Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Győr külterület 01772/4 hrsz. alatti egyesületi konténerház
Tel:+ 36 20 467 30 52
KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ
A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület elnöksége
az egyesület 2020. évi rendes közgyűlését
2020. szeptember 3. napján délután 16:00 órára hívja össze.
A közgyűlés helye: a Gyirmóti művelődési ház
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. A közgyűlés tisztségviselőnek megválasztása (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, két
jegyzőkönyv hitelesítő, 3 fő szavazatszámláló bizottság).
2. Az elnökség 2019. évi gazdálkodásáról, ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló
jelentés ismertetése.
3. A Felügyelő Bizottság beszámolója a 2019. évi gazdálkodásról.
4. A 2020. évi költségvetés ismertetése.
5. Határozathozatal a 2./, 3./ és 4./ pontban foglalt beszámolókról.
6. Az Alapszabály, ezen belül a fegyelmi szabályzat és az annak mellékletét képező, az egyes
fegyelmi vétségek esetén javasolt büntetések módosítása és elfogadása, továbbá a
stéghasználatra vonatkozó szabályzat ismertetése és elfogadása.
Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a szabályzatok nagy terjedelme miatt az egységes szerkezetbe
foglalt tervezetek teljes terjedelmükben a honlapunkon érhetők el az alábbi linkeken:
http://www.mvg-horgasz.hu/images/2020kozgyules/fegyelmiszabalyzat.pdf
http://www.mvg-horgasz.hu/images/2020kozgyules/fegyelmibuntetes.pdf
http://www.mvg-horgasz.hu/images/steg/stegszabalyok.pdf
http://www.mvg-horgasz.hu/images/2020kozgyules/2020alapszabaly.pdf
7. Döntés a Győri Járásbíróságon tavaly horgásztársunk által P. 20.483/2019. számon
folyamatban lévő 3.050.000.- forint kártérítés és sérelemdíj iránt, valamint P.21.273/2019. szám
alatt folyamatban lévő 500.000.- Ft sérelemdíj megfizetése iránt az MVG HE ellen indított
perekben szünetelés alatt megkötendő pénzügyi egyezségről, vagy annak elutasításáról.
Jelen meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 5 munkanapon belül a napirend
kiegészítése kérhető indoklással az elnökségtől.
A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben az eredeti időpontra
összehívott közgyűlés határozatképtelen, a megismételt közgyűlésre 2020. szeptember 3. napján
16:30 órakor azonos helyszínen kerül sor, mely az eredeti napirendben megjelölt kérdések
tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Tájékoztatjuk a tisztelt Tagokat, hogy a 6. pontban megjelölt érdemi módosítások az alábbiak:
Általánosságban jelezzük, hogy a szabályzatokban korábban fellelhető elírások, pontatlan kifejezések
és megfogalmazások javításra kerültek, melyek nem minősülnek érdemi módosításoknak.
Az egyes módosítások több szabályzatban is változásokat eszközölnek.
A Fegyelmi szabályzat esetében érdemi módosítás:
A Fegyelmi vétségek pontban az új Stéghasználati szabályzat rendelkezései elleni vétség is
feltűntetésre került.
A Fegyelmi büntetések közül törlésre került a létesítményből, horgásztanyáról történő kitiltás, emellett
a stégekkel kapcsolatban két új büntetés kerül bevezetésre, meghatározott esetekben a stég saját
költségre történő átépítésére és elbontásra kötelezés. Ezen új fegyelmi vétségek esetében az eljárás
megindítására az elnökség lesz jogosult.
Az eltiltás büntetés tartama a korábbi 2 évről legfeljebb 5 évre módosul, így hosszabb időtartam is
kiszabható a legsúlyosabb vétségek esetében, mérlegelés alapján.
A fegyelmi vétségek elbírálására első fokon a 3 fős Fegyelmi bizottság jogosult, kivéve, ha azt
választott testület tagja vagy megbízott tisztségviselője követi el, ekkor az egyébként másodfokon
eljáró elnökség 3 kijelölt tagja dönt. Összeférhetetlenség esetén póttagként más, azonos vagy hasonló
célú egyesület fegyelmi bizottságának tagja vagy elnöke kérhető fel.
