A HORGÁSZAT ETIKA SZABÁLYA
A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a
kultúrált ember, a horgász megad másoknak és elvár másoktól. A horgászok vízparti
magatartása alapján ítélik meg az egész horgásztársadalmat, ezért fokozottan
ügyeljünk a viselkedési normák betartására.
1. A horgász a vizek partján kikapcsolódva, a halfogáson keresztül élményt szerezve,
felfrissülve mindig a sportszerű horgászatra, a szabályok betartására, a természeti
környezettel való összhangra és nem mindenáron történő halfogásra törekszik.
2. A horgászok kikapcsolódásának lényege a vizek, partok csendje, nyugalma,
felüdülést jelentő természeti környezete és a halfogás élménye. Azért, hogy mindez
érvényesülhessen a horgász kerülje a kiabálást, hangoskodást, a technikai eszközök
hangos működtetését és tartózkodjon a másokat megbotránkoztató beszédstílustól,
vízpartokra nem illő viselkedéstől nehogy ezzel mások pihenését, kikapcsolódását
megzavarja.
3. A horgász alapvető érdeke a vizek környezetének, természeti értékeinek, a
halállományának védelme, ezért tekintse kötelezettségének a horgászhelyének
tisztántartását és a vize, egyesülete környezetvédelmi munkájában való részvételt.
Mindenkor védjük a halak élőhelyét a vizeket és vízparti környezetet. A felelős
horgász tiszteli a környezetet. Horgászatkor ne hagyjunk semmilyen szemetet beleértve a kopott, levágott damilokat, horgokat (ezek veszélyesek lehetnek másokra
és az állatvilágra is), csalikat magunk után a vízen, a vízparton, a víz környezetében.
Soha ne öntsünk ki semmilyen szennyezőanyagot sem a vízbe, sem a talajra. A
horgászhelyünket tartsuk mindig szemétmentesen és tisztán hagyjuk hátra. A
területről elvitt hulladékot megfelelő módon, az erre a célra kijelölt nyilvános
szeméttartókba, konténerekbe, vagy az otthoni szemétgyűjtőkbe helyezzük el.
Minimalizáljuk a vizek, vízfolyások töltéseinek és partszakaszainak az erózióját,
pusztulását. Támogassuk a helyi környezetvédelmi és természetvédelmi törekvéseket.
Értesítsük a vízhasznosítót (halőrét), és az illetékes hatóságot a bekövetkezett
környezetkárosodásról, vízszennyezésekről, halbetegségekről.
4. Minden személy, aki horgászik a vizeken, a vízpartokon egyenlő függetlenül kortól,
nemtől, beosztástól, tapasztalattól. Legyünk udvariasak más horgásztársakkal,
tiszteljük más horgászok jogait. Tartsuk tiszteletben a többi horgász és a szabadban
pihenni vágyók jogait. Tiszteljük a tulajdonjogokat és ne kövessünk el
birtokháborítást magánkézben lévő földeken és vizeken.
5. Rendszeresen gyarapítsuk horgászati ismereteinket és tudásunkat. Folyamatosan
keressünk új ismereteket és tapasztalatokat. Osszuk meg tudásunkat és
tapasztalatainkat másokkal. Gyakoroljuk és tartsuk be a horgászatra vonatkozó
szabályokat. Ismerjük meg és tartsuk be a hajózási szabályokat is. Részesítsük
előnyben a sporthorgászatot és mindig tartsuk be a horgászrendi előírásokat.
Legyünk együttműködőek és megértőek a bennünket képviselő, a közösségi döntést
végrehajtó horgászegyesületünk felé, munkánkkal, javaslatainkkal segítsük az
egyesület törekvéseit.

6. A horgászversenyek és a horgász versenysportnak a törekvése a felszerelések, a
fogástechnika fejlesztése az eredményesség és halat kímélő módszerek kialakítása
érdekében. A horgászversenyek mottója: a megfogott hallal való kíméletes bánásmód,
a halak biztonságos élvetartása, majd a mérlegelést követő mielőbbi elengedése. A
három órát meghaladó versenyek során a halak kímélése a gyakori , szakaszos
mérlegeléssel és visszaengedéssel valósul meg.
