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2022. január 1-től a 2022. horgászévre  
 

Tiszalúc Holt-Tisza (Víztérkód: 05-112, 05-113) 
 

I. Általános szabályozási előírások 

 

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során 

betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 

és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, 

valamint az Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend szabályait. 

2. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes 

horgászokmányok megléte és azoknak a horgászhelyen történő mindenkori 

biztosítása. 

3. A horgászokmányok közül a Helyi Horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy 

vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek 

keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött 

kezeléséhez. 

4. A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeggyel el nem érhető, 

előre meghatározott többletszolgáltatások, vagy többlet horgászati lehetőségek 

biztosítására adható ki. 

5. A területi jegy kiadójának előírása esetén, a horgász köteles a területi jegy 

elidegeníthetetlen mellékleteként a Helyi Horgászrendet, vagy annak kivonatát 

magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet 

kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén 

a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. 

6. A felnőttek és 70 év felettiek részére kiadott éves horgászjegy birtokosa egyszerre 
maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 2 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal 
felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db. legfeljebb 1m*1m területű csalihal 
fogó háló használható. A területi jegy birtokában amur, ponty, csuka, süllő és harcsa 
halfajokból ÉVENTE MAXIMUM 30 db fogható, NAPONTA ÖSSZESEN 3 db tartható meg, 
egy halfajból azonban LEGFELJEBB 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db süllő, vagy 2 db süllő 
és 1 db harcsa). A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) 
naponta maximum 5 kg fogható! 
7. FELNŐTT NAPI TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY BIRTOKÁBAN amur, ponty, 
csuka, süllő, harcsa halfajokból NAPONTA ÖSSZESEN 2 db tartható meg. A darabszám 
korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5 kg fogható! 
8. 80 év felettiek részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre maximum 2 bottal és 
botonként legfeljebb 2 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt 

horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló 
használható. A területi jegy birtokában amur, ponty, csuka, süllő, harcsa halfajokból 
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ÉVENTE MAXIMUM 10 db fogható, NAPONTA ÖSSZESEN 3 db tartható meg, egy 
halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db süllő, vagy 2 db süllő és 1 db 
harcsa). A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta 
maximum 5 kg fogható! 
9. Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy, 
aki a 14. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti 
be) 1 bottal, és azon legfeljebb 2 db – egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt 

horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló 
használható. Ifjúsági területi jegy birtokában amur, ponty, csuka, süllő, harcsa 
halfajokból ÉVENTE MAXIMUM 10 db fogható, NAPONTA ÖSSZESEN 1 db tartható meg. 
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5 
kg fogható! 
10. A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa CSAK SZÜLŐI 
FELÜGYELET MELLETT NAPKELTÉTŐL NAPTNYUGTÁIG HORGÁSZHAT 1 DB. ÚSZÓS 
KÉSZSÉGGEL!!! AZ ÉJSZAKAI HORGÁSZAT TILOS!!! (az a horgászvizsgával nem 
rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 
31. napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db - maximum 3 ágú - horoggal felszerelt 
horgászhat. MÉRETKORLÁTOZÁSSAL VÉDETT - amur, ponty, csuka, süllő, harcsa, 
balin, stb. - HALFAJT NEM TARTHAT MEG!!!  A darabszám korlátozással nem védett 
őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5 kg fogható! 
11. A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 2 db 

– egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 
db legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló használható. A területi jegy birtokában az 
amur, ponty, csuka, süllő, harcsa halfajokból NAPONTA ÖSSZESEN 1 db tartható meg. 
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5 
kg fogható! 
 
II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások 

 

12. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt 

helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés 

sorrendjében, bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek 

közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés 

hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos! Kivétel: a 

víziállás (stég) tulajdonos elsőbbséget élvez annak használata során a 

vendéghorgászokkal szemben. A vendéghorgász pedig anyagi felelőséggel tartozik 

a víziállás állagának megóvásáért és rendeltetésszerű használatáért. 

13. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai 

értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, 

minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a 

szemetelés bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a 

tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása 

mellett. 