Amennyiben az elnökség járt el elsőfokon, a sérelmezett határozatot ellen kizárólag a bírósághoz lehet
fordulni jogorvoslati kérelemmel. Fellebbezni kizárólag írásban lehet.
A fegyelmi eljárás elrendelésére az elnöknek 15 nap áll a rendelkezésére, így a tárgyalás kitűzésére
rendelkezésre álló határidők a fegyelmi szerv elnökéhez történő érkezéstől számítanak. Az elévülési
szabályokban a korábbi büntető- és szabálysértési eljárások mellett az egyéb hatósági eljárások
esetében is indítható eljárás.
Az eljárás kezdeményezőjének a költségtakarékosság jegyében elegendő elektronikus levélben
megküldeni a fegyelmi szerv által meghozott határozatot, amely rendelkező része adatvédelmi
okokból nem kerül kihirdetésre a közgyűlésen, kizárólag általánosságban, az ügyek jellegével,
számával és a leggyakoribb kiszabott büntetésekkel kapcsolatban ad tájékoztatás a Fegyelmi bizottság
elnöke a közgyűlésen.
Az ifjúsági taggal szemben kiszabható büntetések egyedi mérlegelés alapján korlátlanul enyhíthetőek
lesznek.
Az egyes fegyelmi vétségek esetében javasolt büntetések melléklet esetében az érdemi
változások:
Hosszabb tartamú büntetés szabható ki vagy szabandó ki tilalmi időben folytatott horgászat és
tilalommal védett halfajok megtartása esetében (12 helyett 24 hónap), a méreten aluli halfogás
megtartása esetében (6 helyett 6-12 hónap), a darabszámmal korlátozott fogások szabályainak
megszegése esetében (6 és 12 helyett 12 és 24 hónap) és a természetvédelmi oltalom alatt álló
zsákmány esetében (1 év helyett 2 év).
Új büntetések:
A fogási naplóba történt bejegyzések szabálytalan javítása esetében 1 évi, ismételt esetben 5 évi
eltiltás szabható ki, a Stéghasználati szabályzatban foglaltak megszegése esetében a fokozatosság elve
szerint engedély és a tulajdonost jelölő tábla hiánya vagy a stégszám korlátozás (kivételekkel)
megszegése esetén 1. alkalommal figyelmeztetés, ismételt esetben 3 hónap eltiltás, további esetekben
és a tulajdonosváltozás be nem jelentése esetében 3-6 hónap eltiltás szabható ki.
A karbantartási, balesetmegelőzési kötelezettség elmulasztása esetében 6 hónap, 6-12 hónap,
életveszélyes helyzet vagy baleset bekövetkezése esetében 1-5 év eltiltás a büntetés.
A stégekkel kapcsolatos fegyelmi büntetések 2021. január 1. napjától alkalmazhatóak.
A stégek jogosulatlan használata esetében 6 -12 hónap tartamú eltiltás szabható ki.
A stégek engedélyezhető méretének megszegése esetén 1. felszólításkor 6 hónap eltiltás, egyidejűleg
a tulajdonos saját költségén történő átalakításra kötelezés, ismételt felszólítás esetén 6-12 hónap
eltiltás a stég tulajdonosa saját költségén történő elbontására kötelezésével egyidejűleg.
Hozzájárulás nélküli stég telepítése esetében 1-5 évi eltiltás szabható ki.

Egy éven belüli fegyelmi vétség ismétlődés vagy újabb elkövetése, egy cselekménnyel több fegyelmi
vétség elkövetése esetében a büntetések halmozódnak.
Az Alapszabály érdemi módosításai:
Az MVG HE vízterületének megjelölése az alhaszonbérleti szerződésben rögzítettek szerint kerül
feltüntetésre.
Új tag belépési szándékát az elnökhöz kell benyújtani, melyet az elnök az elnökség elé terjeszt. Az
elnökség a következő ülésén dönt egyszerű szótöbbséggel az új tag felvételéről. Lehetősége van az
elnöknek próbaidőre felvenni a belépni szándékozót a következő elnökségi ülésig. Elutasítás esetében
indokolt, írásbeli határozatot kap a belépni szándékozó, mellyel szemben 30 napon belül
fellebbezéssel támadhat. A fellebbezéssel érintett döntést a következő közgyűlés köteles és jogosult
elbírálni.
