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A HORGÁSZAT ALAPFELTÉTELEI 

A kunfehértói horgásztavakon horgászni kizárólag érvényes állami horgászjegy birtokában, az 

egyesület által kibocsátott területi engedéllyel lehetséges, amely lehet éves engedély, 24 órás napijegy, 

vagy 24 órás sporthorgász napijegy.  

 Aki tagsági viszonyt létesít vagy hosszabbít, az igényléssel egyidejűleg nyilatkoznia kell arról, 

hogy a horgászattal, a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét nem 

állapították meg, továbbá vele szemben halvédelmi bírságot nem szabtak ki, eljárás nem folyik. 

A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani, legalább egy 

személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait: állami horgászjegyét, horgászszervezeti 

tagságát igazoló horgászigazolványát, a vízre szóló területi engedélyét és fogási naplóját. Az 

ellenőrzésre jogosult személyek (halőr, mezőőr, valamint a rendőr és más hatósági közegek és a 

társadalmi halőr) felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, igazolnia 

kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását!  

 

A TERÜLETI ENGEDÉLY 

Éves területi engedély: 2017. február 1-től 2018. január 31-ig jogosít horgászatra az egyes vízterültekre 

vonatkozó szabályok betartásával.  

24 órás napijegy: A horgászat megkezdésétől 24 órán át érvényes, kivéve az I. sz. tavon 2017. június 1-

től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakban, amikor 20:00 órától másnap reggel 08:00 óráig jogosít 

horgászatra. A 24 órás napijegyen a megváltás időpontjában és helyszínén a horgászat tervezett 

megkezdését fel kell tüntetni (nap, óra, perc megjelölésével).  

Sporthorgász napijegy: 24 órás napi területi engedély, amely hal elvitelére nem jogosít. A horgászat 

megkezdésétől 24 órán át érvényes, kivéve az I. sz. tavon 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig 

terjedő időszakban, amikor 20:00 órától másnap reggel 08:00 óráig jogosít horgászatra. A napijegyen 

a megváltás időpontjában és helyszínén a horgászat tervezett megkezdését fel kell tüntetni (nap, óra, 

perc megjelölésével). A kifogott halat – az esetleges gyors mérlegelést és fotózást követően – azonnal 

vissza kell helyezni a vízbe. A célzottan nagyhalas és bojlis módszerrel horgászó horgász a horgászat 

során köteles magánál tartani pontymatracot és sebfertőtlenítőt. 

 

MÉRET-, ÉS MENNYISÉGKORLÁTOK 

Gyermekhorgász engedéllyel egy bot használható, legfeljebb 1 horoggal felszerelve, tetszőleges 

horgászmódszerrel. A gyermekhorgász engedély az egyesület által kibocsájtott gyermek területi 

engedéllyel együtt jogosít - kizárólag  felnőtt felügyelete mellett – horgászatra, mellyel 

méretkorlátozással védett hal nem vihető el, méretkorlátozással nem védett halfajokból naponta 3 kg 

fogható.  



Ifjúsági engedéllyel egy bot használható, legfeljebb 3 horoggal felszerelve, tetszőleges 

horgászmódszerrel, mellyel naponta összesen 1+1 db méretkorlátozással védett hal és 3 kg 

méretkorlátozással nem védett hal fogható. Pontyból hetente 4 db fogható, évente 20 db, egyéb 

méretkorlátozással védett halból évente összesen 15 db fogható.  

Felnőtt engedéllyel kettő bot használható, készségenként legfeljebb 3 horoggal. Ezzel egyidejűleg egy 

darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használható. (Sneciző, kishalfogó bot 

önálló készségnek számít).  

Felnőtt területi engedéllyel naponta összesen 2+1 db méretkorlátozással védett hal és 5 kg 

méretkorlátozással nem védett hal fogható. Pontyból hetente 6 db fogható, kivételt képez a II. sz. tó, 

ahol hetente 3 db fogható. Pontyból évente 40 db, egyéb méretkorlátozással védett halból évente 

összesen 30 db fogható.  