14. A horgász halpusztulás, illetve víz- és környezetszennyezés észlelése esetén 

köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő 

bejelentésére.  

15. A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt 

zacskóban helyezhető el. 

16.  CSÓNAKHASZNÁLAT: A VIZEN TÁROLT MINDEN CSÓNAKOT - A HORGÁSZ 

NEVÉT ÉS HORGÁSZKÁRTYA SZÁMÁT TARTALMAZÓ - NÉVTÁBLÁVAL ELLÁTNI 

KÖTELEZŐ!!! A nem azonosítható csónakokat az egyesület felszólítás nélkül 

beszállítja telephelyére. Csónakból horgászni csak rögzített módon és csak saját 

felelősségre lehet! 
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17. Tiszalúc 033 hrsz.: a Takta ikerzsiliptől a Péterkéig: csónak a Holtág ezen szakaszán 

hossz- és keresztirányban is használható. Tilos a horgászat és csónakkal tartós idejű 

tartózkodás a terület egybefüggő vízi növényzettel (náddal, sással) benőtt oldalán. Tilos 

csónakot a vízi növényzethez rögzíteni, továbbá erre a területre csónakkal behajtani. A vízi 

növényzettel (náddal, sással) benőtt területtől minimálisan megtartandó távolság 10 

méter. 

18. Tiszalúc 032 hrsz. Tiszadob 0551, 0568, 0572 hrsz.: a Péterkétől a Fekete hídig: A 

terület Országos jelentőségű védett természeti terület besorolása miatt a TÁRGYÉV 

szeptember 01-ig csónakból horgászni és csónakkal közlekedni TILOS!!! Szeptember 

01-től csónak a Holtág ezen szakaszán is hossz- és keresztirányban használható. Tilos a 

horgászat és csónakkal tartós idejű tartózkodás a terület egybefüggő vízi növényzettel 

(náddal, sással) benőtt oldalán. Tilos csónakot a vízi növényzethez rögzíteni, továbbá erre 

a területre csónakkal behajtani. A vízi növényzettel (náddal, sással) benőtt területtől 

minimálisan megtartandó távolság 10 méter. 

19. TILOS A CSÓNAKOS HORGÁSZAT a Fekete hídtól a Tisza árvízvédelmi töltéséig!!! 

20. A tiltott területek részletes listáját és térképes bemutatását a Helyi Horgászrend 

melléklete, valamint a vízparton elhelyezésre kerülő INFORMÁCIÓS TÁBLÁK 

tartalmazzák. 

21. A horgászat befejeztével a csónakrögzítő karók eltávolítása kötelező. A holtágon 

csónakhasználatból eredő balesetekért az Egyesület felelősséget nem vállal. Közlekedni 

a vízterületen csak a kötelező felszerelésekkel ellátott csónakkal szabad!!! 

22. A holtágakon csak elektromos csónakmotor használható, robbanó motor használata tilos. 

(Kivételt képez a halgazdálkodási, vízgazdálkodási, horgászati és halászati ellenőrzési 

célok.) 

23. KÖZLEKEDÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN: Tiszalúc 032 hrsz., Tiszadob 

0551, 0568, 0572 hrsz.: a Péterkétől a Tisza árvízvédelmi töltéséig: A terület Országos 

jelentőségű védett természeti terület besorolása miatt gépjárművel közlekedni csak a 

kijelölt utakon szabad. Az utak részletes listáját és térképes bemutatását a Helyi 

Horgászrend melléklete, valamint a vízparton elhelyezésre kerülő INFORMÁCIÓS 

TÁBLÁK tartalmazzák. 

24. Tilos gépjárművel közvetlenül a vízpartra leállni. A járművek parkolása az utak, 

illetve gátak mellett kialakított területeken engedélyezett. Járművet használni védett 

természeti területen csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet.  

25. Az etetett helyek jelölése, csak a természetbe illő eszközökkel, illetve „H” vagy dőlő 

bójával engedélyezett, melyeket a horgászat befejeztével kötelező a vízből 

eltávolítani. (A nem megfelelő és a horgászat befejezése után bennmaradt bójákat a 

halászati őrök előzetes felszólítás nélkül eltávolítják. 

