4.

Általános horgászrend.

A horgászrendünk célja, hogy a tisztességes és sportszerű horgászt a legkevésbé korlátozzuk a
szabadidejének kulturált eltöltésében. A szabályozás során törekedtünk arra, hogy az évek
során felmerült és a horgászok által sokszor felvetett problémákra is megoldást találjunk.
Reméljük, hogy az alábbi szabályozás a tavaink halállományának és a sportszerű horgászok
hosszú távú érdekeit is szolgálja.
4.1. A területi jegyek megváltásával a tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla
szabályszegés gyanúja estén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a
jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
4.2. A halgazdálkodásra jogosult a szabályszegés elkövetőjétől a területi jegyét kártérítés
nélkül bevonhatja, illetve a vonatkozó rendelkezések szerint további szankciókkal
súlythatja.
4.3. 2 botos ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász legfeljebb
kettő - egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal
felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb
csalihalfogó emelőhálót használhat.
4.4. 1 botos ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas éves területi jegy birtokosa, valamint a gyermek
(a hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött
személy állami horgászjegy birtokában) egy darab, egy - legfeljebb háromágú horoggal felszerelt horgászkészség (Ez lehet úszós, fenekező, pergető
horgászkészség), valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó
emelőháló használható.
4.5. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy - legfeljebb három,
darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint
egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat.
4.6. A fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya az országos
horgászrenddel megegyezik. Ez alól kivételt képez a ponty és az amur, melyre fajlagos
tilalmi időszak nincs, viszont a kifogható/elvihető ponty és amur méretét 5
kilogrammban határozza meg az egyesület. Az ennél nagyobb súllyal fogott pontyot és
amurt elvinni TILOS, fényképezés után azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
4.7. Az egyesület felhívja a horgászok figyelmét a halalakkal történő kíméletes
bánásmódra. Javasolja a sűrű szövésű merítő háló, a pontymatrac és a sebfertőtlenítő
használatát.
4.8. Ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas területi jeggyel rendelkező horgász a napi darabszámkorlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 2 darabot, összesen
legfeljebb 3 darabot foghat ki, a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos
halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat ki.
4.9. Gyermek horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból naponta
összesen 1 darabot, a napi darabszám-korlátozás alá nem őshonos halfajokból naponta
összesen 5 kg-ot foghat ki.
4.10.
Éves területi jegyekkel az alábbi mennyiségek foghatók a naptári év során:

-

Felnőtt 2 botos, éves területi jeggyel összesen 100 kg
Felnőtt 1 botos, éves területi jeggyel összesen 50 kg
Nyugdíjas 2 botos, éves területi jeggyel összesen 100 kg
Nyugdíjas 1 botos, éves területi jeggyel összesen 50 kg
Ifjúsági 2 botos, éves területi jeggyel összesen 100 kg
Ifjúsági 1 botos, éves területi jeggyel összesen 50 kg
Gyermek 1 botos, éves területi jeggyel összesen 25 kg

A mennyiségi kvóta elérésekor a horgászat csak új területi jegy vásárlása esetén
lehetséges. A harcsa nem számít bele az éves mennyiségi kvótába.
4.11.
Az 50 kilogrammot meghaladó harcsa kifogója a következő évben térítés
mentesen kap éves területi jegyet. A kifogott hal súlyának hitelesítéséhez a halőr
jelenléte szükséges.
4.12.
A horgászat egész évben 00.00 és 24.00 között engedélyezett.
4.13.
A kezelésben lévő vizeken a csónak használat csak saját felelősség mellet
lehetséges, kizárólag elektromos csónakmotor használatával. Robbanó motort csak az
arra jogosult személyek használhatnak.
4.14.
Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a horgászhely és a horgászathoz
használt vízi jármű kivilágítása kötelező.
4.15.
A végszerelék bejuttatása történhet dobással, behúzással és etetőhajó
használatával.
4.16.
A bóják elhelyezésénél figyelembe kell venni a szomszédos és a szemben lévő
parton elhelyezkedő horgászállásokat. Tehát a bójákat csak a szomszédos és a
szemben lévő horgászhely képzeletbeli felező vonaláig lehet elhelyezni. Ettől csak
akkor lehet eltérni, ha azokban a horgászállásokban nem folytatnak horgászatot
4.17.
A szabad horgászállások elfoglalása érkezési sorrendben történhet, előre
foglalás nem lehetséges.
4.18.
A horgászat során mindenki köteles a környezetét tisztán tartani. Távozáskor a
horgászhelyet tisztán kell elhagyni, a keletkezett szemetet mindenki köteles magával
vinni.
4.19.
Tilos a vízi és a vízparti növényzet csonkítása, kiirtása.
4.20.
November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok
védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos. ( Bójázás
idejére megengedett)
5.

Jegyárak.
5.1. Felnőtt 2 botos, éves területi jegy ára:40 000,5.2. Felnőtt 1 botos, éves területi jegy ára:20 000,5.3. A nyugdíjas (70 év felett) 2 botos, éves területi jegy ára: 30 000,5.4. A nyugdíjas (70 év felett) 1 botos, éves területi jegy ára: 20 000,5.5. Ifjúsági (15-18 év) 2 botos, éves területi jegy ára:30 000,5.6. Ifjúsági (15-18 év) 1 botos, éves területi jegy ára:15 000,-

5.7. Gyermek (15 év alatt) éves területi jegy ára:6.000,5.8. Felnőtt heti (7 napos) jegy ára: 14 000,5.10. Felnőtt 3 napos (a kiállítástól számított 72 órás) jegy ára:7 000,5.12. Felnőtt napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára:2 500,5.13. Ifjúsági 1 botos, napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára:1 000,5.14. Ifjúsági 2 botos, napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára:2 000,5.15. Gyermek napi (a kiállítástól számított 24 órás) jegy ára: 500,5.16. Turista (1 botos) napi jegy ára: 1 250,6. A horgászatot, halgazdálkodás érintő fontosabb jogszabályok
6.1. Szervezeti élet:
• 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról
• 2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
6.2. Horgászat és horgászcélú halgazdálkodás:
• 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről
• 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak
megállapításáról
• 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról
• 44/2015. (VII. 28.) FM rendelet a halgazdálkodási vízterület különleges rendeltetésűvé
nyilvánításának szabályairól
6.3. Állategészségügy (halszállítás, haltelepítések):
• 127/2008. (IX. 29.) FVM rendelet a tenyésztett víziállatokra és az azokból származó
termékekre vonatkozó állat-egészségügyi követelményekről és a víziállatokban előforduló
egyes betegségek megelőzéséről és az azok elleni védekezésről
6.4. Halőrzés, halvédelem:
• 2012. évi CXX. törvény az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről,
valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról
• 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a
segédfelügyelők, valamint a személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról
• 70/2012. (XII. 14.) BM rendelet a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a
fegyveres biztonsági őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról
• 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a
lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek
engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól
6.5. Hatósági eljárási díjak:
• 63/2012 (VII. 2.) VM rendelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a
megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett
eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási
szolgáltatási díj fizetésének szabályairól
• 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés
vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról
6.6. Egyéb, horgászatot érintő jogszabályok:
• 57/2011. (XI. 22.) NFM rendelet a vízi közlekedés rendjéről

• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól
• 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
Vízgazdálkodás,
vízjogi
engedélyezés:
•
1995.
évi
LVII.
törvény
a
vízgazdálkodásról
• 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról
• 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek
elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról
• 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről
és
mellékleteiről
• 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet az úszólétesítmények lajstromozásáról
• 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet a vízkészlet járulék kiszámításáról

