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2016. ÉVI BESZÁMOLÓ  

 
A Rakaca-tó Horgász Egyesület elnöksége 2017 februárjában kézhez kapta a Horgász 

Egyesületek BAZ Megyei szövetségének ajánlását a horgászat szabályainak 

hatékonyabb betartása érdekében. Úgy érzem, mindannyian egyetértünk abban, hogy a 

horgászmorál javítása közös feladatunk. A vízparton töltött szabadidő kellemes eltöltése, 

a sport és a természet szeretete vezérelt minket akkor, amikor kidolgoztuk ez évi új 

fegyelmi rendünket. Sokak számára talán keménynek tűnik majd ez a új szabályzás, de 

ahhoz hogy szeretett vizünk halban gazdag legyen, környezete pedig kulturált, tiszta 

kemény lépéseket kell megtennünk. Minden tiszteletünk azoké a horgászoké, akik a 

horgászat szabályait betartják. Sajnos előfordul, azonban akik fittyet hányva 

szabálytalanul végzik ezt a tevékenységet, a méret és mennyiségi korlátokat nem 

tisztelik, szemetelnek, és még sorolhatnám. Akik a rendészeti feladatellátásban 

tevékenykednek, azok tisztában vannak azzal hogy a horgászat és a vadászat szabályai 

az elmúlt pár évben a figyelem középpontjába kerültek. Sok eddig enyhébb elbírálás alá 

eső cselekményt a bűncselekmény kategóriába sorolt a törvény, éppen ezért a szankció 

is sokkal szigorúbb. Fontosnak tartjuk, hogy olyan belső szabályzásunk legyen, ami 

megfelelő visszatartó erővel bír a szabálysértések, bűncselekmények elkövetésétől. Az 

ország egész területén érezhető ez a változás, a horgásznak szembesülnie kell majd 

Rakacán is, hogy ha vét a szabályok ellen, annak súlyos következményei lehetnek.  

 

Egyesületünk vezetősége vállalta, hogy abban az esetben, ha valamely horgásztársunk a 

HEBOSZ bármely saját kezelésében levő vízterületén a helyi horgászrenddel össze nem 

egyeztethető tevékenységet folytat, erről halászati őr feljegyzést készít, és ellene 

elmarasztaló határozat születik, amennyiben egyesületünk erről a tényről értesül, a 

vétkes horgásszal szemben a fegyelmi eljárást ugyanúgy lefolytatja, és ez a vétkes 

horgász tagságának a felfüggesztését fogja eredményezni. A jogosulatlanul, érvényes 

állami és/vagy területi jegy nélkül horgászó, a mennyiségi, méretbeli korlátozásokat, 

tilalmi időszakokat, illetve a fogási napló vezetésére irányuló szabályokat megsértő, tiltott 

módszert alkalmazó, a megengedettnél több horgászkészséget használó horgász 

tagságát egyesületünknél minimum egy évre felfüggeszti. Egyéb estekben, különösen a 

vízpart tisztaságára vonatkozó szabályok megsértése esetén a vétkes horgász tagságát 

fél évre felfüggeszti. A felfüggesztés időszakának megsértése és három éven belüli 

visszaesés esetén a felfüggesztési időszakok dupláját alkalmazza.  

 

Végezetül csokorba gyűjtöttük a lehetséges szabálysértéseket és a hozzájuk kapcsolódó 

büntetési tételeket. Ezek a következők: 
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Javasolt kiszabható büntetések 
 
1) Tiltott eszközzel folytatott jogtalan halfogási tevékenység. 

2) Az ellenőrzésre jogosult személy (halőr, társadalmi halőr) tettleges bántalmazása. 