Az amúrt is méretkorlátozással védett halnak tekintjük, melynek méretkorlátozása 50 cm. Pontyra és 

harcsára nincs faj szerinti tilalom, egyéb méretkorlátozással védett halakra a MOHOSZ által 

meghatározott tilalmi idők a mérvadók.  

A halállomány védelme érdekében az 50 cm-nél nagyobb pontyot és a 80 cm-nél nagyobb amúrt – az 

esetleges mérlegelést és fotózást követően – azonnal vissza kell helyezni a vízbe. 

 

A REGISZTRÁCIÓS KÖTELEZETTSÉG – JELENLEG NINCS ÉRVÉNYBEN, A BEVEZETÉS PONTOS 

DÁTUMÁRÓL A HIRDETŐTÁBLÁKON ADUNK TÁJÉKOZTATÁST! 

A Horgásztavak megközelítése és elhagyása kizárólag a Horgásztanya irányából lehetséges, 

bejelentkezési és kijelentkezési kötelezettséggel.  

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles a Horgásztanya mellett elhelyezett Regisztrációs Ívet 

kitölteni, majd távozáskor a megtartott zsákmányról és a horgászatról adatot szolgáltatni, azt 

aláírásával hitelesíteni.  

A Regisztrációs Ív adattartalma: A horgász neve, engedélyének típusa (GY / F / I). A horgászvizekre való 

belépés dátuma, időpontja / Kilépéskor a megtartott zsákmány becsült mennyisége halfajonként kg-

ban / A horgászvízről való kilépés időpontja / Aláírás  

Gyermekhorgász esetében töltendő mezők: A horgász neve, engedélyének típusa (GY) / A 

horgászvizekre való belépés dátuma, időpontja / Kilépéskor a megtartott zsákmány becsült 

mennyisége halfajonként kg-ban / A horgászvízről való kilépés időpontja / Felnőtt kísérő olvasható 

neve és aláírása 

Sporthorgász jeggyel horgászó sporttársak esetében a kötelezően töltendő mezők: A horgász neve, 

engedélyének típusa (SH). A horgászvizekre való belépés időpontja / A horgászvízről való kilépés 

időpontja / Aláírás 

A Regisztrációs Ív kitöltésétől eltérni nem lehet, annak elmulasztása szabálytalansági eljárást von maga 

után. Vis major miatt elmaradt kijelentkezés esetén (pl: vihar, személyes problémák, stb.) 48 órán belül 

jelezze a horgász ennek tényét a +36 30 317 8576 (Tóth Zoltán, halőrök vezetője) telefonszámon sms-

ben, vagy telefonhívással, vagy hangüzenetben, vagy e-mailben a horgasz@koszolg.hu címen. 

 

 

mailto:horgasz@koszolg.hu


HORGÁSZAT A TAVAKON 

Az I. sz. tavon a gátakról 2017. január 1-től 2017. május 31-ig és a 2017. szeptember 1-től 2017. 

december 31-ig terjedő időszakban (fürdőszezonon kívül) 00:00 órától 24:00 óráig 2017. június 1-től 

2017. augusztus 31-ig  terjedő  időszakban (fürdőszezonban) este 20:00 órától másnap reggel 08:00 

óráig engedélyezett a horgászat. A méretkorlátozás vagy fajlagos tilalom miatt nem elvihető harcsát 

vagy csukát a horgász köteles azonnal a II. sz. tóba áthelyezni. 

A  II. sz. tavon egész évben 00:00 órától 24:00 óráig engedélyezett a horgászat.  

A III. sz. tavon egész évben 00:00 órától 24:00 óráig engedélyezett a horgászat 

A IV. sz. tavon csak versenyszerű vagy szervezett horgászat bonyolítható, mely vagy az egyesület 

szervezésében, vagy egyéni szervezésben előzetes egyeztetés alapján történik. A IV. sz. tóból halat 

elvinni nem engedélyezett.  

 

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

Horgászni kizárólag a gátakról szabad. Csónak használata nem engedélyezett.  

A strand területén - a kibetonozott parton és a homokos plázson – egész évben tilos a horgászat. 

