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HIRDETMÉNY
A HAL PÓTLÁSI ÉRTÉKÉRŐL, A KÁRTÉRÍTÉSRŐL, VALAMINT
A FEGYELMI SZANKCIÓKHOZ KÖTŐDŐ ELJÁRÁSI RENDRŐL
Száma: 2/2019.
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 a 41. pontban előírt
kiegészítő eszközök kötelező használatának elmulasztását is - miatt elpusztult, vagy a horgász által elpusztított hal
halgazdálkodási pótlási (kártérítési) értékének megfizetési eljárásrendje tárgyában a BSHE Elnöksége a 103. pont előírása
alapján a jelen hirdetmény 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 tagi-, illetve napijegyes
tájékoztató 104. pontja szerint tételesen meghatározott, 1000-15000 Ft/kg mérték alapján a mérlegelt súlyra 1000 Ft-ra történő
kerekítéssel kell meghatározni és azt pótdíj befizetési jogcímen, a helyszínen kell a horgásznak megfizetni.
2. A halgazdálkodási pótlási érték megfizetésétől függetlenül a 103. pont értelmében az elpusztult, vagy elpusztított hal nem
vihető el, így a horgász köteles azt - átvételi elismervény aláírása mellett - a halőrnek leadni.
3. A hal csonkítása, csonkítással járó jelölése esetén a kártérítési érték az 1. pont kártérítési értékével megegyező. Csonkításon az
uszonysugarak, bognártüske levágását, bemetszését, pikkelyek levételét vagy más, szándékosan okozott fizikai elváltoztatást kell érteni.
4. Az előírt kiegészítő eszközök helytelen használatából, vagy a használat elmaradásából adódó (gondatlanságból keletkező)
csonkulások, sérülések esetén - ha a hal életben maradt és biztonsággal elúszott - a 104. pont szerinti pótlási érték 50%-a az irányadó.
5. 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. A mentesülés ténye
bizonyított szabálysértés esetén az egyesületi tagok esetében a területi jegy bevonási és fegyelmi eljárás-,
vendéghorgászok esetében pedig a területi jegy váltástól való eltiltási (maconkai horgászattól való eltiltási) eljárás
megindítását nem akadályozza meg.
Szankciók és az eljárás rendje:
1. Első alkalommal - ha a hal visszaengedésre került és annak pótlási értéke nem haladja meg a 20.000 Ft-ot, továbbá ha a
horgász a felelősségét elismeri - a halőr „Halkezelési mulasztás” vagy „Haleviteli szabályszegés” bejegyzéssel írásos
figyelmeztetést köteles rögzíteni az egységes állami horgászokmány (EÁH) hátoldalán rendelkezésre álló bejegyzési rovatba
(VIII. A halőrök ellenőrzési bejegyzései), a szignó és dátum, mint kötelező alaki kellékek biztosítása mellett. Ha a hal elpusztult, akkor
a pótlási érték megfizetése esetén - helyszíni halőri jegyzőkönyv formanyomtatványon rögzített, egyszerűsített eljárással - a halőr az
összes körülmény mérlegelése mellett dönt. A 20.000 Ft-ot meghaladó pótlási értéket elérő cselekményekre a 2. pont az irányadó.
2. Második alkalommal - ha az 1. pont szerinti írásos bejegyzés már korábban megtörtént, de szankció kiszabására még nem
került sor - a halőr köteles a területi jegy helyszíni bevonására, majd a szabálytalanság elismerése esetén és a pótdíj
befizetésnek vállalása esetén a helyszíni halőri jegyzőkönyv formanyomtatványon rögzített, egyszerűsített eljárás lefolytatására.
3. Újabb, ismételt, vagy szándékos szabálytalanság esetén, továbbá ha a cselekményt a horgász nem ismeri el, illetve a
pótlási értéket nem fizeti meg, akkor a 2013. évi CII. törvény, valamint a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet előírásainak,
kapcsoltan a helyi Horgászrend előírásainak megsértése esetén a területi jegy minden esetben bevonásra kerül, emellett
megfelelő tényállás esetén a szabálytalankodó horgász feljelentésre kerül a lakóhelye szerint illetékes halgazdálkodási
hatóságnál; egyesületi tag esetén pedig ezen túl a fegyelmi eljárás megindítására is sor kerül, továbbá a kamatokkal növelt
kártérítési érték követelése polgári peres eljárásban történik meg.
4. A további szankciókról egyesületi tag esetében a BSHE Fegyelmi Tanácsa fegyelmi eljárás keretében, mérlegelési jogköre
szerint dönt, vendéghorgászok esetében pedig - az eljáró halőr javaslatára - a BSHE Elnöksége határozza meg azokat.
A szabálytalanságokkal és a szankciókkal kapcsolatos egyéb rendelkezéseket - ideértve a faj szerinti pótlási értékek és
az irányadó eltiltási mértékek meghatározását is - a tájékoztatók 98-112. pontjai részleteiben tartalmazzák.
Jelen szabályozás 2019. március 28-tól hatályos,
egyidejűleg a 2018. január 01-től hatályos
2/2018. sz. hirdetmény hatályon kívül helyezésre került.
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