7. A nagy látogatottságú, kedvelt horgászhelyeken a később érkezők mindig úgy
helyezkedjenek el, hogy az ott lévőket a horgászásban ne zavarják és
horgászkészségünk bedobása ne jelentsen másokra balesetveszélyt. Adjunk másnak is
helyet, teret a horgászathoz. Ne zsúfolódjunk össze, tartsunk kellő távolságot
egymástól. Olyan felszerelést használjunk, amivel irányítani lehet a halat és amivel
távol tudjuk tartani a többi horgásztól. Amikor valaki mellettünk akaszt egy halat és
várható, hogy az a fárasztáshoz az előttünk lévő területre is szükség lesz akkor vegyük
ki a felszerelésünket a vízből ezzel is segítsünk a horgásztársnak a hal megfogásában.
Lehetőleg gyorsan szákoljuk meg a halat, hogy a többi horgász visszatehesse
horgászkészségét a vízbe.
8. A horgászat során becsüljük és védjük a vízi környezet minden lakóját és mindig
kíméletesen bánjunk minden hallal. Ha valamely vízszakaszon sorozatosan méreten
aluli, vagy fajlagos tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése
érdekében változtassunk helyet és szükség szerint módszert. Ez akkor is indokolt, ha
szabályosan horgászva sorozatosan kívülről akad a halba a horog. Szándékosan
sohase akasszunk halat kívülről! Az etikus horgász elengedi azokat a halakat, melyek
kívülről akadtak.
9. Horgászat közben mindig gondoljuk át, hogy fogásunkból mennyi halra van
szükségünk, és csak annyi halat tartsunk meg, amennyire szükségünk van, ne dobjuk
el pazarlóan halzsákmányunkat. A szükségtelen mennyiségű halat és azokat,
melyeknek elvitelét az előírások tiltják, a fogást követően óvatosan és sértetlenül,
nagyon kíméletesen engedjük vissza, lehetőség szerint ki se vegyük a vízből. Ha
kíméletesen visszaengedjük a halakat, később újra lehetőség nyílik majd a
megfogásukra. Mindig megfelelő módon tároljuk a fogott halat! Ne pocsékoljuk,
dobjuk ki a szemétbe a megfogott halzsákmányt. Ne tartsunk meg halzsákmányt csak
azért, hogy mutogassuk, felvágjunk vele. A halakat ne tegyük ki lassú fulladásnak. A
hal megölése mindig legyen gyors és humánus.
10. Tegyünk meg mindent a nem honos növények és állatok nem kívánatos
terjedésének megakadályozása érdekében. Ismerjük meg a nem kívánatos fajokat, és
segítsünk megelőzni elterjedésüket. Horgászként sohase telepítsünk halakat, vagy
növényeket a vizekbe. A haltelepítésekre csak a víz hasznosítójának van joga. Ne
használjunk olyan élő csalihalat, amely más vízterületről származik, és ne telepítsünk
idegen halfajokat, mivel azok életben maradva elszaporodhatnak horgászvizeinkben.
Tegyünk meg mindent az invazív, idegen, terjeszkedő halfajok elszaporodásának
megelőzése érdekében.
11. A horgász óvja, védi a vizek halállományát és nem irigyli másoktól a halfogás
élményét. Tapasztalataival, tanácsaival lehetősége szerint segíti horgásztársait,
mindenekelőtt a fiatalokat, a kezdőket és az ország más tájairól érkezett
horgászvendégeket, valamint azokat, akik arra idős koruk vagy testi fogyatékosságuk
miatt fokozottabb mértékben rászorulnak.

12. A horgász a halőrök és más hivatalos személyek által végzett ellenőrzéseket ne
tekintse indokolatlan zaklatásnak, segítse a halőrök felelősségteljes munkáját, amit a
becsületes horgászokért, a vizek halállományának és környezetének védelme
érdekében végeznek.
13. Azokat a horgászokat, akik megszegik a törvényeket és az előírásokat, erre
figyelmeztessük, vagy jelezzük a szabálytalanságot a halőr, a vízhasznosító részére.
14. A vízparti és nyíltvízi horgászat veszélyforrásokat is rejt, ezek elkerülése és a
kultúrált emberhez méltó magatartás érdekében horgászat előtt és közben célszerű
tartózkodni a szeszes italok fogyasztásától. A sportszerű, etikus horgászok azok, akik
mindenkor figyelnek a vizek halállományára, a víz környezetére, természeti értékeire,
betartják a törvényi és horgászrendi előírásokat és a horgászat általános etikai
alapelveit.
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