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HALŐR FELADATAI – SZECSKA-TÓ 

 

A horgászatra vonatkozó törvényi rendelkezések szigorításai miatt az Egyesület 2014, február 

17 –i közgyűlésének határozata alapján, az alábbiak szerint határozzuk meg a beosztott, tagok 

által teljesített halőri feladatokat, valamint a halőrháznál kötelező halőri viselkedési normákat. 

Az adott napra halőri feladatokra beosztott tag, az adott napon őrségi feladatot lát el. Személye 

védett, vele szemben a horgászok kötelesek úgy viselkedni, mintha az adott napon hatósági 

személy lenne.  

A halőrháznál a szolgálat ideje alatt az őr alkoholt, nem fogyaszthat, rendezvényt nem tarthat, 

étel előállítását csak saját célra teheti. 

Alapvetően az őrzési feladataira kell koncentrálnia, a horgászat lehetősége másodlagos 

tevékenysége lehet. 

A horgászatot maximum két horgászkészséggel végezheti, és a horgászatot alapvetően, a 

halőrház előtt bonyolíthatja. 

A halőr az adott napi horgászati időpontok előtt 10 perccel köteles megjelenni, és átvenni a 

halőri feladatait. A tó biztonsági szolgálatától átveszi a szükséges okmányokat, az átadás – 

átvétel tárgyát képező vagyontárgyakat, majd a horgászidő befejezése után, átadja a biztonsági 

szolgálatnak. 

A halőr feladatai. 

Horgász érkezésekor: 

- ellenőrzi a horgász okmányait (minden horgász érkezéskor felszólítás nélkül köteles az 

őrnek azokat átadni) 

- ellenőrzi a tagság érvényességét (pártoló tagság esetében is tagnak kell lennie) 

- ellenőrzi a névre szóló adott évre érvényes állami jegy meglétét 

- ellenőrzi az állami jeggyel, azonos sorszámú fogási napló meglétét 

- a halőr beírja a horgász adatait, a rendszeresített halőri lapra (ezen lapot csak a halőr 

vezetheti, horgász ezen nem tehet beírást) 

- a halőr elveszi a horgásztól a tagkönyvét, és elhelyezi az arra rendszeresített dobozban 

 

Halőri lap vezetése: 

A halőr köteles az őrzés helyén biztosított halőri lapot olvashatóan, naprakészen vezetni, és a 

szolgálati idő eltelte után a biztonsági szolgálatnak azt leadni. 

A halőri lapra fel kell vezetni, valamennyi horgász nevét, aki az adott napon horgászik. A 

horgászat befejezését követően, a halőrnek fel kell vezetni, a kifogott hal darabszámát, és 

becsült súlyát. A halőr aláírásával igazolja az adott napi horgászlétszámot, a kifogott halak 

mennyiségét, és súlyát, majd a halőri lapot átadja a biztonsági szolgálatnak. 

 

A horgász köteles beírni az érkezését a rendszeresített beíró könyvbe, a horgászhelyre köteles 

magával vinni a fogási naplóját, az állami jegyét, a területi engedélyét. 

 

Horgász távozásakor: 

A horgász a horgászat befejezését követően köteles a horgászháznál megjelenni, a zsákmányát, 

és a fogási naplóját a halőrnek bemutatni, felszólítás nélkül. 

- a halőr leellenőrzi a fogást, és a fogási napló vezetését, a valódi adatok beírását 

- a halőr beírja a fogási- és távozási adatokat a beíró lapra, a beíró lapra csak ő tehet 

bejegyzést 

- a horgász vezeti a beíró könyvben a fogásokat, és a távozás adatait 



Bonyhád Városi Horgász Egyesület  www.bvhe.hu 

 

Figyelem! A fogási napló, a beíró lap és a beíró könyv adatainak egyeznie kell, ezért a halőr a 

felelős. 

 

Az épület mögötti sorompót, a halőrnek zárva kell tartani, ezt ő kezeli.  Csak érvényes 

horgászengedéllyel rendelkező horgászt lehet továbbengedni. A vendégek a szecskával 

szembeni oldalt, csak gyalogosan közelíthetik meg, a gépkocsival a halőrház környékén 

parkolhatnak. 

A halőr a horgászok gépjárműveit átvizsgálhatja, ezt minden horgász köteles engedélyezni. 

A vendég magatartásáért, a vendéglátó horgász felel. 

A halőrházat, minden halőr köteles a horgászat végén kitakarítani, és kitakarított állapotban 

átadni. 

AZON HALŐR, AKI AZ ITT LEÍRT FELADATOKAT ELMULASZTJA, KÜLÖN DÖNTÉS 

ALAPJÁN, FÉL ÉVRE ELTILTHATÓ A HORGÁSZATTÓL! 

 

Bonyhád, 2014.március 1. 
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