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              PECA-TÓ SHE HELYI HORGÁSZRENDJE 

Ezen horgászrend kiegészítése az országos horgászrendnek 

1.) A horgászat, mint sport, a szabadidő kulturált eltöltését szolgálja. Ennek érdekében ügyelni kell a társadalmi 

együttélés szabályainak betartására és betartatására. 

Minden horgász kötelessége a környezet és a víz tisztaságának a védelme. Horgászatot megkezdeni csak tiszta 

horgászhelyen szabad, távozáskor tisztán kell hátrahagyni. 

Az egyesület területén a MOHOSZ Országos Horgászrendjéhez igazított Egyesületi Horgászrend előírásai szerint 
szabad horgászni. 

 
A fogási napló leadása a MOHOSZ rendtartás figyelembevételével történik. 
 

2.) Az egyesületünk bérelt területe 3.2, ha vízterületű horgásztó.                  

  

3.) Az egyesület vízterületén horgászni jogosultak:       

az egyesület felnőtt, ifi és gyermek tagjai, akik tagdíjfizetési kötelezettségüknek eleget tettek és területi 

jeggyel rendelkeznek.         

a vezetőség által meghatározott időszakban napijegyet váltó felnőtt, ifjúsági és gyermek vendéghorgászok.

            

a vezetőség által adott tiszteletjeggyel rendelkezők.       

Horgászni a Benta patak partoldalán, érkezési sorrendben lehet. A partoldalon előre foglalt hely nincs. Az 1-

4 helyen október 1-től május 30-ig tilos a horgászat. A stéges oldalon horgászni csak a kiépített állásokról, 

egyesületi tagoknak lehet.  

                          A stégek közötti partszakaszokról TILOS a horgászat!                                                                                                                                     

4.) Egyesületi tagoknak és bérleteseknek a horgászat a hirdetőtáblán kifüggesztett időpontban kezdődik és fejeződik 

be. A horgászat megkezdése előtt a tanyán elhelyezett naplóba be kell írniuk az érkezés időpontját és az 

elfoglalni kívánt stég számát vagy part (gát) beírást, távozáskor a fogási eredményt és az időpontot. 

Vendéghorgászoknak nappali horgászatra minden nap reggel 6 órától  20 óráig, illetve napkeltétől 

napnyugtáig, éjszakai horgászatra minden pénteken, szombaton, illetve az ünnepnapokat meg előzőző 

napon 19 órától másnap reggel 6 óráig van lehetőség.  A horgász a kifogott nemes halat azonnal, az egyéb 

halat távozáskor köteles beírni a fogási naplóba A horgászterületre minden horgász köteles 

hosszúságmérőt és íróeszközt magával vinni. 

5.) Az egyesület vízterületén horgászni az alábbiak szerint lehet:  

Felnőtteknek 2 bottal készségenként maximum 2 db horoggal. 

Ifjúsági horgásznak 1 bottal, készségenként maximum 2 db horoggal lehet, beleértve a keszegezőt is.  

Gyerek horgász 1 úszós készséggel 0.16 vagy vékonyabb zsinórral, 1 db 12-20 horoggal horgászhat. 
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Fenekező horgászat esetén etetőanyagok (ide értve a bojlikat is) beszórása, csúzlival történő belövése, 

kézzel való vízbejuttatása megtiltva. Fenekező horgászathoz az etetőanyag csak és kizárólag az 

etetőkosárba belegyúrva használható, alkalmanként maximum. 1 kg. Úszóval való horgászat esetén 

engedélyezett az etető csúzli használata, illetve az etető gombócok kézzel való rádobása a bedobott úszóra, 

alkalmanként maximum. 1 kg. 

   Gyermekhorgász kizárólag szülő vagy felnőtt kísérő felügyelete mellett tartózkodhat a vízterületen! 

6.) A tóban pergetni (villantózni) a megengedett előírások betartásával lehet. Pergetési tilalom február 1- től április 30-

ig, ez időszakban csak 15 cm-nél nagyobb csalihal használható csaliként.  

Rablóhalra történő horgászathoz merítőhálóval ( 1x1 m ) csalihalat fogni a patakból és a tóból lehet. 

7.) Kifogható nemes halak (ponty, amur, süllő, csuka, harcsa) mennyisége: 

  Tag felnőtt horgász esetében:  napi:    2 db  

                                                                                  heti:    6 db 

            évi :   25 db 

Tag ifjúsági horgász esetében: napi:    1 db 

            heti:    3 db 

           évi:  13 db 

Területi engedéllyel rendelkező gyermekhorgász esetében: 

             évi:     2 db 

 

Tag  felnőtt horgász egyéb halból napi 5 kg-t, ifjúsági és gyermek horgász napi 3.kg.foghat. Évi 30 kg. 
 

