
A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek horgászrendje 

 

 I. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 

 

1. Jelen Horgászrend a KTVHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a 

halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott 

horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki. 

 

2. A KTVHESZ 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 rendelet (Vhr.), valamint a Magyar Országos Horgászszövetség Országos 

horgászrendjében foglaltak irányadók. 

 

3. 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 bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő 

horgásszal szemben a KTVHESZ fegyelmi bizottsága 1 évtől 5 évig terjedő területi jegy 

váltásától történő eltiltást szabhat ki. 

 

4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Horgászrend szabályait, 

valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára 

nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak 

megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép és-vagy 

videofelvételeket a KTVHESZ köteles az adatvédelmi törvénynek megfelelően zártan kezelni 

és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. 

 

5. A KTVHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben vagy 

a területi jegyen nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a lehetőség szerint a területi 

jegyen, a KTVHESZ honlapján, helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. 

kitáblázással) közzé tesz. 

 

6. A KTVHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen 

horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség 

nem terheli. 

 



7. A KTVHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való 

tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is 

kötelező érvényűek. 

 

 II. A KTVHESZ által kiadott területi engedélyek 

 

1. A KTVHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a 

vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a KTVHESZ 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, 

- Napi: a kitöltés idejétől az adott nap 24 óráig. 

- Két napos: a kitöltés idejétől a következő nap 24 óráig. 

 

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KTVHESZ más időtartamban is 

meghatározhatja. 

 

3. A KTVHESZ által kiadott területi jegyek fajtái: 

- a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: összevont, térségi (egyes vízterületekre szóló), 

vagy egy vízterületre szóló, 

- az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint: 

teljes jogú (felnőtt), 

kedvezményes (hölgy, 65 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől-

18 éves korig,) 

gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy 

felügyelete mellett) 

 

4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek. 

 

5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miatt 

pótolt egységes állami horgászokmánnyal a KTVHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben 

szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miatt - kizárólag a területi jegy újbóli 

megvásárlásával folytatható. 



 

6. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint – a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság 

által mentesített értelmi fogyatékos – személyre a Horgászrend gyermekhorgászra vonatkozó 

szabályait kell alkalmazni. 

 

 III. A horgászat általános szabályai 

 

1. 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. 

 

2. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos. 

 

3. Árvízvédelmi töltésen segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel közlekedni, a 

vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül 

megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes engedélyével lehet. 

 

4. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KTVHESZ vagy az általa engedélyezett verseny 

szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A 

versenyek előtt a KTVHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat 

rendelhet el. 

 

5. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és 

a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani. 

 

6. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az 

ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat 

utasítást. 

 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat 

és szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász 

köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének 

és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót 

haltartó szák használata nem engedélyezett. 

 

10. Az adott hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig (standard testhossz) kell 

megállapítani. 

 

11. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem 

ajándékozható el, nem adható el, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok 

takarmányozására nem használható. 

 

12. A horgászhelyen tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az 

elvitelre szánt halat élve, - lehetőség szerint keretes – haltartó szákban vagy kíméletesen leölve 

kell tárolni. A ragadozó halat kellő hosszúságú kötélzettel ellátott szájbilincsen is lehet tartani, 

de egy szájbilincsen csak egy db hal rögzíthető. A leölt halat egészben (fejjel, farokkal egyben) 

kell tárolni. A vízparton halat tisztítani nem lehet, kivéve, ha a horgász táborozik, és helyben 

készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványait hulladékként kell kezelni, és a horgászhely 

elhagyásáig szemeteszsákban kell tárolni. Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, 

közös szákban tartani. 

 

13. 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. 

 

14. Gumihalat, twister-t hármas horoggal használni tilos. 

 

15. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos. 

 



16. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász 

a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából. 

 

17. Halastavakat feltöltő csatorna részen horgászni tilos. 

 

18. Az éjszakai horgászat esetén mind a csónakos mind a parti horgászhelyet jól láthatóan ki 

kell világítani. 

 

19.  A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell 

biztosítania, hogy kapás esetén arra - az adott módszerhez igazodó időn belül - reagálhasson. A 

bevetett horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos. 

 

20. 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. 

 

21. A KTVHESZ 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! 

 

22. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási 

napló részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete 

tartalmazza. 

 

23. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte az adott kategóriára 

engedélyezett napi maximum menynyiséget, akkor a kategória szerinti halfajokra a horgászatot 

haladéktalanul be kell szüntetni. 

 

24. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések 

történnek. Amennyiben a kifogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral 

ellátott kis színes „csövecske“ található, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a 

KTVHESZ címére telefonon, faxon, levélben, vagy e-mail-en kérjük eljuttatni, melyet 

köszönünk. 

 

25. A méret és darabszámmal korlátozott halak megtartható mennyisége adott évben 100 db. 