26. Invazív halfajokat (törpeharcsa, fekete törpeharcsa, ezüstkárász, busa, stb.) a vízbe 

engedni, illetve visszaengedni az őshonos halállomány védelme érdekében tilos. 

27. Invazív halfajok (törpeharcsa, fekete törpeharcsa, ezüstkárász, busa, stb.) fogása nem 

esik mennyiségi korlátozás alá, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület 

elhagyásakor a helyszínről elszállítani. 

28. Invazív halfajjal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha 

a csalihal a Tiszalúci Holt-Tiszából került kifogásra!!! 

29. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és 

kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, 

állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. 

30. A tavaszi-őszi telepítést követően az egyesület által elrendelt ideig tilalom lép életbe. 
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31. A STÉG (HORGÁSZÁLLÁS) TULAJDONOS KÖTELES A BÜKKI NEMZETI PARK 

IGAZGATÓSÁG ÁLTAL KIADOTT FENNMARADÁSI ENGEDÉLYBEN FOGLALTAK 

MARADÉKTALAN BETARTÁSÁRA, MELY SZERINT: 

-A HORGÁSZÁLLÁS (STÉG) BEJÁRÓJA NEM ZÁRHATÓ LE ÉS NEM SZAKÍTHATÓ 
MEG!!! 
-A HORGÁSZÁLLÁSON (STÉGEN) JÓL LÁTHATÓ MÓDON FEL KELL TÜNTETNI A 
TULAJDONOS NEVÉT ÉS A FENNMARADÁSI ENGEDÉLY SZÁMÁT. 
-A STÉG (HORGÁSZÁLLÁS) TULAJDONOS KÖTELES ANNAK BEJÁRÓJÁT TISZTÁN 
TARTANI (MINKÉT OLDALON 1 MÉTER SZÉLESSÉGBEN) A BELÁTHATÓSÁG 
BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN. 
-A HORGÁSZÁLLÁS (STÉG) ÁLLAG MEGÓVÁSÁÉRT ÉS MEGFELELŐ MŰSZAKI 
ÁLLAPOTÁÉRT A TULAJDONOS TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL. 
-A HASZNÁLATBÓL EREDŐ ÉS BEKÖVETKEZETT BALESETEKÉRT A TULAJDONOS 
FELELŐSSÉGGEL NEM TARTOZIK!!! 
 

32. Békés halak horgászata esetén (tekintettel az 5 kg feletti pontyokra és amurokra) a 

horgásznak rendelkeznie kell: PONTYMATRACCAL VAGY PONTYBÖLCSŐVEL, 

SZÁJFERTŐTLENÍTŐVEL, illetve NAGYMÉRETŰ MERÍTŐHÁLÓVAL (mérete 

minimum 90*90 cm), ezeket rendeltetésszerűen kell tudnia használni. Ezen eszközök 

hiánya esetén a horgászatot megkezdeni nem lehet. 

 

III. Speciális horgászrendi előírások 

33. Vermelő terület a NAGYÖRVÉNY vízterülete. Itt a tárgyév január 01. és március 
01., valamint november 01. és december 31. között TILOS a CSÓNAKOS HORGÁSZAT, 
TILOS A PERGETÉS, és TILOS A HALRADAR HASZNÁLATA!!! A parti horgászat 
engedélyezett. A vermelő terület határait a helyszínen táblák jelölik. 
34. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező horgász alkalmilag 

1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó emelőhálót is használhat, kizárólag a 

számára a horgászathoz szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak 

gyűjtésére.  

35. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tiszalúci Holt-Tisza területét 

részlegesen lezárja - határozott időre - horgászversenyek megtartása céljából. 

36. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, golyóstollat és 

szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr ellenőrzi. 

37. A HALGAZDÁLKODÁSSAL, HALÁSZATI ŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS CSÓNAKOS 

KÖZLEKEDÉST A HORGÁSZAT SEMMILYEN FORMÁBAN NEM 

AKADÁLYOZHATJA!!! 

