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Szám: E/07/2020.12.29. 

 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 

 

Készült: A Lőrintei-tavi Horgászegyesület 2020.12.29-én 16 óra 00 perckor, az egyesület 8400 Ajka, Diófa 

u. 2/B. sz. alatti hivatalos irodai helyiségében megtartott vezetőségi ülésről. 

     

Jelen vannak:     Meghívottak:     

Pákai Zoltán ügyvezető elnök   Baracska Kálmán Fegyelmi Bizottság elnöke   
Szikra Tibor vezetőségi tag   Horváth Andor Fegyelmi Bizottsági tag  

Zsoldos Attila vezetőségi tag   Süvöltős András Felügyelő Bizottsági tag 

Rindermojzer István vezetőségi tag 

Baracska Ádám vezetőségi tag 
Sass Gábor vezetőségi tag 

Valler Zoltán vezetőségi tag 

Havasfalvi András vezetőségi tag 
 

(A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 
Pákai Zoltán ügyvezető elnök köszöntötte a jelen lévőket, megállapította, hogy a vezetőség 8 fővel jelen 

van, így az ülés határozatképes, majd megnyitotta és ismertette a napirendi pontokat.  

Napirendi pontok: 

  

1. Egyesületi székhely használat 

2. 2021. évi egyesületi tagdíjak 

3. 2021. évi egyesületi horgászrend 

 

1. Egyesületi székhely használat 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök tájékoztatta a jelen lévőket, mint tudják, az előző vezetőség által az egyesület 

(vevő) és Takács Miklós (eladó) között az irodai helyiségére vonatkozóan olyan adás-vételi előszerződés 
került megkötésre, melyben a vevőnek lehetősége van elállni a szerződéstől, amennyiben az eladó nem teljesíti 

tehermentesítési kötelezettségét a megadott határidőig, azaz 2020.12.31-ig. Az év folyamán az egyesület 

vezetősége többször megkereste Takács Miklóst azzal kapcsolatban, hogy mikor tervezi az irodahelyiség 
tehermentesítését, amelyre bizonytalan válasz érkezett az eladó részéről. December elején a vezetőség újbóli 

felkeresésére Takács Miklós jelezte, hogy a tulajdonában lévő ingatlan – melynek részét képezi az egyesület 

székhelyeként használt helyiség - meg lett hirdetve eladásra, s hogy a szerződésben foglalt határidőig 

előreláthatólag nem áll módjában az irodahelyiség tehermentesítés, ezért a vezetőség új fizetési határidőként 
2021. március 31-ét ajánlotta fel. Ezt követően, egy nem hivatalos vezetőségi ülés keretein belül meg is 

állapodtak, hogy fenti tényt egy írásos szerződésmódosítással fogják a felek megtenni. A szóbeli 

megállapodást, és annak írásban rögzítendő tényét fenti dátumra vonatkozóan a jelen lévők jelen vezetőségi 
ülésen igazolták. 

 

Dr. Hock Ernő jogi képviselő javaslata a közjegyző által létesített szerződésmódosítás volt, melyről Takács 

Miklós is tájékoztatva lett és beleegyezett. Ennek tudatában a vezetőség korábbi, egyhangú döntése alapján 
megtörtént az időpont egyeztetés a közjegyzővel, aki részére az előszerződés és a tulajdoni lap is megküldésre 

kerültek, melyek birtokában előkészítette a fent nevezett dokumentumot. A közjegyzőnél történő megjelenés 

előtt egy nappal azonban Takács Miklós már nem válaszolt telefonhívásra, hanem megbízásából ügyvédje 
kereste fel Pákai Zoltánt, miszerint ő szeretné elkészíteni a szerződés módosítását, melyben új határidőt 

javasolt, ami az ingatlan értékesítésének a dátuma. Pákai Zoltán azonban közölte, hogy nincs felhatalmazása a 

vezetőség részéről ilyen határidővel szerződésmódosítás aláírására, valamint nehezményezte, hogy a vezetőség 
jóindulatú segítsége ellenére Takács Miklós ilyen magatartást tanúsít feléjük.  
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Zsoldos Attila vezetőségi tag fentiek értelmében javasolta az iroda működésének felfüggesztését a szóban 

forgó, Diófa u. 2/B. szám alatti helyiségben, átmeneti megoldásként pedig a halőrházban történő irodai 

ügyintézés megfontolását. 

(Javaslatával a vezetőség minden jelen lévő tagja, valamint Baracska Kálmán, a Fegyelmi Bizottság 

elnöke, Horváth Andor, a Fegyelmi Bizottság tagja és Süvöltős András Felügyelő Bizottsági tag is  

egyetértettek.) 

 
Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra bocsájtotta az ügyintézés működésének felfüggesztését a Diófa u. 

2/B. szám alatti helyiségben, ennek következményeképp az irodának – azaz az egyesület székhelyének -  

halőrházba történő kitelepítését legkésőbb január 9-ig, amennyiben az egyesület ügyvédje is ezt javasolja. 
 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták az 

ügyintézés működésének felfüggesztését a Diófa u. 2/B. szám alatti helyiségben, ennek következményeképp az 

az irodának – azaz az egyesület székhelyének - halőrházba történő kitelepítését legkésőbb január 9-ig, 
amennyiben az egyesület ügyvédje is ezt javasolja. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök – amennyiben Takács Miklós a megadott határidőig nem tesz eleget az 
irodahelyiségre vonatkozó tehermentesítési kötelezettségének - a 2015. szeptember 28-án létrejött 

előszerződés 7. pontjára hivatkozva szavazásra bocsájtotta a szóban forgó szerződéstől való elállást. 