A II. sz. tó belső gátjáról horgászni tilos! 

Jégről horgászni az Országos Horgászrendnek megfelelően lehetséges, kivéve az I. sz. tóban, mert ott 

a lékhorgászat nem megengedett. 

Etetni csak szemes takarmánnyal, ezek őrleményével, illetve a horgászboltokban forgalmazott 

etetőanyagokkal lehet. Az etetőanyag bejuttatása kizárólag partról lehetséges, etetőanyagot, 

horgászkészséget behordani tilos! (Etető csúzli, parittya, dobócső, távirányítású etetőhajó használata 

engedélyezett). A bójázás nem megengedett a horgásztavakon. 

A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni és az észlelt 

szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatalos személynek, illetve szervnek 

(halőr, egyesület vezetősége, stb.) bejelenteni. 

Azokat a horgászokat, akik megszegik a törvényeket és az előírásokat, erre figyelmeztessük, vagy 

jelezzük a szabálytalanságot a halőr, a vízhasznosító részére. A halászati (horgászati) törvényt vagy a 

helyi horgászrendet súlyosan megsértő horgászokat az egyesület tagjai közül végérvényesen 

kizárhatja.   

A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson. 

Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. A bevetett horgászbotokat őrizetlenül 

hagyni, vagy az őrzését  másra bízni tilos! (Elektromos kapásjelző használata esetén a sátrat 20 

méteren belül van lehetőség elhelyezni.) 

A belső gátakon személygépjárművel és segédmotorkerékpárral közlekedni tilos, kerékpárral a 

horgászhelyek megközelíthetőek.  

Horgászállást építeni vagy a gátak állagát megbontani tilos! 

Horgászat előtt a horgász köteles a horgászhelyen a szemetet összegyűjteni és a helyet távozáskor 

tisztán hagyni. Ellenkező esetben az ellenőr átvételi elismervény ellenében az engedélyt bevonhatja.  



A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje, átadása, ajándékozása, más személy által történő 

fogási naplóba való bejegyeztetése és a halak értékesítése szigorúan tilos! 

A megtartott méretkorlátozással védett halat élő állapotban a partról elvinni szigorúan tilos! 

A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folytonosan és jól látható módon megvilágítani. 

A tórendszert kamerarendszer felügyeli. A rendszer működtetését meghatározó jogszabályok: 2011. 

évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról és a 1999. évi LXIII. 

törvény a Közterület-felügyeletről.  

SÁTOR HASZNÁLATA – kizárólag horgászati célra – az alábbi feltételekkel lehetséges: 

Az I. sz. tó gátja kivételével a horgásztavakon engedélyezett a horgászhely közelében felállított fenék 

nélküli sátor (horgászsátor, bojlis sátor, pontyozó sátor, félsátor, sátras ernyő, stb.) használata, mely a 

közlekedést nem akadályozza.    

Kempingezni, tüzet rakni a sátrazó helyeken sem lehetséges. 
 

 

A HORGÁSZTANYA HASZNÁLATA  

A horgásztanyát előzetes regisztrációt, egyeztetést követően a horgászok és családi, baráti 

közösségeik, civil szervezetek számára díjmentesen rendelkezésre bocsájtjuk a Házirend betartása 

mellett. A Horgásztanya udvarán főzésre, rendezvények megrendezésére is lehetőség nyílik.  

 

 

TELEPÍTÉSEK, HORGÁSZVERSENYEK 

Telepítések után az elnökség a telepített halfajokra átmeneti tilalmat rendel el, amelyről a hirdető 

táblákon, az egyesület weboldalán és az internetes közösségi oldalon tájékoztatja a horgászokat.  

A Kunfehértói „ELŐRE” Horgászegyesület versenynaptárában szereplő versenyek időtartama alatt a 

horgászat helye, ideje, módja, vagy egyéb feltétele az egyes tavakon érvényes általános szabályoktól 

eltérően korlátozásra kerülhet. 

Az esetleges korlátozásokról az egyesület a horgászokat a hirdetőtáblákon az eseményeket 

megelőzően legalább három nappal tájékoztatja.       


