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HELYI HORGÁSZREND 

Érvényes:  

2023 január 1-től a 2023. horgászévre  

valamennyi, a horgászszervezet által horgászati célra hasznosított halgazdálkodási vízterületre. 

 
A HBMHSZSZ kezelésében lévő valamennyi vízterület vonatkozásában a HBMHSZSZ helyi horgászrendje a halgazdálkodásról és a halvédelemről szól 

2013. Évi cii. Törvény, a Halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendeletben megállapított 

általános szabályoktól – a törvény felhatalmazása alapján – eltérő rendelkezéseket tartalmaz, ezért a területi jegy megváltása és a halfogási tevékenység 

megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el és tanulmányozza át a horgászrend tartalmát, mert annak megsértése hátrányos jogkövetkezményekkel 

járhat. 
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A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületek helyi horgászrendje egységes szerkezetben 2023. 

A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületek és korlátozások határai : 
Csatornák: 

• Keleti-főcsatorna, Tiszalöki osztó műtárgytól – Bakonszegi Zsilipig, (09-104-1-1, 09-039-1-1) 

Korlátozás: A Keleti-főcsatorna Tiszalöki osztó műtárgytól (47.981592, 21.327941) a Tiszavasvári 3631-es számú főút Keleti-főcsatorna 
hídjáig (47.970945, 21.334689) kíméleti terület, horgászni tilos!  

• Nyugati-főcsatorna, Tiszalöki osztó műtárgytól (a KFCS-NYFCS összekötő csatorna is hozzá tartozik) – Nyugati-főcsatorna hármas 

elosztóig, (09-055-1-1, 09-098-1-1 
Korlátozás: A Kosodai híd (47.714343, 21.123201) és Cserepesi híd (47.689983, 21.094660) között folyás szerinti jobb partján, a 

Gyökérkúti-zsilip és a Fényestói-zsilip közötti szakasz folyás szerinti jobb partján, a Fényestói-zsilip és az Árkus híd közötti szakasz folyás 

szerinti bal partján lehet horgászni! Tilos horgászni a Cserepesi hídtól a Gyökérkúti vasúti hídig! Csónakot használni a 36. számú főút 
hídjától (47.923095, 21.224388) a 3501 számú út hidjáig (47.869523, 21.200491) tartó szakaszán lehet. 

• Hortobágy-Berettyó főcsatorna, az Ágotai hídtól – a Karcag-I. csatorna hullámtéri kifolyó folyásirány szerinti bal partjáig (09-029-1-1) 

• Hamvas-főcsatorna, 0+000 - 44+500, (09-030-1-1) 

• Sárréti-főcsatorna, 0+000 - 55+200, (09-031-1-1) 

• Alsófuttaki csatorna, 0+000-10+800, (09-032-1-1) 

• K-IX öntöző főcsatorna, 0+000-30+000, (09-112-1-1) 

• Kadarcs-Karácsonyfoki csatorna, 0+000 - 30+720, (09-035-1-1) 

Korlátozás: HNP területeken horgászni tilos! (47.632792, 21.307677;47.616057, 21.266215); (47.621456, 21.218113; 47.626226, 
21.173296) 

• Kösely-hajdúszováti átmetszés csatorna, 0+000 - 10+000, (09-043-1-1) 

• Kösely-csatorna, 0+000 (47.451591, 21.303598) - 51+000 (47.393546, 21.529069), (09-034-1-1) 

Korlátozás: Korlátozás: Hajdúszoboszló 0349 hrsz-ú csatorna befolyásától (47.443365, 21.357018) és a Nádudvari közúti hídig 
(47.451591, 21.303598) horgászni tilos! 

• Alsókadarcs-csatorna, 0+000 - 19+900, (09-033-1-1) 

Korlátozás: 33. számú főútól (47.552436, 21.323776) a Kisálomzugi hídig (47.533304, 21.242436) horgászni tilos! 

• K-VI. csatorna, 0+000 - 3+160, (09-041-1-1) 

Korlátozás: Horgászni a visszafordító hídtól (47.546178, 21.291579) a halgazdaság irányába (47.546256, 21.287139) tilos! 

