
Jegyzőkönyv 

2022.12.12. 

Horgászház 
Elnökségi gyűlés 

Jelen vannak: választott tisztségviselők 
/ Kovács Zsolt; Juhász Márton, Honti József, Barnóczki Csaba/  

Felügyelő bizottságot képviselte:  

Napirendi pontok 

1. Fegyelmi ügy tárgyalásai; 
2. Országos Horgászrend ismertetése, tudomásul vétele; 
3. KEMHESZ dunai területijegyeinek ismertetése, tudomásul vétele; 
4. Tavi területijegy árainak, feltételeinek átbeszélése, elfogadása;  

               Fogási mennyiség módosítás az éves területi horgászjegyek ragadozó részénél; 
5. Horgászhely fizetési kötelezettség szerződés hiánya esetében; 
6. 2023-as Horgászrend 
7. 2023-as év esetleges munkáinak finanszírozási alapjainak meghatározása;     

   

Határozatok 
2022.12.12/1   
Elnökségünk megtárgyalta a 2022.12.04-én tetten ért 2 fő horgász esetét.  
 Megállapította, hogy az egyik horgász szabálysértést követett el azzal, hogy a fogási naplóba be nem 
jegyzett pontyot továbbadta egy másik horgász részére, melyért cserébe 1 év területi jegyvásárlástól 
való eltiltásban részesíti!  
 Megállapította, hogy a másik horgász ki rábeszélte e cselekmény elkövetésére /ki ugyan beírta a 
fogási naplóba a jogtalanul átvett pontyot/ orgazdaság miatt, illetve a előző években szintén 
bejegyzés elmulasztásáért már elmarasztalt horgászt, illetve egy harmadik esetként érvénytelen 
területi jeggyel való horgászatért 2 év területi jegyvásárlástól való eltiltásban részesíti.  
Az elnökség mindkét horgász esetében az egyesületi kizárástól eltekint.  
4-0-0 
 

2022.12.12./2 
Elnökségünk áttekintette, megbeszélte és tudomásul vette a Országos Horgászrendben foglalt 
útmutatókat, ajánlásokat és kijelentette, hogy alkalmazni kívánja Helyi horgászrendünk 
kialakításánál. 
4-0-0 

2022.12.12/3 
Elnökségünk áttekintette, megbeszélte és tudomásul vette a KEMHESZ Komárom – Esztergom 
Megyei Duna szakaszunk területijegy árait. 
4-0-0 

2022.12.12/4 
Elnökségünk áttekintette, megbeszélte és végül elfogadta a 2023-évi, tavunkra vonatkozó jegyárait, 
jegyenkénti fogási mennyiségeit. 



 Felnőtt jegynél a fogási mennyiséget ragadozó halak esetében módosította a következők szerint. 
2023-től  az eddigi 5 db ragadozó hal helyett a következő nevesített mennyiség  
                                       - 2db süllő/1db max 5kg-ig  
                                       - 2db csuka/1db max. 5kg-ig és  
                                       - 2 db harcsa/összesen max.20 kg-ig tartható meg évente. 
 

2022.12.12/5 
Meghatározta a /szerződés nélküli időszakra vonatkozóan/ a horgászházak kezelési költségét, ami 
2023-ban 10000Ft / hó. 
4-0-0  
 

2022.12.12./6 
Áttárgyalta és elfogadta egyesületünk 2023-ra vonatkozó teljes jogkörmeghatározással 
Horgászrendünket. 
4-0-0 
 
2022.12.12/7 
Meghatározta, hogy a munkavállalások nemteljesítése miatt 202-tól csak utófinanszírozással 
vállaltható munka melyek fajtái elnökségi meghatározások után lesznek érvényesek. 
3-0-0 
 
2022.12.12 
Horgászház 
Kovács Zsolt  
he elnök 
 

 


