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TAMÁSI KOSSUTH HE 2020. ÉVTŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDJE
NAPIJEGYES HORGÁSZOK SZÁMÁRA
FIGYELEM! A horgászatra vonatkozó szabályok a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII.
törvény (Hhvtv), valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek) hatályba lépésével jelentősen
változtak, azok ismerete a horgászat gyakorlásához – a jelen horgászrend szerinti horgászathoz is –
elengedhetetlen.

NAPI TERÜLETI JEGGYEL MEGENGEDETT A HORGÁSZAT:
- 06:00 órától- 18:00 óráig az érvényesség ideje alatt!
ÉJSZAKAI TERÜLETI JEGGYEL MEGENGEDETT A HORGÁSZAT:
-18:00 órától- 06:00 óráig az érvényesség ideje alatt!
KÖTELEZETTSÉGEK:
JELENLÉTI KÖNYV VEZETÉSE
A HORGÁSZAT MEGKEZDÉSE ELŐTT a horgász köteles a napijegyesek részére rendszeresített JELENLÉTI
könyvbe bejegyezni nevét (nyomtatott nagybetűkkel), a horgászatra érkezés pontos idejét (hó, nap, óra, perc).
A HORGÁSZATBÓL TÖRTÉNŐ TÁVOZÁSKOR a méret és darabszám korlátozás alá eső halfajokból a
zsákmányolt hal darabszámát és becsült súlyát, egyéb halfajokból a becsült súlyt, valamint a távozás pontos idejét a
JELENLÉTI könyvbe be kell jegyezni. Ennek elmulasztása fegyelmi vétségnek minősül !!!
FOGÁSI NAPLÓ VEZETÉSE: A méret- és darabszám korlátozással védett halat, a megfogást, és a szákba
(kantárra) történő elhelyezést követően, a fogási naplóba azonnal be kell jegyezni. Csak ezt követően vethető be ismét
a készség. A fogási naplóba rögzített, megtartott hal cseréje TILOS!!! A méret, és darabszám korlátozással védett hal
méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig, a haltest középvonalán, a test görbületét is követve kell megállapítani.
Mérőszalag és mérleg használata kötelező!
Az előző csoportba nem tartozó halfajokat a horgász a horgászat befejezését követően köteles bejegyezni a fogási
naplóba az előírásnak megfelelő módon, horgászvizek pontos megjelölésével – a fentiek be nem tartása fegyelmi
vétségnek minősül!
PARKOLÁS: A horgásztavak területére gépjárművel történő behajtás engedélyezett. A behajtó személyek
horgászhelyeiket megközelíthetik, a horgászat helyén parkolhatnak, de kötelezettséget vállalnak arra, hogy a
horgásztavak területén az ellenőrzésre jogosult személyek részére /társadalmi-, vagy hivatásos halőrök, ellenőrzést
végző horgásztársak/ a saját és vendégeik gépkocsiját megtekintésre, illetve az esetleg zsákmányolt halat ellenőrzésére
rendelkezésre bocsátják.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK:
A horgászatot csak az kezdheti meg, akinél fizikailag ott van: egy arcképes személyazonosságot igazoló okmány,
az érvényes Magyar Horgászkártya, az állami horgászjegy (vagy turista állami horgászjegy) és hozzá tartozó fogási
napló, továbbá, a napló kitöltésére alkalmas toll, valamint a nevére kiállított érvényes területi jegy, egy mérőszalag,
valamint mérleg, bojlis horgászat folytatásánál a pontymatrac, továbbá a merítő- és haltartó szák, és ezen kívül a szemét
elszállítására alkalmas zacskó, vagy más hasonló tároló eszköz. A nagytestű halak védelme érdekében általános
horgászmódszer folytatásakor is javasolt pontymatrac használata.
Az érvényes területi jeggyel rendelkező horgász semmilyen jogcímen nem adhatja át horgászati jogosultságát más
személynek, még családtagnak sem, és területi jegy nélküli horgászathoz nem biztosíthat felszerelést.
MÉRETKORLÁTOZÁSOK, FAJ SZERINTI FOGÁSI TILALMAK
magyar név
ponty
amur
fogassüllő
csuka
harcsa
balin
egyéb hal

fajlagos tilalmi időszak
nincs
nincs
03.01-04.30
02.01-03.31
05.02-06.15
03.01-04.30
nincs

megtartható mérettartomány
30 cm-50 cm
40 cm-65 cm
30 cm-től
45 cm-től
80 cm, ívás idején 100 cm
40 cm-től
nincs

- Jelen horgászrend alkalmazásában az amur napi darabszám korlátozással védett halfajnak minősül!
- Süllő esetében 2 db kifogása után horgászatát be kell fejezni!