• K-VIII. csatorna, 0+000 - 17+401, (09-042-1-1) 

• Árkus ér, 0+000-24+000, (09-036-1-1) 

Korlátozás: Nagymajori hídtól (47.645320, 21.011836) a Nyuagti-főcsatornáig folyása szerinti jobb parton lehet horgászni, a Nyugati-

főcsatornától a 4071 sz. útig (47.596767, 21.025566) horgászni tilos, innentől a 33 sz. útig folyás szerinti jobb parton lehet horgászni. A 
Nyugati-főcsatorna bújtatójától (47.565128, 21.045143) a Faluvéghalmi hídig(47.566085, 21.050708) mindkét oldalon lehet horgászni. 

• Vajdalaposi csatorna, (09-115-1-1) Keleti-főcsatornától (47.525324, 21.323840) a 3405-útig (47.513145, 21.279132) 

• Király-ér, (09-128-1-1) 

Tavak: 

Látóképi horgásztó, (09-024-1-1 
A helyi horgászrend az évközben a Szövetség kezelésébe kerülő vizekre is vonatkozik. 

I. A horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 
1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 

2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos 

Horgászrend (OHR) és a helyi horgászrend (HHR) szabályait. 

2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi 

jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR rendelkezéseivel és halgazdálkodási 

hatósági határozattal nem lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, 

hatálya az aktuális évi OHR hatályával megegyező. 

3. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő 

mindenkori biztosítása. 

4. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy 

annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék 

(pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. 

5. Jelen horgászrend a HBMHSZSZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő 
területen horgászatot folytató, érvényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki. 

6. A jelen horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést kötött a jegy kiadójával, s ennek keretében 

hozzájárult adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 
7. A HBMHSZSZ helyi horgászrendjében (a továbbiakban horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről Szóló 2013. Évi CII. Törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 

133/2013.(XII.29.) VM rendeletben (Vhr.) foglaltak irányadók. 

8. A horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A horgászrendben foglalt előírások megsértése, az 

egységes állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén a területi jegy is bevonásra kerül. A horgászat és kisszerszámos-

rekreációs halászat szabályait sértő személlyel szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített esetben büntetőeljárás 
kezdeményezésére kerül sor. 

9. A területi jegy megváltásával a horgász a horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul 

veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, az ellenőrzés és a halőri intézkedések során köteles az együttműködésre, egyben hozzájárul 
ahhoz, hogy a horgászat és kisszerszámos-rekreációs halászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. 

A fényképés/vagy videofelvételeket a HBMHSZSZ köteles zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. A HBMHSZSZ 

jogosult a kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületeken és azok partjának minősülő területeken bármely szabálysértés, vagy bűncselekmény 
esetén (pl.: szemetelés, orvhalászat, fakivágás, stb.) fénykép, hang-, és videofelvételt készíteni. Jogosulatlan horgászattal, halászattal 

kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási 
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hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a jelen horgászrendben meghatározott, bizonyított esetekben a területi jegye visszavonásra kerül, 

illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható. 

10. A HBMHSZSZ az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a HBMHSZSZ honlapján (www.hajdu-horgasz.hu) a változást 

megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően 

megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem 
hivatkozhat.  

11. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett 

balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja. 
12. A horgászok és a vízterületen, vízparton, védterületeken tartózkodó egyéb személyek a víziközlekedési eszközöket, tóberendezési 

tárgyakat, horgászlétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

13. A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános 
szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.  

14. Az adott területi jegy megvásárlását megelőzően a horgász saját felelőssége az, hogy számára a horgászrend tartalma és a választott 

vízterület(ek) – a használt horgászmódszerhez igazodóan - megfelelőnek bizonyulnak-e. A területi jegy árának utólagos visszafizetésére előzők 
miatt, illetve vis maior esemény bekövetkezése okán, figyelembe véve a HBMHSZSZ által kiadott területi jegyek komplex (több vízterületre 

szóló) területi hatályát, nincs lehetőség. 

15. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és 
természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi 

szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók. 

II. A HBMHSZSZ által kiadott horgász területi jegyek 
1. A HBMHSZSZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel 

tartózkodni csak a HBMHSZSZ által kiadott érvényes területi jegy és a horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok 

birtokában lehet. 

2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes. 

• éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig, 

• heti: a kitöltéstől számított 7 nap 23:59-ig,  

• napi: a jegyen előre feltüntetet napon 23:59-ig. 

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a HBMHSZSZ fentiektől eltérő, rövidebb időszakra is meghatározhatja. 
3.  A HBMHSZSZ által kiadott területi jegyek típusai és fajtái: 

• - típusa szerint: horgász 

• - a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: általános, összevont, 

• - az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint: 

o Teljes jogú (felnőtt), 

o Kedvezményezett - egybotos (hölgy, 65 éven felüli, díjköteles állami Horgászjeggyel 15. Életévbetöltésétől-18 éves korig, továbbá – 
igazoltan-mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy) 

o Gyermek (3. Éves életkor betöltésétől a 15. Éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett) 

• - a kiváltó tagsági viszonya szerint: a HBMHSZSZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló (a), vagy 

a HBMHSZSZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban nem álló (vagy a típusú területi jeggyel kvótát elérő) 

(b). a HBMHSZSZ és a MOHOSZ családhoz tartozás, azaz az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH) annak okmányon történő tárgyévi 

befizetésével igazolható. 
4. A területi jegyek árai a 2. és 3. Pontban foglaltak alapján különböznek. 

5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. 

6. Elvesztés miatt pótolt egységes állami horgászokmánnyal a HBMHSZSZ vizein a horgászat – a horgászrendben szereplő kvóták pontos 
ellenőrizhetősége miatt - kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával folytatható. Területi jeggyel kapcsolatos kérdéses esetekben – a 

kapcsolódó dokumentumokkal és írásos kérelemmel együtt - a HBMHSZSZ központi irodájában ügyfélfogadási időben kérhető állásfoglalás. 

7. A hhvtv 40 §. (5) bekezdése szerinti, állami horgászvizsga letétele alól mentesült, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi 
fogyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat. Egyedi 

esetben előzetes egyeztetést követően a HBMHSZSZ központi iroda állásfoglalása a mérvadó. 

8. A HBMHSZSZ által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett: 
8.1. teljes jogú területi jeggyel: kettő - legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint 

egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló. 

8.2. kedvezményes (egybotos) és turista állami horgászjegyhez kiadott területi jeggyel: egy - legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb 
háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló. 

8.3. gyermek területi jeggyel: egy - legfeljebb háromágú horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem 
nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig. 

III. A horgászat általános szabályai 
1. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói 

előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt 
távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi létesítése közterületen tilos, kivételt 

képeznek az engedéllyel rendelkező víziállások. 

2. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi 

élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A természeti 

és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett. 

3. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító 

felé történő bejelentésére. 

4. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek ideiglenesen sem hordhatók el. 

5. A vízparton - kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői engedély hiányában - csak fém és műanyag bottartó használható. 

6. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak 
rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a mindenkori használók kötelessége. 

7. A drótszák használata tilos. 
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8. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése 

céljából történő átalakítása tilos.  

9. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos. 

10. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve 

felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől 

számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. 

11. A halnak indokolatlan sérülést, szenvedést okozni tilos. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.  

12. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott 

hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén a 
később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy 

részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték 

fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül. 
13. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes 

zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával 

vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való 

horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólagosan 

is bevonásra kerülhet. 

14. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos. 
15. Árvízvédelmi töltésen - beleértve a töltés külső és belső 10-10 méteres előterét - segédmotor-kerékpárral, motorkerékpárral és gépjárművel 

közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó, gát, tiltó,zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi 

szerv érvényes hozzájárulásával lehet.  
16. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a HBMHSZSZ vagy az általa engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek 

szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. a versenyek előtt a HBMHSZSZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat 

rendelhet el. 
17. Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt 

eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani. 

18. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a 
vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást. 

19. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben 

azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet 
károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani. 

20. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati 

őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett. 
21. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati 

őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. 

22.  A horgász köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - annak fajának, méretének és mennyiségének megfelelően 
kíméletesen – tárolni és szállítani.  

23. Az adott hal méretét a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell megállapítani. 

24. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt) kell 
tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés tilos),kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét. Ez esetben A 

hal maradványokat a III/1 pont szerint kell kezelni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. 

25. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-
védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja. 

26. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos. 

27. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés 
céljából. 

28. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint egészségügyi, környezetvédelmi, halegészségügyi veszélyhelyzet, 

halpusztulás esetén jogszabály, üzemeltetési szabályzat vagy hatósági határozat érvényesítése okán, továbbá verseny vagy 
munkavégzéscéljából a halgazdálkodásra jogosult, illetve képviseletében a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. 

E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott idősávra, területre kiterjedő. 
29. Az engedélyekben szereplő csatornákon a lékhorgászat tilos.  

30. Áthúzásos horgászat tilos! 

31. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatracon, úszva, stb.) Tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által 
szervezett, vagy támogatott versenyek alkalmával. 

32. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvilágítani. 

33. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek partján a köz- és magántulajdonban, 
gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik. 

34. A HBMHSZSZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak 

a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. 
A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek! 

35. A horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános 

szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza. 
36. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára engedélyezett napi maximum mennyiséget, akkor 

a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni. 

37. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott halon a 
hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes „csövecske“ található, a jel egyedi számát, a fogás idejét, helyét, a hal 

súlyát és hosszát a HBMHSZSZ címére telefonon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet köszönünk. 

38. A horgász (az engedélyes) a kifogott és megtartani kívánt darabszám korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azonnal 
köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét azok 

össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a horgászhely elhagyása előtt - többnapos horgászat esetén naponta egyszer - 

köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám korlátozással nem védett halakat 

fog ki. 

39. A hivatalos haljellel ellátott halak fogásának bejelentése, az adatszolgáltatás teljesítése a horgász és a halgazdálkodási hasznosító közös 
érdeke.  
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IV. Horgászási és fogási tilalmak, méret- és mennyiségi korlátozások helyi szabályai 
1. Tilos horgászni: a Keleti-főcsatornán 2023. április 04-05 napján és valamennyi vízterületen 2023 június 20-21, július 18-19 és október 17-

18 napján.  

2. Tilos az éjszakai (22:00-06:00) horgászat December 01-től Február utolsó napjáig. 

3. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen Tilos. 
4. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. 

Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett.  

5. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, ezüstkárászt, busa fajokat és razbórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan 
mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, ahol kifogásra kerültek.  

6. Valamennyi vízterületen tilos a horgászati célú halradar használata november 01-március.15 között. A HBMHSZSZ által szervezett vagy 

engedélyezett verseny idejére a tilalom feloldható. 
7.  A HBMHSZSZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méretkorlátozás érvényes: 

A) karika keszeg (abramis bjoerkna l.) 

B) dévérkeszeg (abramis brama l.) 

C) lapos keszeg (abramis ballerus l.) 

D) bagolykeszeg (abramis sapa p.) 

E) sügér (perca fluviatilis l.). 

A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók. 

8. A HBMHSZSZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret: 

A) a ponty: 35 cm 

B) a csuka: 50 cm 

C) a süllő: 40 cm 

D) a kősüllő: 30 cm 

E) a balin: 45 cm 

F) az amur: 50 cm 

Az. 7. és 8. Pontban nem szereplő méretkorlátozással szabályozott halfajokra a Vhr. Szerinti méretkorlátozások vonatkoznak. 
9. A HBMHSZSZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot, vagy egyedsúlyt elérő halakat kifogásuk után azonnal 

kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében: 
A) ponty: 6 Kg 

B) amur: 6 Kg 

C) csuka: 6 Kg 

D: süllő: 6 Kg 

10. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi 1, heti 2 és éves 15 darab megtartható szabályt kell alkalmazni.  