A rendes tagok minden év május 31. napjáig, vagy a horgászatra jogosító dokumentumok kiváltásával
egyidejűleg fizetik meg az egyesület részére (akadályoztatott tagok és új belépők miatt szükséges
módosítás) a tagdíjat.
A Közgyűlés hatásköre változik: a fegyelmi szabályzat mellett az egyes fegyelmi vétségek esetén
alkalmazott büntetéséről szóló szabályozás, illetve a Stéghasználati szabályzat is közgyűlési
hatáskörbe kerül, a Horgászrend pedig az elnökség hatáskörébe kerül átvezetésre. Megjelenik a
tagfelvétellel kapcsolatos, fellebbezéssel érintett határozat elbírálása, mint hatáskör.
A Közgyűlési meghívókkal kapcsolatban mind a levélben, mind az elektronikus levélben történő
értesítés helyben szokásos módnak minősül a költségtakarékosság jegyében.
A meghívó tartamát tekintve nem változik, a tagok részére olyan mélységű tájékoztatást szükséges
adni, amely alapján kialakíthatják a véleményüket az egyes napirendi pontokról, ezzel párhuzamosan
a módosítani kívánt szabályzatokat teljes terjedelmükben, egységes szerkezetben az egyesület
honlapján 15 nappal a közgyűlést megelőzően ki kell hirdetni.
Az elnökség hatáskörében is feltüntetésre kerül a tagdíj megállapítása (eddig csak a tagdíj pont
tartalmazta), a belépni kívánó tag felvételével kapcsolatos eljárás, a stégek létesítésével kapcsolatos
hozzájárulás és a meglévő stégek fennmaradásának engedélyezése, illetve a fegyelmi ügyekben
történő eljárás is (egyezően a Fegyelmi szabályzat változásaival).
Törlésre kerül a szervezeti és működési szabályzat, amellyel nem rendelkezik az egyesület,
egyidejűleg pontosításra kerülnek a meglévő és elfogadandó szabályzatok megnevezései.
A bankszámla feletti rendelkezéssel kapcsolatban a számlavezető bank szabályainak változásával
párhuzamosan nem SMS-t kap két további elnökségi tag, hanem a bank által küldött elektronikus
levelek bemutatása lesz kötelező a Felügyelő bizottság elnökének.
A Fegyelmi bizottság szabályainál pontosításra kerül a bizottság meglévő létszáma, 3 fő.
Törlésre kerül a halasítási hozzájárulás felhasználhatósága, tekintettel arra, hogy ezen egyszeri
hozzájárulás eltörlésre került.
Új szabályzat! A Stéghasználati szabályzat rendelkezései:
A hatályos jogszabályok rendelkezései alapján az egyesület halgazdálkodási tevékenységével
összefüggésben meghatározásra kerül a stégek -, illetve a stégek elhelyezkedése szerinti ingatlanok
tulajdonosainak tűrési kötelezettsége, amely alapján az egyesület és megbízottja beléphet a
magántulajdon területére, különösen a partvonaltól számított 6 méter távolságban. Ezzel
összefüggésben a stég bejárata, az ehhez kapcsolódó partszakasz elzárása, megközelíthetetlenné tétele
tilos.
A stégek, mint ingó dolgok tulajdonjoga szabályozásra kerül. Tulajdonos kizárólag az egyesület olyan
tagja lehet, aki az éves tagdíjat megfizette. A stégek átruházhatóak.
Új stégek telepítése kizárólag az egyesület hozzájárulásával létesíthető, a meglévő stégek esetében
fennmaradási engedély szükséges. Az engedély 1 évig érvényes, a meghosszabbítás a tulajdonos
kötelessége. Az engedélyezhető új stégek mérete 1 fő használó esetében legfeljebb 200 x 150 cm, 2 fő
használó esetében 300 x 400 cm nettó méretű. A meglévő stégek esetében eltérő méretű is
engedélyezhető 2025. év elejéig.

