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E l ő t e r j e s z t é s 
…. napirend 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. május 31-i ülésére 

 
Tárgy:  A sátras horgászat, valamint a horgász versenyek szabályozásának felülvizsgálata. 

  A Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság civil szervezetek és vállakozók 

bevonásával tartott munkaértekezletének javaslatai. 

Előterjesztő: Kondor Géza polgármester 

Előkészítette: Miklós Tamás GTTB elnöke  

Előzetesen tárgyalja: Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottság 

Oktatási, Szociális és Kulturális Bizottság 

Jogszabállyal nem ellentétes 

                                                                              Dr. Szabó Tímea  

                                                                                                     címzetes főjegyző 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A f. év május 2-i képviselő-testületi ülésen Bizottságunk felkérést kapott arra, hogy civil szervezetekkel tör-

ténő konzultációt követően javaslatokat terjesszen a testület elé a sátras horgászat, valamint a horgász verse-

nyek szabályozásának felülvizsgálatával kapcsolatban. 
 

Bizottságunk a rövid határidő ellenére elvégezte a feladatot, és a legjobb döntés meghozatala és az elhangzott 

és támogatott javaslatok megismerése érdekében a munkaértekezlet jegyzőkönyvében – vastagított betűkkel 

kiemelt – javaslatokat terjeszti elő megvitatásra. 
 

„Jegyzőkönyv 

Révfülöp Nagyközség Önkormányzat Gazdasági, Településfejlesztési és Turisztikai Bizottsága által  

szervezett, meghívott civil szervezetekkel és vállalkozókkal együttesesen tartott 

munkaértekezletéről. 
 

Téma: 1.) A sátras horgászat, valamint a horgász versenyek révfülöpi szabályozásának felülvizsgálatával 

kapcsolatos bizottsági vélemény kialakítása, szakmai szervezetek bevonásával. 

Időpont: 2022. május 16-án, (hétfőn) 16:00 órától 

Helyszín: Benke László Honismereti Gyűjtemény (Révfülöp, Halász u. 5.) 

Meghívottak: 

• a GTTB bizottság tagjai 

• Révfülöpi Horgász Egyesület / Szegi János elnök.  

• Magyar Tenger Horgászegyesület / Domina Balázs elnök.  

• Pupos Norbert vállalkozó, szervező 

• Révfülöpi Fürdőegyesület / Zsitnyányi István elnök 

• Révfülöpi Vizisport Egyesület / Balogh Péter elnök 

• Révfülöpi Iskolai Vitorlázó Vízimentő és Korcsolyázó Egyesület /Török Péter elnök 
 

1. A fenti ülésre részletes információt közlő meghívó került kiküldésre. (1. sz. melléklet) 

2. A meghívott 11 főből 9 fő képviseltette magát a mellékelt jelenléti ív szerint. (2. sz. melléklet.) 

3. Az ülés lefolyása: 

• Miklós Tamás bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a bizottság – Szabó Sán-

dor Pál kivételével teljes –, határozatképes. 

• Javaslatot tesz a kötetlen eszmecserére, azzal, hogy a jegyzőkönyvben végül a munkaértekezlet kikris-

tályosodott, letisztult, többségi egyetértéssel a bizottság által támogatott javaslatok kerüljenek rögzí-

tésre, amelyeket azután a bizottság összegez és javaslatként a képviselő-testület elé terjeszt.  
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A jelenlévők a javalatot elfogadják. 

• Ezután a résztvevők egyenként részletesen és többszőr hozzászóltak a közterületek rendeletben szabá-

lyozott horgászat és sátras horgászat témájához, véleményt mondtak, javaslatokat fogalmaztak meg, 

fogalmakat tisztáztak stb.  

• Mivel számos jó javaslat és felvetés hangzott el, olyanok is, amely nem a közterületek fenti célú hasz-

nálatával, illetve a rendelet módosíthatóságával volt kapcsolatos, az értekezletet vezető bizottsági el-

nök az alábbi témakörökként kért véleményeket (3. sz. mell.) és fogadtatta el a bizottsági javaslatokat. 

o Sátras/bojlis horgászati helyszínek? 

Javaslat: A Császtai strand és a Semsey épület előtti vízpart (1174/2). 

A szabályozásban a Semsey épület előtti vízpart területén állandó, az éves horgász 

szezonban folyamatosan üzemeltethető, sátras horgászhely kialakítási lehetőségé- 

nek figyelembevétele. 