11. Az invazív fajok napi és éves korlátozás nélkül kifoghatók. 
12. A compó kifogása (megtartása) a HBMHSZSZ kezelésében található összes vízterületen tilos! 

 

13. Éves fogási kvóták - jegytípusonként: 

Az alábbi éves és napi fogási kvótákat kell alkalmazni abban az esetben is, ha egy személy egy időben a HBMHSZSZ által kiadott több fajta 

területi jeggyel rendelkezik (mennyiségi korlátozások összeadásának tilalma). 

A. A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényeségi időszaka alatt) összesen 
100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától és darabszámától függetlenül. 

B. A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületekre érvényes több területi jegy nem jogosít többlethalelvitelre. 

C. Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással 

szabályozott kifogott-elvitt halak mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott területi 

jeggyel tovább nem folytatható. 

 
14. Éves területi jegyre vonatkozó kvóták 

A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással védett halfajokból: 

A) teljes jogú éves területi jeggyel 

- a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 25 db, 

ezen kívül összesen 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg darabszám-korlátozással nem védett hal megtartására jogosít, 

mely halmennyiségbe nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, busa 
fajok). 

B) kedvezményes (egy botos) éves területi jeggyel 

- a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 25 db, ezen kívül összesen 30 kg darabszám-korlátozással nem 
védett hal megtartására jogosít, mely halmennyiségbe nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, 

amurgéb, kínai razbóra, busa fajok). 

C) általános gyermek területi jeggyel 

- darabszám-korlátozással védett halfajokból mindösszesen 5 db fogható ki(vihető el).  

- darabszám-korlátozással nem védett halfajokból mindösszesen 10 kg fogható ki(vihető el). A 10 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe nem 

számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok (ezüstkárász, törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, busa fajok). 
15. Napi kvóták 

A) teljes jogú területi jeggyel 

- darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki, vihető el 
- darabszám-korlátozással nem védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly-, dévér-,karika-, laposkeszeget. 

B) kedvezményezett (egybotos) területi jeggyel 

- darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki, (vihető el) 

- darabszám-korlátozással nem védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget. 
D) gyermekjeggyel 

- darabszám-korlátozással védett halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el). 

- darabszám-korlátozással nem védett halfajokból naponta 2 kg vihető el, beleértve 
- A horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget. 
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V. Az egyes vízterületek általánostól eltérő szabályai 
1. Horgászati célú csónakhasználat 
A) Horgászati célú csónakhasználat engedélyezett a Keleti főcsatorna HBMHSZSZ kezelésében lévő szakaszán és a Nyugati-főcsatorna 36. 

számú főút hídjától (47.923095, 21.224388) a 3501 számú út hidjáig (47.869523, 21.200491) tartó szakaszán.  

B) Víziközlekedés céljából is igénybe vett halgazdálkodási vízterületen tilos olyan horgászati módszer alkalmazása, melynek alkalmazása 
során a vízfelszín felett a horgászzsinór a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók medrének felénél 

többet keresztirányban elzár. 

C) Az A. ponton kívüli, a HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületeken csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos. 
2. Gátjárási engedély 

A) A Keleti-főcsatorna és Nyugati-főcsatorna depóniáján való közlekedéshez minden esetben gáthajtási engedély szükséges! 

B) A HBMHSZSZ által kiadott Keleti- főcsatornára ÉVES területi engedélyek, mint gáthajtási engedélyek, területi és időbeli 

érvényessége a horgász területi engedéllyel megegyező. 

A depónián való közlekedés mindenkor annak figyelembevételével történhet, hogy a depónia nem közlekedési út. 

