan, mint a stég tulajdonosa és stég fenntartási joggal rendelkezője,

hozzájárulok,
hogy
Sorszám:
1
2
3
4
5

Név:

Horgászigazolvány száma:

távollétemben, vagy velem közösen adott napon és időben stégemet horgászásra használhatja.
távollétemben, vagy velem közösen korlátozottan adott napon és időben stégemet horgászásra
használhatja. Ezek a napok/ időpontok: …………..……………………………………………

Győr, 2020…………………

Tulajdonos, és Stég Fenntartási Joggal Rendelkező:

……………………………………………………...

Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház

