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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött a 

Spor thorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

és a 

Vas Megyei Rendőr főkapitányság 
között 

A  társadalom  elvárása  szükségessé  teszi  a  vízpartokon  kialakuló  kedvezőtlen  folyamatok 
megfelelő  kezelését,  így  az  engedély  nélküli,  továbbá  a  tiltott  módon  és  eszközökkel  történő 
halászat horgászat visszaszorítását, valamint a horgászvizek mentén folytatott környezetkárosítást. 

A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvényben a horgász szervezetek feladataként 
megfogalmazott  tevékenység hathatós  segítése,  a  halállomány  és  annak  vízi  életterének  fokozott 
védelme  szellemében  a  Sporthorgász  Egyesületek  Vas  Megyei  Szövetsége  (a  továbbiakban: 
Szövetség)  (Vaskeresztes,  165/4.  hrsz.,  képviselője:  Csécs  Sándor  ügyvezető  elnök),  valamint  a 
Vas  Megyei  Rendőrfőkapitányság  (a  továbbiakban:  Főkapitányság)  (Szombathely,  Petőfi 
Sándor  u.  1/c.,  képviselője:  dr.  Halmosi  Zsolt  r.  dandártábornok,  főkapitány)  együttműködési 
megállapodást köt. 

1.  Az együttműködés célja: 

a)  a bűncselekmények és vízi balesetek megelőzése; 
b)  a jogosulatlan halászat vagy horgászat és a vízszennyezés megakadályozása; 
c)  a  Hajózási  Szabályzat  rendelkezéseinek  végrehajtása,  a  szabálysértő  cselekmények 

megelőzése, megszakítása; 
d)  a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászrendje, valamint a Sporthorgász 

Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Horgászrendje  előírásainak megtartása,  a  szabályok 
megszegőinek felderítése, felelősségre vonása; 

e)  a  rendőr,  a  halászati  őr,  és  a  vízgazdálkodással,  valamint  a  környezetvédelemmel 
foglalkozó szervek együttműködésének fenntartása, fejlesztése.
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2.  Az együttműködés terjedjen ki: 

a)  a Főkapitányság  alapfeladatai  ellátásának  sérelme nélkül,  egyéb  feladatai mellett  a  közös 
halászatiőri ellenőrzések hatékony megszervezésére és végrehajtására; 

b)  a vízpartokon felmerülő szabálysértések és törvénysértések hatékony feltárására; 
c)  a kölcsönös segítségnyújtásra, szakirányú továbbképzések megtartására; 
d)  a kölcsönös tájékoztatásra és – a szolgálati érdekeket nem sértő adatközlésre. 

3. Az együttműködés keretében a Szövetség az alábbiakat vállalja: 

a)  Kezdeményezi  és  szakmailag  segíti,  hogy  a  megye  területén  lévő  tagegyesületek  a 
területükön illetékes rendőrkapitányságokkal konkrét,  a terület sajátosságainak megfelelő 
–  megállapodásokat  kössenek,  a  Szövetség  horgászati  kezelésében  lévő  vízterületek 
fokozott  ellenőrzése  érdekében.  Továbbá  kezdeményezi,  hogy  az  egyesületek  tegyenek 
ajánlásokat a helyi rendőrkapitányságok irányában. Az így kötött írásbeli megállapodásban 
a felek rögzítsék az együttműködés kereteit, az ellenőrzési és tájékoztatási feladatokat. 

b)  A haltelepítések  időpontjait és helyeit a Főkapitányság által kijelölt kapcsolattartó részére 
megküldi,  annak  érdekében,  hogy a  rendőri  szervek a  tilalom ellenőrzésébe szervesen  be 
tudjanak kapcsolódni. 

c)  A megyei közgyűléseikre a Főkapitányság képviselőjének meghívását kezdeményezi. 
d)  Közreműködik  abban,  hogy  a  rendőri  szervek  állománya  a  halászattal  –  horgászattal 

kapcsolatos  jogszabályokat  és  belső  rendelkezéseket  megismerje,  ennek  érdekében  a 
rendőri szervek igényének megfelelően – térítés nélkül – oktatásukat vállalja. 

e)  Tájékoztatja  a  rendőri  szerveket  a  halvédelemmel  kapcsolatos  feladatok  ellátása  során 
szerzett tapasztalatokról, a munkájuk során észlelt rendkívüli eseményekről. 

f)  A  halászati  őrök  helyismeretének  felhasználásával  segíti  a  rendőrök  személy  és 
tárgyfelkutatása érdekében foganatosított intézkedéseit. 