3) Horgászat során a horgászattal összefüggő okból más horgász bántalmazása, illetőleg 

egyesületi vezető tettleges bántalmazása Az eltiltás mind három esetben 5 év 

4) Ellenőrzésre jogosult személy sértegetése szidalmazása: 1-3 év 

5) Tilalmi időben horgászat, zsákmány nélkül. Az eltiltás mértéke 6 hó -1év 

Megjegyzés: Idetartozik a fajlagos és általános tilalom megszegése. Második esetben 

akkor van helye az eljárásnak, ha a csaliból egyértelműen kiderül, hogy tilalommal védett 

halfajokra horgászott. 

6) Tilalmi időben, a tilalommal védett halfajokból zsákmány megtartása: Az eltiltás 

mértéke 1-2 év 

7) Méreten aluli hal megtartása: Az eltiltás mértéke: 1-2 év 

8) Tilalmi időben méreten aluli hal megtartása két szabály egyidejű megszegése: több 

szabály egyidejű megszegése esetén a büntetési tételek összeadódnak (pl. tilalmi időben 

fogott méreten aluli hal megtartása) – Az eltiltás mértéke 4-5 év 

9) Kifogható halak darabszámára vonatkozó korlátozásnak egy db. hallal való túllépése: 

Az eltiltás mértéke 6 hó-1 év Megjegyzés: Darabszám korlátozás túllépése darabonként 

+1 év 

10) A darabkorlátozás túllépése úgy, hogy a halak között méreten aluli hal is van (két 

szabály egyidejű megszegése) 1-2 év 

11) Méretkorlátozás alá nem eső halfajokra vonatkozó korlátozásnak egy– két kg közötti 

túllépése 6 hó. 

Megjegyzés: Minden további túllépés minden kg után +1 év 

12) Területi jegy nélküli horgászat: 1 év 

13) Tiltott helyen való horgászat: 3-6 hó 

14) Éjszakai horgászat tilalmának megszegése (horgászhely kivilágítása): írásbeli 

megrovás 

15) Szabályos eszközökkel, de szabálytalan módon való horgászat (bevetett készség 

őrizetlenül hagyása) 3-6 hó 

16) A használható felszerelések számára vonatkozó egy db-al való túllépése 

(botok): 1 év 

A büntetés minden további bot után: + 1 év 

17) Egy horgászboton alkalmazható horgok számának egy horoggal történő  

Túllépése: Írásbeli megrovás Az eltiltás mértéke 3 hónap 

Büntetés minden további horog után: 3hó –val nő  

18) A zsákmány és a horgászat kezdetének, helyének bejegyzésének elmulasztása.  

Egyéb hal esetén: Az eltiltás mértéke 3-6 hó 

A horgászat kezdetének, helyének bejegyzésének elmulasztása: Az eltiltás mértéke 3-6 

hó 

Darabszám korlátozás alá eső hal esetében: Az eltiltás mértéke 1év 
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Minden további darabszám korlátozás alá eső hal esetében halanként (további) +1év 

 

19) Ellenőrzésre jogosult személy felhívása esetén a horgászatra jogosító okmányok 

felmutatásának, vagy a zsákmány megmutatásának megtagadása, feltéve, hogy más 

szabálytalanság nem történt. Az eltiltás mértéke 1-2 év 

20) A környezetvédelmi szabályok megszegése: Az eltiltás mértéke 1-3 év 

21) Horgászrendben foglaltak bárminemű megsértése: Az eltiltás mértéke 1 év 

22)    Tiltott eszközzel folytatott halfogási tevékenység (gereblyézés, varsázás, sorhorog, 

stb.) – Az eltiltás mértéke: 5 év eltiltás, kizárás, végleges kizárás. 

