BÁTONYTERENYE-MACONKAI
SZABADIDŐ- ÉS SPORTHORGÁSZ
EGYESÜLET (BSHE)

HIRDETMÉNY
EGYES KIEGÉSZÍTŐ HORGÁSZATI ESZKÖZÖK
KÖTELEZŐ HASZNÁLATÁRÓL ÉS A MULASZTÁS SZANKCIÓIRÓL
Száma: 1/2017.
Tisztelt Horgásztársak!
A BSHE Alapszabálya, Fegyelmi Szabályzata, valamint a Horgászrend (kivonatként egyben tagi-, illetve napijegyes
tájékoztató) 42. pontjának alapján a választott vízterület-, illetve a horgászati módszer függvényében előírt
kiegészítő eszközök (külön meghatározott sűrű szövésű merítőszák, halpaplan vagy halbölcső, sebfertőtlenítő
spray, pontyzsák) horgászhelyen (ideértve a csónakot is) tartása és rendeltetésszerű használata a halállomány
fokozott védelme érdekében minden esetben kötelező. A részletes szabályozás tárgyában a BSHE Elnöksége az
alábbiak szerint rendelkezett.
Engedélyezett tárgyi kivétel: a) ha maximum 3 horgász a parton egymástól számított 30 m-es távolságon belül,
vagy b) egy csónakban együtt horgászik, akkor részükre az előírt kiegészítő eszközökből egy-egy darab eszköz
rendelkezésre állása is elegendő.
Engedélyezett használati kivétel: a) ha a horgász az előírton kívül kisebb, sűrű szövésű (verseny)szákot is
készenlétben tart, akkor azzal a fogott, 2 kg alatti súlyra becsült halat kivételként megmerítheti; b) ha a pergető
horgász a fogott, bejelentési kötelezettség alá nem eső halat - a vízből való kivétel nélkül - a horogtól kézzel
azonnal megszabadítja és egyidejűleg el is engedi.
Szankciók és az eljárás rendje:
1. Első alkalommal - ha fogás még nem történt, illetve fogás esetén, ha a hal nem sérült - a halőr tárgy szerint
írásos figyelmeztetést köteles rögzíteni az egységes állami horgászokmány hátoldalán rendelkezésre álló
bejegyzési rovatba „Eszközhasználati mulasztás” bejegyzés, szignó és dátum, mint kötelező alaki kellékek
biztosítása mellett. Ha az eszköz(ök) rendelkezésre állnak, vagy a gépjárműből a horgászhelyre szállíthatók és ez
a halőr jelenlétében meg is történik, akkor a horgászat tovább folytatható. Ha az eszköz(ök) nem állnak
rendelkezésre, akkor - ha van szabad kölcsönözhető eszköz - a horgászat a kölcsönzés után folytatható. Minden
egyéb esetben a horgászatot be kell szüntetni. Ha a horgász a felelősségét nem ismeri el, akkor egyesületi tag
esetében a 2. pont szerinti eljárás megindítása, illetve az ott rögzített szankció kiszabása automatikus.
2. Második alkalommal - ha az 1. pont szerinti írásos bejegyzés már korábban megtörtént - a halőr köteles a
területi jegy helyszíni bevonására és az egyesületi tag ezt követően egyszerűsített fegyelmi eljárással
automatikusan 1 hónapos eltiltás fegyelmi büntetésben, a vendéghorgász pedig 1 hónapos kitiltás (maconkai
horgászattól való eltiltás) szankcióban részesül.
3. További ismétlődő szabályszegés esetén egyesületi tag esetében a BSHE Fegyelmi Tanácsa fegyelmi eljárás
keretében, mérlegelési jogköre szerint dönt azzal, hogy az eltiltás időtartama 6 hónapnál kisebb nem lehet.
Vendéghorgászok esetében a kitiltás mértéke az eltiltással megegyező.
4. Ha a rendeltetésszerű használat hiánya miatt a hal elpusztul, akkor a szankció kiszabása mellett a külön
hirdetményben meghatározott pótlási érték megfizetése is minden esetben kötelező.
Jelen szabályozás 2017. március 27-től hatályos.
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