
H O R G Á S Z R E N D 
Szedres és Vidéke HE vízterületén a 2017. évre 

 
1. A horgászat és a kifogott halak nyilvántartása: 

- A horgászat megkezdése előtt a faháznál elhelyezett beírófüzetbe olvasható írással be kell írni a horgász nevét és érkezési 

idejét. 

- A horgászat befejezésekor rögzíteni kell a megtartott halak fajtáját, mennyiségét (súly és darabszám) valamint a távozás 

időpontját, végül aláírni. 

- A horgászhelyen megtartani kívánt halat a horgászat újrakezdése előtt be kell írni a fogási naplóba. A szákba helyezett halat 

kicserélni tilos!   

2. A horgászat ideje: 
- Az egyesület vízterületén mindennap 00 órától 24 óráig lehet horgászni. Napijegy az érvényesség időpontjától számított 24-

órában érvényes. A vezetőség horgászati tilalmat rendelhet el a környezetvédelmi napokra, horgászversenyekre és a különböző 

rendezvényekre. 

3. Horgászfelszerelés:  
- Felnőtt éves területi jegy megváltása esetén: 2 bottal, botonként 2 egyágú horoggal, vagy botonként 1 háromágú horoggal, 

illetve egyidejűleg 1 db 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálóval lehet horgászni. 

 – Ifjúsági, illetve e kategóriát megváltó női horgászok területi jegy megváltása esetén: 1 bottal, 2 egyágú horoggal, vagy 1 

háromágú horoggal, illetve egyidejűleg egy darab 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálóval lehet horgászni 

- Gyermek horgászok: kizárólag egy horoggal szerelt, 1 db úszós felszereléssel horgászhatnak, kizárólag nagykorú felügyelete 

mellett. Éves szinten 2 db darabszám korlátozással védett halat elvihet, de egy nap csak egyet. Évi 25 kg, és napi 1,5 kg 

darabszám korlátozással nem védett (egyéb halat) tarthat meg. 

- Turista területi jeggyel rendelkezők: 1 bottal, 2 egyágú horoggal, vagy 1 háromágú horoggal, illetve egyidejűleg egy darab 1 

m2-nél nem nagyobb csalihalfogó hálóval horgászhatnak. 

4. Kifogható halak: 
- Méretkorlátozás: ponty megtartható mérete 30-60 cm, süllő 50 cm, csuka megtartható mérete 50-70 cm és amur 50 cm. Egyéb 

méretkorlátozásokra, illetve a fajlagos tilalmi időszakokra a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. tv., 

valamint az annak végrehajtására a vidékfejlesztési miniszter által kiadott 133/2013.(XII.29.)VM. rendelet szabályait kell 

alkalmazni. A ponty fajlagos tilalma egyesületünket 2016-tól 5 éven keresztül nem terheli. 

- Compóra egész éven át tilalom van érvényben! 

- Kifogható hal mennyisége: felnőtt területi jegyet megváltók esetén: napi 2db, heti 4db, havi 8db darabszám korlátozással 

védett halat, és évi 50 kg, napi 3 kg darabszám korlátozással nem védett halat (egyéb hal), ifi és női területi jegyet megváltók 

esetén: napi 1db, heti 2db, havi 4db darabszám korlátozással védett halat és évi 25 kg, napi 1,5 kg darabszám korlátozással 

nem védett halat (egyéb hal), tarthat meg. 

- Turista területi jeggyel rendelkezők: napi 2db, heti 4db, havi 6db darabszám korlátozással védett halat, és napi 3kg, heti 

maximum 10 kg darabszám korlátozással nem védett halat (egyéb hal), tarthat meg. A területi engedély 3 hónapra érvényes és 

összesen 18 db darabszám korlátozással védett halat tarthat meg.   

- Felnőtt éves területi jegy megváltása esetén: 23 db darabszám korlátozással védett hal fogható, ezt követően a további 

horgászat tilos! A kifogott 20 db darabszám korlátozással védett hal megfogása esetén pót (területi jegy) váltása lehetséges. 

Pótjegy váltása 5 db darabszám korlátozással védett hal megtartására jogosít fel. 

- Ifjúsági, illetve e kategóriát megváltó női horgászok területi jegy megváltása esetén: 11 db darabszám korlátozással védett 

hal fogható, ezt követően a további horgászat tilos! A kifogott 11 db darabszám korlátozással védett hal megfogása esetén pót 

(területi jegy) váltása lehetséges. . Pótjegy váltása 5 db darabszám korlátozással védett hal megtartására jogosít fel. 

5. A horgászhely:  

- A horgászhelyek megközelítése minden fajta járművel tilos! A járműveket a parkolókban kell elhelyezni! 

- A horgászhelyek tisztaságáért az adott időpontban ott horgászó horgásztárs a felelős! 

- Az egyesület vízterületén foglalt hely nincs! 

6. Környezetvédelmi napok: 
- Környezetvédelmi napok időpontjáról a vezetőség faliújságon értesíti a horgászokat. A területi jeggyel rendelkező 

horgászoknak legalább két környezetvédelmi napon 2X8 óra kötelező aktívan részt vennie. Aki ennek nem tesz eleget 3.000.-

Ft-tal köteles megváltani/nap az el nem végzett munkát, melyet a gazdasági felelősnél kell befizetni.  

7. Egyéb rendelkezések:  
- A hidakon való közlekedés balesetveszélyes, a hidak használatát mindenki saját felelősségére teheti meg. 

- Tavaink környezetében a tűzrakás szigorúan tilos! 

-  Szükség esetén a vezetőség lékvágást rendelhet el, az ezzel kapcsolatos munkavédelmi szabályokat szigorúan be kell tartani! 

Lék megjelölése kötelező! 

- Ittas állapotban a csónakban tartózkodni, munkát végezni tilos! Csónakban mentőmellény viselete kötelező!  

- Éjszakai halőrzés a 2015. évi közgyűlési döntés alapján 3 alkalommal kötelező. Megváltása alkalmanként 3.000.- Ft, melyet 

a gazdasági felelősnél kell befizetni.  

A horgászrend által nem érintett kérdésekben a 2013. évi CII. tv. A halgazdálkodásról és a hal védelméről, valamint a 

vidékfejlesztési miniszter 133/2013.(XXII.29.)VM. rendelete a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak 

megállapításáról szóló rendelet az irányadó. A törvény, a horgászrend, illetve a közgyűlési határozatok nem ismerete, illetve 

nem megfelelő értelmezése nem mentesít a fegyelmi felelősségre vonás alól! 

 

Vezetőség 

 

 



 

                                                                

 