g)  A  Főkapitányság  és  kapitányságainak  szervezésében  megrendezésre  kerülő  rendőrségi 
horgászversenyek  megrendezéséhez  térítésmenetesen  biztosítja  a  kezelésében  lévő 
horgászvizet.  A  Főkapitányság  által  kijelölt  kapcsolattartó  a  tervezett  horgászversenyek 
idejét  és  helyszínét  legkésőbb  a  rendezvényt megelőzően  30  nappal  köteles  bejelenteni  a 
Szövetségnek. 

h)  Évente  egy  alkalommal  vállalja  az  „Országos  Vasi  vizeken  –  Rendőr  Kupa”  teljes 
lebonyolítását,  mely  tartalmazza  a  versenyzők  vendéglátását  és  a  helyezettek 
emléktárgyakkal történő jutalmazását. 

i)  Vállalja,  hogy  a  rendelkezésre  álló  technikai  eszközparkkal  segíti  az  együttműködési 
megállapodásban rögzített célok elérését. 

j)  A  közös  együttműködésben  résztvevő  rendőrségi  kapcsolattartók  –  (két  fő  a 
Főkapitányságról és két fő a rendőrkapitányságokról) – részére térítésmentesen biztosítja az 
éves Vas megyei területi horgászjegyet. 

k)  A közös ellenőrzések tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja a Főkapitányságot.
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4. Az együttműködés keretében a Főkapitányság az alábbiakat vállalja: 

a)  Az  együttműködési  megállapodás  egy  példányát  megküldi  a  Főkapitánysághoz  tartozó 
rendőrkapitányságok  vezetőinek  azzal,  hogy  a  helyi  szervek  az  abban  foglaltak 
végrehajtása  érdekében  kezdeményezzék  a  konkrét  megállapodások  megkötését  az 
illetékességi területükön működő egyesületekkel. 

b)  Eljár  annak  érdekében,  hogy  a  Szövetség  hivatalos  halászati  őreinek  bejelentései, 
megkeresései  alapján  a  területileg  illetékes  rendőrkapitányságok  segítsék  a  halőrzési 
feladatok ellátását. 

c)  A  közbiztonsági  és  közlekedésrendészeti  akciók  során  összehangolt  ellenőrzések 
szervezésével  segíti  a  halászati  őrök  ez  irányú  munkáját.  Kiemelten,  a  bejelentett 
haltelepítési  helyeken és  tilalmi  időben – a szolgálati  feladatok elsődlegessége szem előtt 
tartásával  közös rendőr – halászati őr járőrszolgálat ellátását vállalja. 

d)  A Főkapitánysághoz tartozó városi kapitányságok  járőr útirányába  a szolgálati  feladatok 
elsődlegessége  szem előtt  tartásával    lehetőség  szerint  beépítik  a Szövetség kezelésében 
lévő horgászvizeket. 

e)  A Főkapitányság évente  legalább 4 alkalommal részt vesz a Szövetség hivatásos halászati 
őreinek  bevonásával  szerveződő  horgászati,  hajózási  és  környezetvédelmi  szabályok 
betartására irányuló közös akcióiban. 

f)  A  hivatásos  halászati  őrök  részére  az  ellenőrzések  során  előforduló  jogsértések  jobb 
megismerése  érdekében  –  az  igényektől  függően  –  térítésmentes  oktatás,  továbbképzés 
megtartását vállalja. 

g)  Az ellenőrzések tapasztalatairól folyamatosan tájékoztatja a Szövetséget. 

Az  együttműködő  felek  vállalják,  hogy  a  közösen  tartott  értekezleteken  évente  egy  –  szükség 
esetén  több    esetben  értékelik  az  együttműködés  helyzetét.  Indokolt  esetben  kezdeményezik  a 
megállapodás módosítását. 

Ezen  együttműködési  megállapodás  az  aláírás  napján  lép  hatályba    ezzel  egyidejűleg  az 
53/18/1999.  (IV.  20.)  számú  Együttműködési  Megállapodás  hatályát  veszti    és  mindkét  fél 
egyetértésével módosítható. 

Jelen  együttműködési  megállapodást  a  megyei  rendőrfőkapitány  és  a  Sporthorgász  Egyesületek 
Vas megyei Szövetségének ügyvezető elnöke jóváhagyólag aláírják. 

Szombathely, 2010. június 08. 

Dr. Halmosi Zsolt r . dandártábornok  Csécs Sándor 
rendőrségi főtanácsos  ügyvezető elnök 

főkapitány  Sporthorgász Egyesületek 
Vas Megyei Szövetsége