Vendéghorgászok napi 2 db. nemeshalat és 5 kg. egyéb halat foghatnak. 
 

Tavunkon a 5-kg nagyobb ponty védett, mérés és fényképezés után haladéktalanul vissza kell helyezni 

a tó vízébe! 

Fajlagos tilalmi időszak süllő és csuka összevonva február 1- től április 30-ig. 

Egyéb halból a felnőtt horgász napi 5 kg-t, ifjúsági és gyermek horgász napi 3. kg-t foghat. 

A kifogható halak méretkorlátozása: ponty  30cm  max 5 kg 

   amur  40cm 

süllő   30cm 

      csuka   40cm 

     harcsa  60cm 
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A meghatározott és kifogott hal mennyisége után nemeshalra horgászni, és szelektáló horgászatot folytatni 

TILOS! 

SPORTJEGYET  VÁLTÓ  VENDÉGHORGÁSZOKNAK  A  KIFOGOTT  HALAT  HALADÉKTALANUL  ÉS 

KÍMÉLETESEN  VISSZA  KELL  HELYEZNI  A TÓBA! 

8.) Rekordlistás méretű hal kifogását minden horgász (vendéghorgász is) köteles a tanyagazdának vagy a halőrnek 

bejelenteni, bemutatni. Mérés és fényképezés után haladéktalanul a tóba visszaengedni és fogásról igazoló lapot 

kiállítani. 

 A kiállított lapot a vezetőség továbbítja a rekordlistás halak nyilvántartójához. 

9.) Ha a horgász a naponta vagy hetente kifogható nemes hal mennyiséget teljesítette, azt követően csak keszegre, 

kárászra, vagy egyéb apróhalra horgászhat az alábbiak szerint: 

Egy könnyű úszós készséggel 0. 16 vagy vékonyabb zsinórral, 12-20 horoggal.    

 Ez egyaránt vonatkozik mind az egyesületi, mind a vendég horgászokra. 

 

10.) Ha az egyesületi tag az éves kifogható nemes hal mennyiséget teljesíti, csak úgy horgászhat tovább, ha kiváltja a 

második területi jegyét vagy napijegyet vált. 

A második területi jeggyel kifogható nemes hal mennyisége: 

Felnőtt:  15 db                         

Ifjúsági:  7 db   

11.) A vendéghorgász a kifogott hal súlyát, fajtáját köteles a napijegy hátoldalára is rávezetni és azt a halőrnek 

távozáskor bemutatni és a napijegyet leadni.  

12.) A stégtulajdonosok két fő egyesületi tagnak engedélyt adhatnak a stégűkről való horgászatra. Vendéghorgászok a 

stégeken nem horgászhatnak, kivéve a stégtulajdonos által meghívott vendég. 

13.) A stégtulajdonosok kötelesek a stégek karbantartására, télen a nád, nyáron a fű levágására, valamint a stég 

mögötti partszakasz tisztántartására.  

14.) Az egyesület vízterületén fajlagos ponty- és harcsatilalom nincs. A faj szerinti tilalmak a Fogási napló vonatkozó 

előírásai szerint értendők. 

15.) A különböző helyeken kitett tiltó és utasító táblák előírásait minden horgász köteles betartani. 

16.) Ha a horgász horgászhelyéről ideiglenesen eltávozik, köteles a horgászkészségét a vízből kivenni. 

17.) A horgászat jogszerűségét ellenőrző halőrnek, társadalmi ellenőrnek a horgász köteles iratait, horgászkészségét, 

és a kifogott zsákmányt felszólításra bemutatni. 

18.) A kifogott halat a vízterületen legfeljebb 24-órát szabad tárolni. 

19.) Gépkocsival parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad! 

20.) Ha horgászat közben a horgászrend betartásának megsértését tapasztalja, köteles jelenteni a halőrnek illetve a 

vezetőség egy tagjának. 
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21.) Amennyiben az egyesület vízterületén a horgászni jogosult személy a MOHOSZ és az egyesület horgászrendjét 

megsérti, fegyelmi vétséget követ el, vele szemben az egyesület fegyelmi eljárást kezdeményez 

 

                                                                                                                                                                       Vezetőség 


