
 

 

SZEREMLEI SHE - horgászfegyelmi vétségek és azok büntetései 

 

 

- Tiltott eszközökkel folytatott jogtalan halfogási tevékenység, (a zsákmány 

mennyiségére való tekintett nélkül): 5 év eltiltás. 

- Tilalmi időben, a tilalommal védett halfajból 1db hal megtartása: 1 év eltiltás (minden 

további db 1 évvel növeli az eltiltás tartamát) 

- méretkorlátozással védett méreten aluli 1db hal megtartása: 1 év eltiltás (minden 

további db 1 évvel növeli az eltiltás tartamát) 

- A kifogható halak korlátozására vonatkozó szabály megszegése, 1db hallal történő 

túllépése esetén: 1 év eltiltás (minden további db 1 évvel növeli az eltiltás tartamát) 

- Méretkorlátozás alá nem eső halfajokra vonatkozó súlykorlátozásnak 1-2kg-mal való 

túllépése: 6 havi eltiltás (minden további 2kg hal, 1 évvel növeli az eltiltást). 

- Érvényes területi engedély nélküli horgászat: 1 év eltiltás. 

- Tiltott helyen történő horgászat (ide értve más táblás helyén, írásos engedély nélkül): 3-

6 havi eltiltás. 

- Megengedettnél több horgászbottal történő horgászat, 1 bot többlet esetén: 3-6 havi, 

további bot esetén 1 év eltiltás. 

- A zsákmány fogási naplóba történő bejegyzésének elmulasztása: 3-6 havi eltiltás. 

- Kotya – tónál, a telepítések időszakában kihelyezett beírókönyvbe történő bejegyzés 

elmulasztása: 3-6 havi eltiltás. 

- A horgász a horgászigazolványát köteles magánál tartani, ennek elmulasztása: 3-6 havi 

eltiltás. 

- Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet ki kell világítani, ennek elmulasztása: 3-6 havi 

eltiltás. 

- tábla nélküli csónakból horgászni tilos, ennek megszegése: 3-6 havi eltiltás. 

- Az ellenőrzésre jogosult személy felhívására (indokolt esetben a csónakos horgász 

partra kihívható), a horgászatra jogosító dokumentumok felmutatásának, és a 

zsákmány bemutatásának, valamint megtagadása: 1 év eltiltás.  

- Az ellenőrzésre jogosult személy sértegetése, szidalmazása: 1-3 év eltiltás. 

- Az ellenőrzésre jogosult személy bántalmazása: 5 év eltiltás. 

- A horgászat során a horgászattal összefüggő okból, más horgász bántalmazása: 3-5 év 

eltiltás. 

 

A horgászrend nem ismerete – vagy erre való hivatkozás nem mentesíti a horgászt a 

felelősségre vonása alól. 

A fenti felsorolás csak a leggyakrabban előforduló súlyosabb fegyelmi vétségeket tartalmazza. 

Nem szerepelnek benne az enyhébb megítélés alá eső fegyelmi vétségek. Ezekben az esetekben 

a fegyelmi eljárás lefolytatására jogosult szervek által hozott határozatok a mérvadóak. 

 

Kérjük horgásztársainkat, hogy az Országos Horgászrendben, és a tudnivalókban leírt 

szabályozásokat tartsák be. 
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