ALKALMANKÉNT FOGHATÓ MENNYISÉG:
- Felnőtt horgász: méret-, és darabszám korlátozás alá eső halfajokból a területi jegy érvényessége ideje alatt
max. 2 db-ot (október 01-től december 31-ig 1 db ponty vagy amur, és 1 db ragadozó hal, összesen 2 db), egyéb
méret-, és darabszám korlátozás alá nem eső halfajokból 3 kg-ot zsákmányolhat. Az idegenhonos, és az invazív
halfajok, méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók és tarthatók meg. Azonban mivel a megfogásukat követően
azok visszaengedése jogszabály által tiltott, így a napi mennyiség elérését követően a horgászatukat be kell fejezni.
Felnőtt horgász egyidejűleg 2 készséget használhat készségenként kettő horoggal valamint 1x1 méternél nem
nagyobb méretű csalihalfogó hálót.
TILALMAK:
1./ TILOS a tavak gátjairól horgászni, onnan etetőanyagot bevinni és horgászkészséget
behelyezni a tóba!
2./ TILOS a kíméleti területen (mindkét vízterület esetében a tó felső részén, kezdete tájékoztató
táblával megjelölve) horgászni, csónakázni!
3./ TILOS a közlekedési utakat elzárni, autót mosni, fürödni!
4./ Csónakból TILOS a pergető horgászat!
5./ TILOS a horgászatot megkezdeni olyan helyen, ahol öt méteres körzetben hulladék található!
A hulladék ottlétéről - azt bárki hagyta ott – ellenőrzéskor az ott horgászó személy a felelős!
6./ TILOS a hangoskodás, mulatozás más horgásztársak zavarása!
7./ TILOS az állati hulladékkal való etetés!
8./ TILOS a tavakban kutyát vagy bármilyen állatot fürdetni!
9./ Halradar használata TILOS!
10./ TILOS a halat más szákjában tartani, vagy a horgászhelytől 3 m-nél messzebb kikötni!
11./ A horogra kívülről akadt halat megtartani TILOS!
EGYEBEK:
- hozott csónak használata engedélyezett, de a használatát a napijegy váltás helyén be kell jelenteni!
- csónakot mindenki csak saját felelősségére használhat!
- sátorozás megengedett, de erre engedélyt csak az egyesület Elnöke adhat!
A horgászat során kerülni kell a túlzott mennyiségű etetőanyag használatát. Naponta, személyenként max. 4 kg
etetőanyag használható. Etetni csak környezetkímélő etetőanyaggal lehet. Ilyen a szemes takarmány, a granulátum, a
pellet, a bojli. Az elviselhetetlen bűzösségig erjesztett, manipulált etetőanyag használata TILOS!
A horgász köteles olyan közel tartózkodni a bevetett készséghez, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Bevetett
készségek őrzésével mást megbízni, még átmenetileg sem lehet! Aki a horgászhelyét bármilyen okból elhagyja,
készségeit köteles a vízből kivenni.
Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi korlátozások által tiltott
halat a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a
szájnyílás előtt elvágva haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére.
Amennyiben a csalihal fogására használt hálóval méret-, és mennyiségi korlátozással védett hal kerül kifogásra,
akkor azt - méretétől függetlenül- haladéktalanul vissza kell engedni a tóba.
A kifogott halat szárazon, vagy a vízben lassú, kínlódásos fulladásnak kitenni TILOS! A halat, a parton vonszolni, a
földön, vagy a csónakban vergődni hagyni, vagy részére bármilyen más módon indokolatlan sérülést, szenvedést okozni
TILOS és fegyelmi vétségnek minősül!
A nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén a horgászat megtiltható, a vízterület elhagyására való felszólítás
mellett.
A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a horgászatra vonatkozó szabályok, a halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv), valamint a végrehajtására kiadott miniszteri rendelet(ek)ben
foglaltak az irányadók.
A horgászrendet elfogadta a Tamási Kossuth HE elnöksége 2019. december 18-án