Esős időben, stabilizálás nélküli felázott depónián közlekedni tilos!  
Az engedélyes csak saját felelősségére közlekedhet a depónián. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, vagy személyi sérülésért az 

igazgatóság semminemű felelősséget nem vállal. A depónián közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbséget kell biztosítani! 

Tilos a sorompók önhatalmú felnyitása, vagy a sorompó rézsűn történő megkerülése! Tilos a rézsűn, előtereken közlekedni, parkolni! A depónia 
koronán megállni, várakozni a korona élben a padkán engedélyezett. A depónia korona használók tudomásul veszik, hogy a TIVIZIG 

munkatársainak és járműveinek a szakági feladatok elvégzése érdekében járó elsőbbséget és akadálymentes haladást biztosítani köteles a minél 

hatékonyabb munkavégzés céljából a kezelő munkatársa a depóniahasználat szabályszerűségét jogosult ellenőrizni, a közlekedőket irányítani 

vagy megállítani. 

Az engedély a horgászhelyek megközelítésére szolgál. A közlekedési engedély személy- és áruforgalom lebonyolítását szolgáló átmenő célú 

közlekedésre nem érvényes, ilyen célú közlekedésre a depónia korona igénybevétele tilos! A sorompóval, tiltótáblával, vagy egyéb módon 
lezárt depóniára, az engedély kiadásának dátumától, érvényességi idejétől függetlenül az engedély területi hatálya érvényét veszíti. 

Az TIVIZIG jogosult arra, hogy év közben külön bejelentés nélkül a depóniák védképességének megőrzése, karbantartási munka, vagy egyéb 

indokkal, a depónián történő közlekedést korlátozza, megtiltsa. 
A depónián való közlekedés során a KRESZ szabályait be kell tartani! A közlekedés fokozott óvatosságot igényel. Mindenkor számítani kell 

a depónián lévő bukkanókra, a porképződés miatt korlátozott látási viszonyokra. A megengedett maximális sebesség 20 km/h. 
Az engedélyes a közlekedésével okozott kárt (depóniában és annak tartozékaiban stb.) köteles megtéríteni. Amennyiben károkozása súlyosabb, 

vagy az a védműként szolgáló állami tulajdonnak szándékos cselekménnyel történő rongálása, akkor ez szabálysértési, illetve büntetőeljárást, 

valamint az engedély visszavonását vonja maga után. 
Az engedélyes köteles engedélyét a depónián történő közlekedéskor, parkoláskor magánál tartani, és az őrszemélyzet, vagy az arra illetékes 

ellenőrzést végző kérésére felmutatni. Abban az esetben, ha ennek nem tud eleget tenni a helyszínen, akkor tevékenysége engedély nélküli 

közlekedésnek minősül! Ezen cselekmény minősítését nem oldja fel az utólagosan bemutatott engedély! 
Amennyiben az engedélyes az engedélyben meghatározott előírásokat nem tartja be, akkor az őrszemélyzet vagy az ellenőrzésre jogosult az 

engedélyt bevonhatja, kezdeményezheti a szabálysértési eljárás megindítását, valamint a közlekedési engedély újbóli kiadásának, vásárlásának 

letiltását. 
Hatósági jelzés (forgalmi rendszám) viselésére kötelezett gépjárművel engedély nélkül a depónián közlekedni, tartózkodni szigorúan tilos! 

A Hortobágyi Nemzeti Park területével érintett vizek partjától maximum 20 méter távolságig lehet eltávolodni. 

 
1. A Látóképi horgásztavon (víztérkód: 09-024-1-1) 

 

A területi jeggyel rendelkezők a vízterületen horgászók jogosultságát (területi jegy) ellenőrizhetik, a másik zaklatása nélkül, az ellenőrzöttnek 
kötelessége a területi jegyét megmutatni. 

Elvihető halmennyiség: Évente a vízről a helyi horgászrendi korlátozások figyelembevételével a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet szerinti napi 

kifogható darabszámmal is védett halfajokból összesen 25 db, ezen kívül összesen 20 kg egyéb hal megtartása engedélyezett. 
Mennyiségi korlátozás: méretkorlátozással is védett halból 2 db/nap, maximum 5 db/hét, egyéb hal 2 kg/nap, maximum 5 kg/hét.  

Egyéb korlátozás: helyi horgászrend IV. fejezete szerint. 

Csukát megtartani november 1-január 31 között tilos.  
Engedélyezett az éjszakai horgászat április 1 - szeptember 30-között. Október 1-Március 31. között az éjszakai horgászat (22:00-06:00 között) 

tilos! 

Pontymatrac megléte és használata kötelező. 
Műtárgy 5 m-es körzetében tartózkodni és horgászni tilos! 

VI. Horgászetikai előírások 
1. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések 

alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása. 

2. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok 

támogatása. 

3. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése, 

vagy zavarása nélkül történhet. 

4. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák lehetőség 

szerinti megóvása. 

5. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori 

jogszabályi előírásoknak megfeleljen. 

6. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón 

a háttér a víz és a vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, szemét nem látható. 

A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de a 

fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes 

távolság a súly megtartását is segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss vízzel le kell öblíteni róla. 

Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a 
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szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt 

marad. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok leejtésre, nyomásra az átlagos 

méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat 

haladéktalanul vissza kell engedni.  

7. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők. 

8. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül fényképet csináltatni etikátlan és tilos. 

9. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az 

esetleges élősködők eltávolítása mellett. 

10. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása 

(szabadulási reflex) beindult. 

VII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 
1. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ vagy a 

halgazdálkodási hatóság jár el. 

2. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy  

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, 

b) róla - külön jogszabályi előírások figyelembevételével - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, 

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán 

kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési 

esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre eltiltható. 

3. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor 

alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza. 

4. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási mértékeket is 

meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el, illetve további cselekmények 

esetén az eltiltás mértéke az öt évet nem haladhatja meg. 

5. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás minimális és maximális mértéke: 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) 
elkövetése 

3-5 év 
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,  
de legalább az eltiltás 

idejének a duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  

1-5 év 
Darabszám korlátozás megsértése 

Bármilyen horgászattal kapcsolatos adatszolgáltatásnál valótlan személyi adat közlése, rögzítése, 
horgászokmány meghamisítása, azon a személyi adatok módosítása 

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés az itt külön nem nevesített cselekmények esetében 1-3 év, de legalább az 

eltiltás ideje 

Hal jelölése, csonkítása 

1-3 év 

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának 

elmulasztása) 

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása 

Alsó méretkorlátozás megsértése 

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete 

Egyéb, az OHR keretében rögzített tilalom megsértése 

3 hónap-1 év Egyéb, az OHR szabályokon túli, a helyi horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által 

meghatározott szabálysértés 

 

6. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján lehetősége van további konkrét cselekményeket és azokhoz eltiltási 

mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott cselekmények minimális és maximális eltiltási mértékétől nem 

térhet el. 

7. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciót csak akkor 

alkalmazhatja, ha helyi horgászrendként az OHR rendelkezéseit alkalmazza, illetve, ha a visszavonást, eltiltást megalapozó kiemelt 

cselekményt és az irányadó eltiltás mértékét a HHR vagy HRK tartalmazza. 

8. Az OHR, HHR és HRK keretében a területhasználatra, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a természet- és környezetvédelemre 

vonatkozó és a horgászetikára vonatkozó tilalmi előírások megszegése esetén a visszavonás, eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói 

mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, az OHR keretében rögzített tilalom megsértése” vagy az „Egyéb, az OHR szabályokon túli, a helyi 

horgászrend keretében a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott szabálysértés” alapján megindított halgazdálkodási hasznosítói eljárás 

indokolt esetben nem helyettesíti szakhatósági eljárás, vagy feljelentés kezdeményezését. 

9. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított 

keretek között dönt az eltiltás mértékéről. 

10. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az 

eltiltás maximum 5 év lehet. 

11. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a 

második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik. 

12. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de 

maximum 5 év lehet. 

13. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az 

eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor. 
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14. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi 

szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket. 

