A halőr szolgálati igazolvány és szolgálati jelvény leírása (Vhr. 41. § (5) bek.)
Hivatásos halőri vizsga és továbbképzési vizsga bizonyítványának adattartalma
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Kiállító halgazdálkodási hatóság megnevezése
Sorszám
Név
Születési helye, ideje
Lakcíme
Vizsgatípus megjelölése (hivatásos halőri vizsga vagy továbbképzési vizsga)
Jogszabály megjelölése az adott vizsgatípust illetően
Kiállítás helye, ideje
Kiállító halgazdálkodási hatóság aláírása, bélyegzője

A hivatásos halőr szolgálati igazolványa

A rendészeti feladatokat ellátók szolgálati igazolványa az egyes rendészeti feladatokat ellátó
személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító
módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal
rendelkező
1. Az ISO 7810 (1995) vagy azzal egyenértékű szabványnak megfelelő, ID-1 méretű, többrétegű,
melegen laminált, műanyag kártya, amely megfelel az „A” okmányvédelmi kategóriának.
2. Az alapanyagba integrált arckép méretének legalább 30x24 mm-nek kell lenni. Az
arcképmezőn belül az áll és a fejtető közötti résznek a teljes képmagasság 70–80%-a
közöttinek kell lenni.

A hivatásos halőr szolgálati jelvénye

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI
FELADATELLÁTÁS” felirat, alul sorszám található. A középső síkban, 45 mm átmérőjű egyedi
logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van. A jelvényen található
sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A
bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mezőben a ponty faj (Cyprinus carpio) fehér színű, jobbra néző
sematikus ábrázolása helyezkedik el, alatta fekete színű „HIVATÁSOS HALŐR” félkör felirat
található.

Az állami halőr szolgálati jelvénye

1. A szolgálati azonosító jelvény 80 mm magas, 60 mm széles ovális, felül „RENDÉSZETI
FELADATELLÁTÁS” felirat, alul sorszám található. A középső síkban 45 mm átmérőjű egyedi
logó kap helyet, melynek alsó széle az alapjelvény aljától 10 mm-re van. A jelvényen található
sorszám 6 számjegyből áll.
2. A szolgálati azonosító jelvény fekete bőralátéten rögzített, mely gombolásos kivitelű. A
bőralátét 2 mm-rel szélesebb a fémjelvénynél, felül a gombolás céljára lyukasztott és hasított.
3. Egyedi logó: Sötétkék kör alakú mező közepén 14 mm magasságú Magyarország-címer látható,
a címer felett a harcsa faj (Silurus glanis) fehér színű, jobbra néző sematikus ábrázolása
helyezkedik el, a címer alatt „ÁLLAMI HALŐR” félkör felirat található.

Hivatásos halőr (társadalmi halőr) szolgálati napló adattartalma

1. „Hivatásos halőr / Társadalmi halőr szolgálati naplója” felirat
2. Kiállító halgazdálkodási hatóság megnevezése
3. Sorszám
4. Név
5. Születési helye, ideje
6. Hivatásos halőr, illetve társadalmi halőr szolgálati igazolvány száma
7. Működési terület:
a. Halgazdálkodási vízterület megnevezése
b. Halgazdálkodási vízterület víztérkódja
c. Haltermelési létesítmény megnevezése
8. Számozott oldalak száma
9. Kiállítás helye, időpontja
10. Kiállító halgazdálkodási hatóság aláírása, bélyegzője
11. A napló belső oldalainak tartalma:
a. Bejegyzés sorszáma
b. A bejegyzés kelte
c. A szolgálati esemény leírása, helye és időpontja
d. A megtett intézkedés leírása, a bejegyzést tevő aláírásával
e. Megjegyzés (ellenőrzés vagy egyéb bejegyzés)

Társadalmi halőr szolgálati igazolványának adattartalma

1. Kiállító halgazdálkodási hatóság megnevezése
2. Sorszám
3. „Társadalmi halőr szolgálati igazolványa” felirat 1 db igazolványkép helye, mellette „P.H.”
4. Név
5. Az alábbi szöveg feltüntetése: „A szolgálati igazolvány visszavonásig érvényes.”
6. Születési hely, idő
7. Anyja leánykori neve
8. Lakóhelye
9. Működés helye (nyilvántartott halgazdálkodási vízterület, víztérkód megjelölése)
10. Az alábbi szöveg feltüntetése:
„E szolgálati igazolvány tulajdonosa a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény 57. § (4) bekezdésében foglalt intézkedések megtételére, valamint intézkedése keretében az
intézkedése alapján indult eljárás megindításáig a halfogásra jogosító okmányokban foglalt személyes
adatok kezelésére jogosult.”
11. Kiállítás helye, időpontja
12. Kiállító halgazdálkodási hatóság aláírása, bélyegzője