23)   A horgászat során, a horgászattal összefüggésben más horgász bántalmazása, 

egyesületi vezető bántalmazása –  Az eltiltás mértéke 5 év eltiltás, vagy kizárás 

    (megjegyzés: nem vonható felelőségre, aki jogos védelmi helyzetben cselekszik, az 

ellene, vagy más horgász illetve az ellenőrzésre jogosult személy ellen irányuló támadás 

elhárítása érdekében, az indokolt mértéket meg nem haladó erőszak alkalmazása 

esetén) 

24)   Egyéb halfajból a napi súlykorlátozás túllépése – Az eltiltás mértéke  6 hónap 

eltiltás 

25) Külön elbírálás alá tartozik az érvényes engedéllyel rendelkező személy, aki a területi 

engedélyét otthon felejtette. Ebben az esetben a horgászat nem kezdhető meg, illetve a 

horgász részéről az engedély hiányának felfedezése esetén nem folytatható. Az esetleg 

megfogott hal nem tartható meg, azt vissza kell engedni. (A fegyelmi büntetés 

figyelmeztetés és eltiltás között változhat) 

26) Szabályos eszközökkel de szabálytalan módon való horgászat (gereblyézés 

kivételével) 6 hónap 2 év eltiltás 

27) Az ellenőrzésre jogosult személy felhívása esetén az ellenőrzés elvégzésének 

akadályozása (pl. engedély vagy zsákmány bemutatásának megtagadása) – 1-2 év 

eltiltás, kizárás (megjegyzés: ha erre a cselekményre azért került sor, mert a horgász 

egyéb szabályok ellen is vétett –pl. nem beírt halak stb. - , a büntetési tételek 

összeadódnak) 

28) Környezetvédelmi szabályok súlyos megszegése (pl. vízszennyezés, szemétlerakás) 

- 2 év eltiltás – kizárás 

29) Szándékos rongálás - 2 év eltiltás – kizárás 

30) Az intézkedő hivatalos személy felszólítására az intézkedéshez mint tanú 

közreműködés megtagadása, idézésre a fegyelmi testület előtt elfogadható indok nélkül 

meg nem jelenés – figyelmeztetés- 6 hónap eltiltás 

31) Az intézkedő hivatalos személy segítség kérésére, illetőleg a vízterületen a 

horgászrendet és a törvényi előírásokat megszegővel szemben fellépő egyesületi tag 

kérésére, nem a tőle elvárható módon segít (segítségnyújtás elmulasztása, fenyegetés, 

tettlegesség) – 6 hónap -2 év eltiltás 

32) Egyesületi tag által tapasztalt fegyelmi vétség jelentésének, illetve 

megakadályozásának elmulasztása – figyelmeztetés -2 év eltiltás 
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Végezetül: 

33) Nem egyesületi tag által elkövetett fegyelmi vétség, törvénysértés, jogszabálysértés, 

horgászrend megsértése esetén az egyesület – a vízterületről történő kitiltás mellett - 

eljárást kezdeményez az elkövetővel szemben az ennek lefolytatására jogosult szervnél. 

 Halászatról és horgászatról szóló, vadászatról szóló, környezetvédelemmel, 

vízvédelemmel kapcsolatos törvény, vagy végrehajtási rendelet megsértése 

esetén 2-5 év kitiltás 

 Az ellenőrzésre jogosult személy intézkedésének akadályozása, sértegetés, 

tettlegesség esetén – Az eltiltás mértéke 5 év-végleges kitiltás, kizárás 

 Helyi horgászrend, országos horgászrend megsértése – Az eltiltás mértéke 

2-5 év kitiltás 

 Az egyesület jó hírnevének alaptalan szándékos megsértése – Az eltiltás 

mértéke 1-2 év eltiltás 

 Az egyesület, testületei, tisztségviselői nyilvános rágalmazása – 

figyelmeztetés -1 év eltiltás 

 

A horgászattól eltiltó fegyelmi büntetés letelte után az Egyesülethez az eltiltott egyénnek, 
írásban tagfelvételi kérelmet kell benyújtani. 

 

 

   Készítette: 

                    

                                                                                  Korpás Attila sk. 

                                                               Fegyelmi bizottság elnöke 

 

Szalonna, 2017.05.09. 

 