38. A TÖRPEHARCSA SZELEKTÍV HALÁSZATÁNAK IDEJÉRE A HORGÁSZATI 

HASZNOSÍTÓ, A VÍZTERÜLET HALÁSZATTAL ÉRINTETT SZAKASZAIN, TELJES 

VAGY RÉSZLEGES HORGÁSZATI KORLÁTOZÁST VEZET BE! 

39. Szemetes horgászhelyen horgászni TILOS! A horgászhelyen talált szemetet, 

hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt összegyűjteni, valamint 

a horgászat közben keletkezett hulladékkal együtt a horgászat befejeztével magával 

vinni, vagy ha erre van lehetőség a kihelyezett hulladékgyűjtőkben elhelyezni. A 

szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély 

bevonását eredményezi! 

40. Tűzgyújtás, illetve tűzifagyűjtés kizárólag a mindenkori hatályos jogszabályoknak 

megfelelően végezhető. Tűzgyújtás a horgászhelyeken kizárólag a kijelölt helyeken 

történhet. 

41. A „BEHORDÁSOS” HORGÁSZAT engedélyezett az alábbi szabályozás szerint: 
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2021.05.02. és 2021.05.31. között TILOS A BEHORDÁS, az ÉJSZAKAI HORGÁSZAT és 
CSÓNAKHASZNÁLAT BÉKÉSHAL HORGÁSZATA ESETÉN, ÉJSZAKA CSAK A 
RAGADOZÓ HALFAJOKRA IRÁNYULÓ HORGÁSZAT ENGEDÉLYEZETT. 
 
42. - ETETŐHAJÓ használata engedélyezett. 

 
43. TILOS MEGTARTANI: 
 a 35 cm-nél kisebb és az 5 kg-nál nagyobb PONTYOT 
- az 50 cm-nél kisebb CSUKÁT 
- a 40 cm-nél kisebb és az 4 kg-nál nagyobb AMURT 
- a 40 cm-nél kisebb SÜLLŐT 
azt a mérlegelés és fotózás után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a Holtágba! 
 

44. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani 
kívánt halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs) köteles tárolni, továbbá a 
horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről. 

 
45. Az egyesület kezelésében levő vízterületen az éjszakai horgászat engedélyezett. A 

horgász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles horgászhelyét, 

csónakját minden irányból jól látható módon, folyamatosan megvilágítani!!! 

46. A parton foglalt, jelölt hely nincs, helyfoglalásnál az érkezési sorrend dönt. 

 

IV.  Halvédelmi előírások 

 

47. A drótszák használata tilos. 

48. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá 

újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.  

49. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos. 

50. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok 

felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a 

horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, 

hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül 

bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. 

51. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos. 

52. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, 

horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése 

tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) 

került és azt a horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. 

Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal 

rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem 

rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték 

fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül. 

 

V. Horgászetikai előírások 

 

53. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is 

biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes 

időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása. 

54. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok 

átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása. 

55. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, 

más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet. 
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56. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden 

horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség szerinti megóvása. 

57. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak 

felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen. 

 

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 

 

58. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul 

veszi, hogy  

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az 

együttműködésre, 

b) róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, 

video-, hangfelvételt készíthet, 

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy 

hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős 

halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a Helyi 

Horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi 

jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre 

eltiltható. 

59. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt 

cselekmények és az eltiltás mértéke: 

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy 
értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 

3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy 
annak kísérlete 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,  
de legalább 
az eltiltás 
idejének a 
duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  
1-5 év 

Darabszám korlátozás megsértése 

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de 
legalább az 
eltiltás ideje 

Hal jelölése, csonkítása 

1-3 év 

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok 
meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) 

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, 
illetve nem fogható hal megtartása 

Alsó méretkorlátozás megsértése 

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása 
vagy annak kísérlete 

Egyéb, Helyi Horgászrend horgászati szabályait érintő 
szabálysértés 

3 hónap-1 év 

 

VIII. Záró rendelkezések 
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60. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint 

jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért 

felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja. 

61. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről 

a MOHOSZ ad tájékoztatást. 

62. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, 

horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

63. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a 

halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a 

rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá 

az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók. 

 

Tiszalúc, 2022. január 1.      SHE Tiszalúc Vezetősége 