A stégekkel kapcsolatos munkálatokat azok megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni az
elnökségnek írásban. A stégekre felépítmény (bódé) nem építhető, a meglévőket le kell bontania a
tulajdonosának meghatározott időn belül.
A stégeket az egyesület 2020. december 31. napjáig veszi nyilvántartásba, azokat sorszámmal látja el.
Az ezen időpontot követően nyilvántartásba nem vett stégeket el kell bontani (költségeit a stég
elhelyezkedése szerinti ingatlan tulajdonosai kötelesek viselni). A tulajdonosnak szintén táblát kell
elhelyeznie a stégen, amelyen a neve és egy további azonosító adata szerepel, a lakcíme vagy a
Magyar Horgászkártya száma.
Egy tulajdonosnak vagy a tulajdonosnak és a jogszabályban meghatározott közeli hozzátartozóinak
tulajdonában legfeljebb két stég állhat. A szabályzat elfogadásakor több stéggel rendelkezők a többet
értékesítését megelőzően kötelesek felajánlani azokat az egyesületnek. A darabkorlátozás
rendelkezésének 2025. évig szükséges megfelelnie a tagoknak.
A nyilvántartás pontossága érdekében a tulajdonosváltozás tényét be kell jelenteni az elnökségnek,
amely gondoskodik az átvezetésről, egyidejűleg új fennmaradási engedélyt ad ki a tulajdont szerző
félnek.
A karbantartási és balesetmegelőzési szabályokban rögzítésre kerül, hogy csak megfelelően karban
tartott stég tartható a vízfolyásban. A tagok kötelesek bejelenteni az elnökségnek, ha romos vagy
balesetveszélyes stéget látnak. A tulajdonos „Belépni tilos” táblát köteles kihelyezni és határidőn
belül a veszély elhárításáról gondoskodni. Mulasztása esetén az MVG HE a tulajdonos költségére
elvégezteti a feladatokat, egyidejűleg a stég fennmaradási engedélyét visszavonja.
A stégeket kizárólag saját felelősségre lehet használni, 14. életévét be nem töltött személy kizárólag
nagykorú személy felügyelete mellett használhatja a stéget. Használatra jogosult a nyilvántartásba
vett tulajdonos, illetve az általa erre írásban meghatalmazott más személy. A tulajdonos jelenlétében
és engedélyével a stéget bárki használhatja. A meghatalmazást az ellenőrzéskor eredeti példányban be
kell mutatni. A pergetési időszakban (október 1. és december 31. között) a területi jeggyel rendelkező
tagok korlátozás nélkül használhatják bármelyik stéget a rendre és szemetelésre vonatkozó szabályok
betartása mellett.
A stégekben a jég, szél, vízszintingadozás és a fák által okozott károkért a HE a felelősségét kizárja.
Az egyesület továbbá minden évben szerződést köt egy ún. ajánlott vállalkozóval, aki
kedvezményesen végzi el a karbantartási és egyéb munkálatokat. A vállalkozóval nincs
szerződéskötési kötelezettsége a tagoknak.
Azon egyesületi tagok, akik akadályoztatásuk miatt személyesen nem tudnak megjelenni a
közgyűlésen, bármely más tagot teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazhatnak
képviseletükre. A meghatalmazás az alábbi formában adható:
ESETI MEGHATALMAZÁS
Alulírott …………………………………………., lakcím: ………………………………………………………..
……………………………………………………………., Magyar Horgászigazolvány szám:…..……………….
mint az MVG HE tagja meghatalmazom …………………………………………., lakcím: ……………………...
……………………………………………………………………………………….., Magyar Horgászigazolvány
szám:…………………. tagot, hogy a 2020. szeptember 3. napján megtartásra kerülő rendes és szükség szerint
rendkívüli közgyűlésen akadályoztatásom miatt a nevemben szavazati joggal részt vegyen.
A közgyűlés által hozott határozatokat magamra nézve kötelezően elfogadom.
Dátum:………………………….
……………..…………………………
Meghatalmazó
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
Cím:
Aláírás:

……………………………………………...
Meghatalmazott
Név:
Cím:
Aláírás:

G y ő r , 2020. július 28. napján
A Magyar Vagon és Gépgyár Horgász Egyesület
Elnöksége nevében Tímár Szabolcs elnök

