HELYI FEGYELMI SZABÁLYOK






A horgászrendben rögzített szabályok megszegése a területi engedély azonnali visszavonását vonja maga után. A fegyelmi szabályzatra a
314/2014 (XII. 12.) Kormányrendelet tételei, illetve az üzemeltető fegyelmi szabályzata irányadó.
Azon szabálytalanságok esetében, amelyek nem kerültek felsorolásra pontokba szedve, azt a büntetési tételt kell alkalmazni, amely főcsoportba
(vastagon szedve) besorolható.
A szabályok ismételt megszegése az aktuális büntetési tétel kétszerezését vonja maga után.
A 12 hónapos eltiltással járó elkövetések ismétlése, valamint a kettőnél többszöri szabálytalankodás a területről történő legalább öt éves eltiltást
von maga után, vagyis az ilyen elkövetők legalább öt évig nem válthatnak újra területi jegyet a Látóképi-tározóra.

Tételcsoport, tétel

Helyi büntetési tétel

Tiltott helyen, időben tartózkodás, belépésre vonatkozó szabályok megsértése
1.
Zárva tartás alatt területre belépés, benn tartózkodás
2.
Tiltott helyen belépés
3.
Horgászat megkezdése előtti regisztráció elmulasztása
4.
Tiltott helyen, időben tartózkodás halfogásra alkalmas felszereléssel

3 hónap

Tiltott helyen, időben történő horgászat
5.
Nyitvatartási időn túli horgászat
6.
Tilalmi időszakban történő horgászat
7.
Kíméleti területen horgászás
8.
Érvénytelen állami, vagy területi jeggyel történő horgászat

6 hónap

Tiltott
9.
10.
11.

horgászmódszer használata
6 hónap
Több bottal horgászás (csalihalfogó háló használata többletként is)
Több horoggal horgászás
Tiltott, illetve szabálytalan horgászmódszerek használata (pl. behúzás, etetőhajó, csónak, halradar, szonár,
minden, nem dobáson alapuló horog bejuttatási módszer)

Tiltott halfogási eszközök használata
12.
Halászeszközök, tiltott halfogási módok használata

5 éves eltiltás

Tiltott időszakban, illetve módszerrel történő hal kifogása, korlátozás alá eső fajok egyedeinek szabálytalan
kifogása
13.
Tiltott időszakban, illetve módszerrel történő hal kifogása
14.
kívülről akadt hal kifogása
15.
nem kifogható hal kifogása
16.
méreten aluli hal kifogása
17.
méret feletti hal kifogása
18.
napi limit átlépése
19.
éves limit átlépése

12 hónap

Állatjóléti szabályok megsértése
20.
élve történő szállítás
21.
nem megfelelő bánásmód a halakkal

6 hónap

A látóképi-tározón a horgászat területhasználatára vonatkozó szabályok megsértése
22.
horgászhely foglalása
23.
vízbe menés
24.
horgászfelszerelés őrizetlenül hagyása
25.
éjszakai, rossz látási viszonyok közötti kivilágítás elmulasztása
26.
kempingezés, horgászatot zavaró sátrazás
27.
közlekedési szabályok megsértése

6 hónap

A Látóképi-tározón a horgászat általános szabályainak megsértése 1.
28.
kötelező felszerelési tárgyak hiánya
29.
fogási napló vezetésének elmulasztása
30.
be nem jelentett horgászverseny tartása

6 hónap

A Látóképi-tározón a horgászat általános szabályainak megsértése 2.
31.
ellenőrzést végző személlyel szembeszegülés, nem megfelelő viselkedés
32.
többi horgász zavarása, ittas horgászat, megbotránkoztató viselkedés
33.
kifogott hal cseréje, ajándékozása
34.
kifogott hal szabályoktól eltérő tárolása a vízparton

12 hónap

Természet- és környezetvédelmi szabályok megsértése
35.
szemetelés, szemetes helyen horgászat
36.
környezetszennyezés vízbe dobott, nem megfelelő minőségű anyagokkal
37.
más vízről behozott nem őshonos élő csalihal
38.
idegenhonos hal visszaengedése
39.
tűzgyújtás tiltott helyen, időben
40.
élővilág bolygatása, partszéli növényzet vágása, horgászhely szélesítése

6 hónap

