FEGYELMI SZABÁLYZAT 1. SZ. MELLÉKLETE

Egyes fegyelmi vétségek esetén javasolt büntetések (a felsorolás csak a gyakrabban előforduló vétségeket tartalmazza):
1./ Tiltott eszközökkel folytatott jogtalan halfogási tevékenység, az esetleges zsákmány
mennyiségre való tekintet nélkül (varsázás, fenékzsinórozás, dobó- vagy 1 m2-es csalihalfogó hálónál nagyobb, tiltott elektromos halászat, emelőháló és gereblyéző felszerelés
használata, stb.)
5 évi eltiltás
2./ Az ellenőrzésre jogosult személy (halászati őr, vizsgázott társadalmi ellenőr, mezőőr,
rendőr, stb.) tettleges bántalmazása
5 évi eltiltás
3./ A horgászat során, a horgászattal összefüggő okból (pl.: jelölt hellyel kapcsolatos vita
miatt, stb.) más horgász, illetőleg egyesületi vezető tettleges bántalmazása
5 évi eltiltás
Megjegyzés: Nem vonható felelősségre, aki jogos védelmi helyzetben cselekszik, pl. ellene, vagy más horgász, illetőleg az ellenőrzésre jogosult személy ellen irányuló támadás
elhárítása érdekében alkalmaz – indokolt mértéket meg nem haladó – erőszakot.
4./ Az ellenőrzésre jogosult személy sértegetése, szidalmazása
1-3 év eltiltás
5./ Tilalmi időben folytatott horgászat, zsákmány nélkül
6 hónap-1 év eltiltás
Megjegyzés: Ide tartozik mind az egyes vízterületekre vonatkozó helyi általános tilalom,
mind pedig a törvény által előírt fajlagos tilalmak megszegése.
6./ Tilalmi időben folytatott horgászat és tilalommal védett halfajokból való zsákmány megtartása
1-2 év eltiltás
7./ Méreten aluli hal megtartása:

- mérethez közeli
- jelentősen méret alatti

6 hónap-1 év eltiltás
1-2 év eltiltás

Több hal esetében a büntetés mértékét növelni szükséges.
8./ Tilalmi időben méreten aluli hal megtartása (két szabály egyidejű megszegése):
- egy hal esetén
1-2 év eltiltás
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- több hal esetén

2-5 év eltiltás

9./ Kifogható halak darabszámára vonatkozó korlátozásnak
- egy db hallal való túllépése 6 hónap-1 év eltiltás
Megjegyzés: Több hal esetén a büntetés mértékét növelni szükséges.
10./ A kifogható darabszám korlátozás túllépése oly módon, hogy a halak között méreten
aluli is van (két szabály egyidejű megszegése)
1-2 év eltiltás
Megjegyzés: Több hal esetén a büntetés mértékét növelni szükséges.
11./ A kősüllőre, illetőleg a méretkorlátozás alá nem eső halfajokra vonatkozó törvényi vagy
helyi súlykorlátozásnak túllépése
6 hónap-1 év eltiltás
Megjegyzés: A túllépés mértékétől függően növekszik a büntetés.
12./ Állami jegy és érvényes területi engedély nélküli horgászat
2-3 év eltiltás
13./ Érvényes területi jegy nélküli horgászat
1 év eltiltás
Megjegyzés: Nem tartozik ide az az eset, ha valaki az ellenőrzés időpontjában bizonyíthatóan rendelkezik érvényes területi jeggyel – tehát azt nem utólag szerezte be -, de területi
jegyét otthon felejtette. Ilyenkor első esetben helyszíni figyelmeztetés, egy éven belüli ismétlődés esetén pedig a Fegyelmi Szabályzat 5.§ (2) bekezdése szerinti eljárás indokolt.
14./ Tiltott helyen való horgászat
3-6 hónap eltiltás
15./ Az éjszakai horgászat tilalmának megszegése (azokon a vizeken, ahol ilyen tilalom van
érvényben)
6 hónap-1év eltiltás
16./ Szabályos horgászeszközökkel, de szabálytalan módon való horgászat (behordás, sleppelés nem kézben tartott bottal, a bevetett készség őrizetlenül hagyása)
3-6 hónap eltiltás
17./ A használható horgászfelszerelések (botok) számára vonatkozó korlátozásnak egy bottal
való túllépése
3 bot
1 év eltiltás
4 bot
2-3 év eltiltás
Megjegyzés: További botszám után a büntetés mértékét növelni szükséges.
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18./ Az egy horgászfelszerelésen alkalmazható horgok számának be nem tartása
írásbeli megrovás – 3 hónap eltiltás
Amennyiben egy felszerelésen 4 vagy azt meghaladó számú horog van, akkor a tiltott eszközökkel folytatott horgászat (1. pont) kategóriába tartozik.
19./ A zsákmány bejegyzésének elmulasztása a fogási naplóba
mérettel védett halak fogása utáni mulasztás
a horgászat befejeztével a bejegyzés elmulasztása

3-6 hónap eltiltás
1 év eltiltás

20./ Természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok zsákmányolása
1-2 év eltiltás
21./ Az ellenőrzésre jogosult személy felhívása esetén a horgászatra jogosító igazolványok
felmutatásának vagy a horgászzsákmány megmutatásának megtagadása, feltéve, hogy más
szabálytalanság nem történik
6 hónap-1 év eltiltás
Megjegyzés: Ha bizonyítást nyer, hogy az ismertetett jogellenes magatartásra azért került
sor, mert a horgász nem rendelkezett érvényes területi engedéllyel, illetőleg horgászzsákmányában méreten aluli hal is volt, vagy a zsákmány meghaladta a darab- vagy súlykorlátozást, a fegyelmi büntetést alapvetően az utóbb említett – súlyosabb megítélés alá eső –
cselekmények alapján kell megállapítani és a büntetés mértékét meg kell növelni az ellenőrzés jogtalan akadályozása miatt.
22./ A partvédőmű vagy más műtárgy megrongálása, a környezetvédelmi szabályok megszegése (pl.: szemetelés)
3 hónap-1 év eltiltás
A nagyobb kárt vagy veszélyt okozó rongálás, illetőleg a környezetvédelmi szabályok
súlyosabb megszegése (pl.: gépjármű fáradt-olajának a vízbe eresztése, súlyosabb környezetszennyezés)
2-5 év eltiltás
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