Egyes fegyelmi vétségek esetén alkalmazott büntetések
(a felsorolás csak a gyakrabban előforduló fegyelmi vétségeket tartalmazza)
Tiltott eszközökkel folytatott halfogási tevékenység, a zsákmány mennyiségére
való tekintet nélkül
(varsázás, fenékzsinórozás, dobó- vagy 1m2 nél nagyobb csalihalfogó háló, gereblyézés)

tag kizárása

2.

Ellenőrzésre jogosult személy tettleges bántalmazása.

5 évi eltiltás

3.

Az ellenőrzésre jogosult személy sértegetése, szidalmazása.

6 hónap eltiltás

4.

Tilalmi időben folytatott horgászat, zsákmány nélkül.
Ide tartozik a helyi tilalom, valamint a törvény által előírt fajlagos tilalmak megszegése.

6 hónap eltiltás

5.

Tilalmi időben folytatott horgászat és tilalommal védett halfajokból zsákmány megtartása. 12 hónap eltiltás

6.

Méreten aluli hal megtartása - mérethez közeli 1 x ; jelentősen méret alatti 2 x
Több hal megtartása esetén a büntetés mértéke növekszik.

6 hónap eltiltás

7.

Tilalmi időben méreten aluli hal megtartása. (két szabály egyidejű megszegése) 1 hal
- több hal esetén

2 évi eltiltás
5 évi eltiltás

8.

A kifogható halak darabszámára vonatkozó korlátozásnak egy hallal való túl lépése
Több hal esetén

6 hónap eltiltás
12 hónap eltiltás

9.

A kifogható darabszám korlátozás túllépése oly módon, hogy a halak között méreten
aluli is van. (két szabály egyidejű megszegése)
Több hal esetén a büntetés mértéke növekszik.

2 évi eltiltás

1.

10. Méretkorlátozás alá nem eső halfajokra törvényi vagy helyi súlykorlátozás túllépése.

6 hónap eltiltás

11. Tiltott vagy jogosulatlan helyen, idegen stégen használati engedély nélküli horgászat

3 hónap eltiltás

12. Állami jegy, érvényes területi engedély nélküli horgászat.
Ha valaki az ellenőrzés időpontjában bizonyíthatóan rendelkezett érvényes területi jeggyel
(azt nem utólag szerezte be) de területi jegyét otthon felejtette, de 48 órán belül vezetőnek,
vagy az ellenőrnek bemutatja, emailon az egyesületnek elküldi, 1. esetben
Egy éven belüli ismétlődés esetén 2. esetben
Minden további esetekben további

2 év eltiltás
figyelmeztetés
3 hónap eltiltás
4 hónap eltiltás

13. Szabályos horgászeszközökkel, de szabálytalan módon való horgászat
(behordás, bevetett készség őrizetlenül hagyása stb.) 1. esetben
Egy éven belül minden további esetben

3 hónap eltiltás
4 hónap eltiltás

14. Horgászbotok számára vonatkozó korlátozásnak túllépése 3 bot
4 bot

12 hónap eltiltás
2 évi eltiltás

15. A zsákmány bejegyzésének elmulasztása a fogási naplóba.
a fogás pontos ideje óra,perc bejegyzésének elmulasztása
a mérettel védett halak fogása bejegyzésének elmulasztása

3 hónap eltiltás
6 hónap eltiltás

16. Az ellenőrzésre jogosult személy felhívása esetén a horgászatra jogosító igazolványok
átadásának, vagy a horgászzsákmány megmutatásának megtagadása (mindkettő 2x)

6 hónap eltiltás

17. Természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok zsákmányolása.

1 évi eltiltás

18. Szemetes horgászhelyen való horgászat

3 hónap eltiltás

19. A partvédőmű vagy más műtárgy megrongálása vagy jogtalan kezelése (zsilip, halrács)

6 hónap eltiltás

20. Nagy kárt vagy veszélyt okozó rongálás, a környezetvédelmi szabályok súlyos megszegése.
(gépjármű és sütőolaj, festék, oldószer, lúg, sav, üzemanyag, műtrágya vízbe eresztése.)

5 évi eltiltás

21. Kötelező kellékek (horogszabadító, mérleg, mérőszalag, haltartó szák) rész/teljes hiánya.
Egy éven belül ismételt hiány

figyelmeztetés
3 hónap eltiltás

22.

Az ETIKAI KÓDEX 3. szám alatt felsorolt vétségek (3.1-3.6) elkövetése esetén

6 hónap - 5 év eltiltás
Az Etikai Kódexet a teljes Elnökség egyhangúan fogadta el és az abban foglaltaknak megfelelően alkalmazza.

A fegyelmi vétség egy évben belüli ismétlődése, vagy más vétség újabb elkövetése, valamint egy eseményen belüli több
szabály megszegése (halmozódás) esetén a büntetések mértéke is az egyedi büntetések mértékével halmozódik
Győr, 2017. március 05.
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