BÁTONYTERENYE-MACONKAI
SZABADIDŐ- ÉS SPORTHORGÁSZ
EGYESÜLET (BSHE)

HIRDETMÉNY
A HAL PÓTLÁSI ÉRTÉKÉRŐL, A KÁRTÉRÍTÉS SZABÁLYAIRÓL,
VALAMINT A TÁRGYI FEGYELMI SZANKCIÓKRÓL
Száma: 2/2018.
Tisztelt Horgásztársak!
A BSHE Alapszabálya, Fegyelmi Szabályzata, valamint a Horgászrend (helyi horgászrendi célkivonatként egyben
tagi-, illetve napijegyes tájékoztató) 45-46., 74-76., valamint 85. pontjainak alapján a halak engedély nélküli
elvitele, elviteli kísérlete, öncélú jelölése vagy csonkítása, valamint a horgásznak felróható egyéb
cselekmények - ideértve az előírt kiegészítő eszközök kötelező használatának elmulasztását is - miatt elpusztult,
vagy a horgász által elpusztított hal halgazdálkodási pótlási (kártérítési) értékének meghatározása tárgyában a
BSHE Elnöksége az alábbiak szerint rendelkezett.
Halgazdálkodási pótlási érték meghatározása, hal leadása:
1. Az elpusztult, vagy elpusztított hal kártérítési értéke a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 1. sz. melléklete szerinti
halgazdálkodási érték, mint pótlási érték figyelembevételével került megállapításra. A pontos értéket a kiegészítő
tájékoztató 65. pontja szerint tételesen meghatározott, 1000-6000 Ft/kg mérték alapján a mérlegelt súlyra 1000
Ft-ra történő kerekítéssel kell meghatározni és azt pótdíj jogcímen, a helyszínen kell a horgásznak megfizetni.
2. A halgazdálkodási pótlási érték megfizetésétől függetlenül az elpusztult, vagy elpusztított hal nem vihető el,
így a horgász köteles azt a halőrnek leadni.
3. A hal csonkítása, csonkítással járó jelölése esetén a kártérítési érték az 1. pont kártérítési értékével megegyező.
4. El nem vihető fajú, méretű, mennyiségű, illetve tilalmi időszak okán el nem vihető hal esetén, ha az a
visszaengedés után a halőr jelenlétében biztonsággal elúszik, akkor a kártérítési érték megfizetése alól a horgász
mentesül, de ez a tény indokolt esetben az egyesületi tagok esetében a fegyelmi eljárás-, vendéghorgászok
esetében pedig a kitiltási (maconkai horgászattól való eltiltási) eljárás megindítását nem akadályozza meg.
Szankciók és az eljárás rendje:
1. Első alkalommal - ha a hal visszaengedésre került - a halőr tárgy szerint írásos figyelmeztetést köteles
rögzíteni az egységes állami horgászokmány hátoldalán rendelkezésre álló bejegyzési rovatba „Halelviteli
mulasztás” bejegyzés, szignó és dátum, mint kötelező alaki kellékek biztosítása mellett. Ha a hal elpusztult, akkor a
pótlási érték megfizetése esetén az egyesületi tag esetében a fegyelmi eljárás-, vendéghorgász esetében a kitiltás
kezdeményezéséről a halőr az összes körülmény mérlegelése mellett dönt. Ha a horgász a felelősségét nem
ismeri el, illetve a kártérítési értéket nem fizeti meg, akkor a fegyelmi eljárás megindítása, illetve a legalább 1 éves
kitiltás automatikus, a kamatokkal növelt kártérítési érték követelése pedig polgári peres eljárásban történik meg.
2. Második alkalommal - ha az 1. pont szerinti írásos bejegyzés már korábban megtörtént, de fegyelmi eljárás
megindítására, illetve kitiltásra nem került sor - a halőr köteles a területi jegy helyszíni bevonására, majd egyesületi tag
esetében a BSHE Fegyelmi Tanácsa fegyelmi eljárás keretében, mérlegelési jogköre szerint dönt azzal, hogy az
eltiltás időtartama gondatlanság esetében 1 évnél, szándékosságnál, illetve a felelősség el nem ismerése
esetén pedig 3 évnél kisebb nem lehet. Vendéghorgászok esetében a kitiltás mértéke az eltiltással megegyező.
3. További, vagy kirívó, szándékos szabályszegés esetén a halőrök kötelesek a szabálysértési-, vagy a büntető
feljelentés megtételére, ezen túl az egyesületi tagok esetében a BSHE Fegyelmi Tanácsa dönt.
Jelen szabályozás 2018. január 01-től hatályos,
egyidejűleg a 2017. március 27-től hatályos
2/2017. sz. hirdetmény hatályon kívül helyezésre került.
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