Illegális sátras horgászat ellenőrzése. 

o Milyen formában lehessen horgászni? 

Javaslat:  Rendeletünk jelenleg sátras és lakókocsis közterületi horgászatot tesz lehetővé.  

A módosításban csak sátras horgászat szerepeljen, kerüljön megszüntetésre a la- 

kókocsis horgászat lehetősége és tiltásra az autóból történő horgászat. 

o Elfoglalt közterület mérete? 

Javaslat: A jelenleginél nagyobb kijelölt terület legyen igénybevehető, és ne a (4 m2),  

hanem a horgászó személyek maximális száma kerüljön meghatározásra. 

4 helyszínen, egyenként kb. 40 m2 (4x10 méter) közterület térítéses bérbevételi 

lehetősége 1-1 bojlis csapat számára, csapatonként minimálisan 2 fővel,  

maximálisan 4 fővel, személyenként maximálisan 2 horgászbottal. 
 

o Versenyen kívüli időszakban konkrét sátras horgászati helyszínek? 

Javaslat: 1. Semsey területén az oda vezető út bal oldali vízpartján (MCC kerítés mellett) 

egész évben. 

  2. Császtai strand régi bejárat előtti vízparton, a strandi szezonon kívül. 

  3. Császtai strand a csúszda és lejárat közötti részen a strandi szezonon kívül. 

  4. A Császtai nyugati oldalán lévő visszakapott területen, egész évben. 
 

o Közterület igénybevételének maximális időtartama? 

Javaslat:  Mivel országosan szabályozott, maradjon a kérelmezőként maximum 7 nap. 
 

o Horgászati időszak? 

Javaslat:   Császtai: 09. hó 15. – 11. hó 30-ig 

     03. hó 15. – 04. 15-ig (04. 30-ig?) 

   Semsey: 03. hó 01. – 11. hó 30-ig 
 

o Közterületi díj mértéke? 

Javaslat:  Személyre kivetett: 5.000,-Ft/ fő/nap, de sátorhelyenként minimum 2 főre  

fizetendő! A sátorhelyen maximum 4 főre adható (4x5.000,-Ft)  

(Azaz 1 fő, 5.000,-Ft/napért nem horgászhat a 4 fős közterületi sátras horgászhelyen. ) 

Országos és nemzetközi versenyek esetén a közterületi sátras horgászhely  

használati díja: 70.000,-Ft/helyszín/hét (max. 190 óra),  

plussz 20.000,-Ft kommunális költség/helyszín. 

Elhangzott még: 

• A közterületi sátras horgászat foglalási rendszere részletesen kidolgozandó, működtetése a Tu-

risztikai Iroda szolgáltatási körébe telepíthető. 
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• Toi toi WC felállítása közterületi sátras horgászhelyen csak alkalmi (országos, nemzetközi) ver-

seny esetén egyedi elbírálás alapján engedélyezhető.  

• A sátras horgászhelyek közegészségügyi feltételeinek biztosítását meg kell oldani, akár saját 

(strand), akár szomszédos intézményekkel (MCC, Balatontourist) történő tárgyalással.  

• A tiltott sátorhasználatot a külsős területeken a mostani 10.000,-Ft helyett 50.000,-Ft/ forintra 

emelése. 

A vélemények összegzése és a javaslatok pontosítása után az aktív részvételt megköszönve a bizottság elnöke 

18.00 órakor bezárta a meghívottak részvételével tartott munkaértekezlet.” 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kérjük a sátras horgászat, valamint a horgász versenyek révfülöpi szabályozásának felülvizsgálatával kapcso-

latos bizottsági javaslataink megvitatását, és jóváhagyás után a jelenlegi rendeletbe történő beszerkesztését, a 

módosított rendelettervezet elfogadását. 

 

Révfülöp, 2022. május 22. 

Miklós Tamás 

GTTB elnöke 

 

Határozati javaslat: 

Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete a GTTB a sátras horgászat, valamint a horgász versenyek révfülöpi 

szabályozásának felülvizsgálatával kapcsolatos bizottsági javaslatait elfogadja/ ….. módosítással elfogadja, 

és felkéri a jegyzőt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt rendelettervezet elkészítésére, képviselő-

testület elé terjesztésére. 

Felelős: 

Határidő: 


