
HORGÁSZREND 

Hajnal-Tó Sportcélú területi jegy 

 

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, 

a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet, valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya 

nem mentesít a következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a 

területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható 

szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat. 

I. Általános szabályozási előírások 

1. A vízterületeken MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes horgászkártyával, állami jeggyel és területi 

engedéllyel rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei 

közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása.  

2. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi 

szerződést is köt a jegy kiadójával (HOFESZ 8000 Székesfehérvár Pilinszky J. tér 1-2), s ennek keretében 

hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások 

1. A tavon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti 

legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter.  

2. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 2,5 méteres körzet) halgazdálkodási 

hasznosítói előírás esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént. 

3. A horgászat közben keletkezett szemetet a horgászat befejezése után, mindenki köteles haladéktalanul 

elszállítani. 

4. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult 

állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való 

felszólítás mellett. 

5. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom 

nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető 

el, ott el sem égethető. Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását. 

III. Helyi horgászrend 
1. A területi jeggyel csak békés halra szabad horgászni, a helyi viszonyoknak megfelelően 4-es szakáll nélküli 

horognál nem nagyobb horgászkészséggel. 

2. A területi jegy halmegtartásra nem jogosít, haltartóba helyezni tilos! 

3. A tó Gaja patakkal párhuzamos oldala versenypályaként funkcionál, horgászverseny esetén amennyiben úszós 

verseny zajlik egymás zavarása nélkül lehet horgászni az ellentétes oldalon is. 

4. A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, kereskedelemben forgalmazott 

pontymatrac és sebfertőtlenítő használata kötelező! A pontymatracot a horgászat ideje alatt használatra kész 

állapotban a horgászhelyen kell tartani, a hal ráhelyezése előtt kötelező benedvesíteni a matracot.  

A tavon faházak bérelhetőek  

Távozáskor mindenki köteles bemutatni a felszerelését a halőrháznál minden figyelmeztetés nélkül. 

A cigarettacsikket és a szemetet mindenki köteles a szemetesbe dobni, ha nincs a közelben szeméttároló akkor a 

horgászat végén összegyűjteni és távozáskor kidobni. 

 A horgász egy fő kísérőt hozhat be díjmentesen (kivétel gyerekek), amennyiben csak horgászik és más 

szolgáltatást nem vesz igénybe. További személyek esetén az árjegyzékben szereplő belépőjegyet kell 

megvásárolnia. 

 
 

 

IV. 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. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként 

készíthetők. Fotózáskor lehetőség szerint ne emeljük magasba a halat illetve a lehető leggyorsabban örökítsük meg 

a zsákmányt.   



V. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 

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

köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, róla - külön jogszabályi 

feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, 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. 

A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás 

mértéke:  

VII. Záró rendelkezések 

1. 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. 

2. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és 

vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

3. 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. 

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM rendeletben foglaltak szerint készült 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: 

HOFESZ    

8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.   

Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19     

Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu            

Jó fogást és pihenést kíván a HOFESZ elnöksége!  

Székesfehérvár, 2022.április.1.  

Nagy Attila elnök (s.k.)  

http://www.hofesz.hu/