 
Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a 

2015. szeptember 28-án létrejött előszerződés 7. pontjára hivatkozva a szóban forgó szerződéstől való elállást. 

 

Süvöltős András Felügyelő Bizottsági tag javasolta, hogy az irodahelyiség kiürítésének napján átadás-
átvételi jegyzőkönyvet készítsenek, valamint az Takács Miklós jelenlétében történjen meg. 

 

Baracska Kálmán Fegyelmi Bizottság elnöke - Horváth Andor Fegyelmi Bizottság tagja és Süvöltős András 
Felügyelő Bizottság tagja megerősítésével – utasította a vezetőséget Takács Miklós egyesületi tagságának 

felfüggesztését az eljárás idejére az egyesülettel szemben fennálló anyagi tartozása miatt. Amikor az ügy 

lezárul, a Fegyelmi Bizottság tárgyalás keretein belül fog végleges döntést hozni fent nevezett tagsági 
viszonyával kapcsolatban. 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök a Fegyelmi és Felügyelő Bizottság utasítására szavazásra bocsájtotta Takács 

Miklós egyesületi tagságának felfüggesztését az eljárás idejére. 
 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták 

Takács Miklós egyesületi tagságának felfüggesztését az eljárás idejére. 
 

 

2. 2021. évi egyesületi tagdíjak 

 
Pákai Zoltán ügyvezető elnök a 2021. évi tagdíjakkal kapcsolatban átlagosan 10 %-os emelést javasolt. Ez az 

emelés a bevételek alapján a jelenlegi helyzetben egyébként nem indokolt, azonban a jövőben előreláthatólag 

plusz költségek fogják az egyesületet terhelni, erről a közgyűlés előtt részletesen be fog számolni. 
 

Az előzetes kalkuláció alapján a következő tagdíj emelések kerültek megállapításra: 

A környezetvédelmi díj összevonásra kerül az egyesületi tagdíjjal, azok együttes összege 2021. évtől 
- felnőtt tagdíj: 42 700 Ft (+ állami jegy és szövetségi hozzájárulás díja) 

- ifjúsági tagdíj: 30 700 Ft (+ állami jegy és szövetségi hozzájárulás díja) 

- felnőtt kedvezményezett (nyugdíjas) tagdíj: 30 700 Ft (+ állami jegy és szövetségi hozzájárulás díja) 

- éves gyermekjegy: 1 500 Ft (+ állami jegy díja) 
 

Az éves csónakhasználati díj (5 000 Ft), éjszakai jegy összege (17 500 Ft) nem változik, azonban a 

jogfenntartási díj 10 300 Ft-ról 15 000 Ft-ra emelkedik, és maximum két évig fizethető, utána teljes tagdíjat 
szükséges váltani. 
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A halasítási hozzájárulás  

- felnőtt új belépők esetén: 100 000 Ft 
- ifjúsági új belépők esetén: 46 000 Ft 

- ifjúsági belépők estén, akik korábban 3 egymást követő évig éves gyerekjegyet váltottak: 13 000 Ft 

- ifjúságiból felnőtt tagságba történő lépés esetén a halasítási hozzájárulás különbözetének megfizetésre 

törlésre kerül 
Miután a javaslattal minden jelen lévő vezetőségi tag egyet értett, Pákai Zoltán ügyvezető elnök szavazásra 

bocsájtott a 2021. évi tagdíjak elfogadását. 

 
Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, hogy 

a 2021. évi egyesületi tagdíjak a környezetvédelmi díj összevonásával, az emelést követően a következők 

szerint alakulnak: felnőtt tagdíj 42 700 Ft, ifjúsági és felnőtt kedvezményezett (nyugdíjas)tagdíj 30 700 Ft. 

Jogfenntartás díja 15 000 Ft (mely két évig fizethető, utána a teljes tagdíj kiváltása szükséges), éves 
gyerekjegy 1 500 Ft, éves csónakhasználati díj 5 000 Ft, éves éjszakai jegy 17 500 Ft. Halasítási hozzájárulás 

felnőtt belépő esetén 100 000 Ft, ifjúsági belépő esetén 46 000 Ft, 3 egymást követő évig az egyesületnél éves 

gyerekjegyet váltó ifjúsági horgász esetén 13 000 Ft. Ifjúságiból felnőtt tagságba történő átlépés esetén a 
halasítási díjkülönbözet fizetése törlésre került. 

 

3. 2021. évi egyesületi horgászrend 

 

Pákai Zoltán ügyvezető elnök elmondta, hogy a MOHOSZ által kötelező és javasolt tartalommal megküldött 

horgászrend minta e-mailben kiküldésre került minden vezetőségi tagnak, mely általuk a vezetőség közösségi 

oldalán, online egyeztetve összefésülésre került az egyesületi horgászrenddel. Ismertette, majd szavazásra 
bocsájtotta 2021. évi helyi horgászrend tervezetét, mely már tartalmazza a MOHOSZ által javasolt és kötelező 

tartalmi elemeket. 

(A 2021. évi horgászrend jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 

 

Fentieket követően a vezetőségi tagok 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták, a 

2021. év - MOHOSZ által javasolt és kötelező tartalommal kiegészített - egyesületi horgászrendet.  
 

Miután hozzászólás és észrevétel nem volt, Pákai Zoltán ügyvezető elnök megköszönte mindenkinek a 

részvételét, majd a vezetőségi ülést 18 óra 15 perckor bezárta. 

 
 

 

 
 

 

k.m.f. 

 
 

Szikra Brigitta 

jegyzőkönyvvezető 
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