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Felnőtt horgász egy időben maximum: 2db bottal és botonként legfeljebb 3db horoggal horgászhat.  

Ifjúsági/ Turista  horgász maximum 1db bottal, a boton legfeljebb 3db horoggal horgászhat. 

Gyermek: 1db bottal, és azon 1db horoggal szerelt készséggel horgászhat. 

A megengedett horgászkészségeken felül, egy időben a spicc bot használata is tilos! 

A horgászat ideje:  

Horgászni egész évben 04 -24 h-ig lehet. 
18. éven aluli horgász az éjszakai horgászaton csak felnőtt kíséretével vehet részt! 

Éjszaka horgászni hétvégeken a pénteki horgászat kezdetétől a hétfői horgászidő végéig lehet! 

Ünnepnapokon az éjszakai horgászat a megelőző nap horgászrendjének kezdetétől az ünnepnapon érvényben lévő, 

horgászidő végéig lehet. Amennyiben az ünnepnapot hétvége követi, továbbiakban a hétvégére vonatkozó előírás az 

érvényes. Ezeken a napokon a napijegy 00.00h-tól 24.00h-ig érvényes.  

Éjszakai horgászat idején váltható kizárólag éjszakai napijegy is, amely az adott napon 18.00h-tól másnap 

08.00h-ig érvényes.  
Sátrat-lakókocsit állítani tilos! (Kivétel: a pénteki horgászat kezdetétől, a hétfői aktuális horgász idő végéig, ill. az éjszakai 

horgászat napjának kezdetétől, az éjszakai horgászat napjának végéig .) 

Hétköznap napközben, az oldal nélküli esernyő- napernyő, 3X3-as gyári mintájú sörsátor használata engedélyezett. 

Fürdeni tilos! A vízfelület vízi sport célú használata tilos! (szörf, gumimatrac, kajak, stb…) 

Horgászni kizárólag partról szabad! A csali, az etető anyag, és a horog behordására alkalmas bármilyen távirányítással működő 

elektromos, illetve mechanikus berendezés használata, tilos! Pl.: etető hajó! 

A partvonal megbontása, stég és épített környezet kialakítása, fix bója elhelyezése tilos! 

Kíméleti területen horgászni tilos!  A kíméleti terület vízfelületére, oldalról bedobva is tilos horgászni! 

A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik! Horgászati tevékenység nélküli, előzetes helyfoglalás tilos! 

Egy horgász csak egy horgász helyen horgászhat! A szomszédos horgászhoz, közös megegyezés hiányában 5m-en belül 

helyet foglalni, a már meglévő horgászhelyek kialakításán túl tilos! 

Méret korlátozások- Tilalmak 

Megtartható méretek: Ponty 35 cm,  amúr 50 cm, csuka  50cm, süllő  30cm, harcsa 60cm. 

Csuka tilalom: 02. 05-03-28. -ig, Süllő tilalom 02. 26-04-26.-ig, Harcsa (100cm alatt) tilalom: 05. 07.-06. 14 ig. 

 A tilalom, a kezdő nap 00 órájától a záró nap 24. órájáig értendő. 

Ponty tilalom nem lesz! 

Elvihető hal mennyiség/ napijegy:  

 Felnőtt horgász:  2db méretkorlátozás alá eső őshonos hal,  ( egy fajból max: 2 db)+ 1 db amúr + 5kg egyéb 
 Ifjúsági/turista/gyermek horgász: 2db méretkorlátozás alá eső őshonos hal, ( egy fajból max: 1 db) + 1db 

amúr  + 3kg egyéb 

Az 5kg fölötti pontyot azonnal vissza kell engedni a tóba! 
A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és egész kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően a 

készség visszadobása előtt, az állami fogási naplóba, azonnal, be kell írni!  Ceruzával történő beírás tilos!  
Minden horgász köteles súly és hosszmérésre alkalmas eszközt magánál tartani! 

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani, kizárólag leölve szabad. 
A kifogott és megtartani kívánt halakat, maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. 

A megtartott halat a parton, ill. a tó körüli területen ellenőrizhető állapotban kötelező tartani! 

Általános szabályok: 

A keletkezett szemetet kérjük a partról eltávolítani. Szemetes helyen horgászni tilos! 
Sötétedés után a horgászhelyet jól látható módon folyamatosan meg kell világítani egy lámpával! 

A napijegyes horgásztársak is kötelesek tájékozódni az érvényben lévő horgászrendről. 
Aki a halászati őrt tettlegesen bántalmazza, az engedély bevonása mellett Büntetőjogi feljelentést von maga után! 
Az a személy, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket!  

A halászati őr felszólítására, a horgász köteles biztosítani a gépjárművének átvizsgálhatóságát! 

A nem szabályozott kérdésekben, Halgazdálkodásról és Halvédelméről szóló 2013. évi CII. törvény  rendelkezései 

az irányadók.  A szabályok be nem tartása az engedély bevonása mellett adott esetben büntetjogi ill. polgári peres 

eljárást is vonhat maga után. A szabályok nem ismerete nem mentesíti a horgászt a felelőségre vonás alól! 

 

 

 



 

                                                                                      


