Munkában a halőr

A halőr munkája során gondoskodik a hal és élőhelyének védelméről. A hivatásos és állami halőr
hatósági személy.
Ha valaki egy horgászvízen horgászik vagy halászik, vagy halfogásra alkalmas eszközzel ott
tartózkodik, esetleg valamilyen más hasznos víziállatot gyűjt, akkor a halőr azt a személyt igazoltatja.
Amelyik horgász vagy halász betartja a szabályokat, és minden engedélyt meg tud mutatni, akkor
minden rendben van.
Amennyiben a horgász vagy a halász:
-

engedély nélkül horgászik vagy halászik (nincs állami horgász- vagy halászengedélye, vagy az
adott vízre területi jegye);
nem megengedett eszközzel, módszerrel horgászik vagy halászik, vagy az előírtnál több
készséggel teszi azt;
olyan helyen, amely vermelési vagy ivóhely miatt kíméleti területnek minősül;
tilalmi időszakban a tilalom alá eső halat fog (pl.: csukát február 01. és március 31. között
tilos kifogni és megtartani);
olyan halat fog, amely védett (pl: magyar bucó);
általános tilalmi időben horgászik (pl.: haltelepítéskor szokták elrendelni, ilyenkor általában 1
vagy két hétig nem szabad horgászni az adott vízterületen);
méret- és mennyiségi korlátozást megszegi (pl.: csuka esetében 40 cm-nél kisebb példányt
vissza kell engedni, nem szabad megtartani, és egy horgászat során csak 3 darabot szabad
megtartani);
a fogott halat nem írja be a fogási naplóba,

a halőr a horgász vagy halász szabálytalan tevékenységéről jegyzőkönyvet vesz fel, amely alapján a
halgazdálkodási hatóság határozatot hoz. Amennyiben súlyos szabálytalanságot követ el, akár el is
tilthatják a horgászattól vagy a halászattól!
Egy horgász ellenőrzése:
A halőr köszönti a horgászt, bemutatkozik (horgász kérésére megmutatja igazolványát) és elkéri a
horgászatra jogosító okmányokat (állami engedély és fogási napló, területi jegy személyi igazolvány).
Megnézi milyen és mennyi horgászbottal, milyen módszerrel horgászik, és hogy fogott-e már halat.
Ha fogott, akkor megméri a hal súlyát, megszámolja és ellenőrzi, hogy a fogási naplóban bírta-e a
fogott halat a horgász.
Ha mindent rendben talál, akkor elköszön.
Ha valami szabálytalanságot talál, akkor arról jegyzőkönyvet kell felvennie.
Nagyon fontos tudni, hogy a horgásznak és a halásznak is tilos a szemetet eldobni, azt haza kell vinni!