 

VIII. Záró rendelkezések 
 

1. Az OHR a MOHOSZ honlapján kerül közzétételre. a HHR a HBMHSZSZ honlapján kerül közzétételre. 

2. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett 

balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja. 

3. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást. 

4. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját 

felelősségükre használhatják. 

5. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és 

természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok 

előírásai és rendelkezései az irányadók. 

 

 

Halászati őrök elérhetőségei: 

Fehér Attila, - halászati őri csoportvezető, +36 (30) 988-23-29 

Török Róbert: +36 (30) 523-86-06 

Puhl Tamás: +36 (30) 684-06-15 

Puskás Sándor: +36 (30) 949-38-14 

Nagy Sándor: +36 (30) 225-1990 

Ónodi Lajos: +36 (30) 225-2066 
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A HBMHSZSZ Helyi Horgászrendjében szereplő mérettartományok: centiméter (cm); kilogramm (kg) 

Halfaj Alsó méretkorlátozás 
Felső méretkorlátozás, 

vagy súlykorlátozás 

Bagolykeszeg 15 cm – 

Dévérkeszeg 15 cm – 

Karikakeszeg 15 cm – 

Laposkeszeg 15 cm – 

Kősüllő 30 cm – 

Ponty 35 cm < 6 kg 

Süllő 40 cm < 6 kg 

Csuka 50 cm < 6 kg 

Balin 45 cm  

Amur 50 cm < 6 kg 

 

A HBMHSZSZ Helyi Horgászrendjében szereplő, jogszabályban meghatározottakon kívüli tilalmi idők: hónap, naptól-hónap, napig 

Tilalom 
Érintett 

vízterület 
Tilalom kezdete Tilalom vége 

Ált. Horgászati tilalom KFCS 04.04 04.05 

Ált. Horgászati tilalom Valamennyi 06.20 06.21 

Ált. Horgászati tilalom Valamennyi 07.18 07.19 

Ált. Horgászati tilalom Valamennyi 10.17 10.18 

Éjszaki horgászati 

(22:00-06:00) tilalom 
Valamennyi 

01.01 

12.01 

–02.un. 

–01.31 

Compó Valamennyi 01.01 –12.31 

Harcsa Valamennyi 12.01 –02.28 

Csuka 
Látóképi 
horgásztó 

11.01 –03.31 

Halradar Valamennyi 11.01 –03.15 

 

Mennyiségi korlátorzások a HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületeken 2023. évben. 

    

Éves korlát 1 

vízterületre 

Éves korlát 

összevont 
vízterületre 

Kedvezményes 

éves korlát 
1/összevont 

Heti korlát Napi korlát 

HBM Víz* Db. védett hal** 25 db 50 db   5 db 2 db 

HBM Víz* Db. NEM védett hal*** 30 kg 50 kg   5 kg 3 kg 

HBM Víz* Db. védett hal**    25 db 5 db 2 db 

HBM Víz* Db. NEM védett hal***    30 kg 5 kg 3 kg 

HBM Víz* Db. védett hal**      5 db 2 db 

HBM Víz* Db. NEM védett hal***      5 kg 3 kg 

HBM Víz* Db. védett hal**        2 db 

HBM Víz* Db. NEM védett hal***        3 kg 

Látóképi horgásztó Db. védett hal** 25 db    5 db 2 db 

Látóképi horgásztó Db. NEM védett hal*** 20 kg    5 kg 2 kg 

Gyermek jegy Db. védett hal** 5 db      1 db 

Gyermek jegy Db. NEM védett hal*** 10 kg      2 kg 

HBM Víz*: HBMHSZSZ kezelésben lévő vizek (kivéve Látóképi horgásztó)  

Db. védett hal**: Darabszámkorlátozással védett halak     
Db. NEM védett hal***: Darabszámkorlátozással nem védett halak 
       

Amurból napi 1, heti 2 és évente összesen 15 darab tartható meg. 
       

A HBMHSZSZ kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényeségi időszaka 

alatt) összesen 100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától és darabszámától függetlenül. 

 


