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A KÁDÁRTAI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET HORGÁSZRENDJE 

Veszprém-Kádárta, Dolomit Bányató 

A közgyűlések határozataival és időközi módosításokkal egységes szerkezetben. 

2022. 

A horgászat jogi szabályozása: alapvetően a 2013.évi CII törvény a halgazdálkodásról és a hal 
védelméről, és ennek végrehajtásáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet a halgaz-
dálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szabályozza. Utóbbiban 
található a kifogható halfajok megnevezése, legkisebb mérete valamint a halfajok szerinti 
tilalmi idők meghatározása is. A vízgazdálkodás hatósági jogkörét a 72/1996. (V.22.) Korm. 
rendelet szabályozza. 

Az egyesület horgásztavának horgászrendje alapvetően a felsorolt jogi szabályozás köré épül, 
figyelemmel a MOHOSZ Elnöksége által kiadott Országos Horgászrend tartalmára, mely 
utóbbinál szigorúbb helyi megkötéseket is alkalmaz. 

Az egyesület horgásztavára és annak bekerített környezetére érvényes helyi horgászrendet 
az egyesület közgyűlése fogadta el, melynek előírásai az egyesület minden tagjára és a 
napijegyes horgászokra egyaránt vonatkozik. 

Szabályozza a horgászok és a tónál tartózkodó személyek számára is betartandó magatartást, 
a horgászati előírásokat, és azokat az etikai normákat melyek biztosítják a zavartalan, kulturált 
és biztonságos szabadidő eltöltését, az egészséges kikapcsolódást a természetben. 

I. 
Az általános tudnivalók és szabályok 

1.) A horgásztavat magába foglaló bekerített ingatlan területére kutyát bevinni, a tóban 
fürödni vagy a vízbe idegen anyagot bejuttatni, illetve a vizet szennyező tevékenységet 
végezni tilos. 

14 éven aluli gyermek kizárólag felnőtt felügyelete mellett és annak felelősségére 
tartózkodhat a horgásztó területén. 

A horgásztó bekerített területére érkezéskor és onnan távozáskor a halőrnél 
mindenkinek jelentkeznie kell. 

Horgászati vagy munkavégzési céllal a tó területére érkezők a halőrnél történt 
bejelentkezést követően járművel (KRESZ helyi fogalom szabályozásának betartásával) 
behajthatnak az adott horgászhely, vagy a munkavégzés helyének közelébe, és az erre 
alkalmas helyen, de a forgalom zavarása nélkül és a biztonságos közlekedés feltételeinek 
biztosítása mellett – a lezárt útszakasz kivételével – ott parkolhatnak. Távozáskor a 
csomagtér és utastér ajtóinak kinyitásával lehetővé kell tenni a portaszolgálatnál az ott 
szolgálatos halőr részére a jármű esetleges és teljes átvizsgálását! 

Amennyiben az elnökség időközben úgy rendelkezik, hogy a horgászat tartama alatt a 
járművek nem maradhatnak a horgászhely közelében, hanem kirakodás után a 
parkolóban kell elhelyezni, abban az esetben a horgászat befejezését követően a 
horgászhelyhez ismét be lehet hajtani a járművel az eszközök berakodása céljából, 
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majd a halőrház előtt megállva, a szolgálatos halőrnek be kell mutatni a járművet az 
esetleges átvizsgálás végett. 

Munkavégzés céljából történő behajtásnál annak teljes időtartama alatt bent maradhat 
a jármű az adott területen, de távozáskor a portaszolgálatos halőr részére ebben az 
esetben is biztosítani kell a gépjármű esetleges átvizsgálásának lehetőségét. 

Amennyiben vendég vagy látogató bármilyen céllal járművel érkezik, azt az erre 
kialakított parkolóban illetve tároló helyeken kell elhelyezni, érkezését és/vagy távozását 
a szolgálatos halőrnél be kell jelenteni. A tónál horgászó személy (akár egyesületi tag vagy 
napijegyes) felel a hozzá érkezett vendége vagy látogatója magatartásáért. 

Aki a járműbehajtásra vonatkozó ezen előírásokat elmulasztja betartani, az a 
továbbiakban nem hajthat be járművel, csak az ingatlan kapuján kívül rendszeresített 
parkolóig. 

Az egyesületi tag a fenti előírások megszegésével egyidejűleg fegyelemsértést valósít 
meg, annak hatálya alatt járművét, a továbbiakban minden esetben a kijelölt 
parkolóban kell elhelyezze. 

2.) Horgászni az jogosult, akinek adott évre érvényes állami horgászjegye és a horgásztóra 
hatályos területi engedélye illetve érvényes napijegye van, mely okmányok birtokában is 
csak az horgászhat kinek a nevére - személyére szólnak. 

3.) A horgászatra jogosult horgászás közben, köteles magánál tartani személyi igazolványát, 
fogási naplóját vagy a napijegyét, melyeket az ellenőrzésre jogosult személynek (halőr, 
társadalmi halőr, az egyesület elnökségének tagja illetve bármely hatósági közeg) 
felszólítására ellenőrzésre köteles átadni és lehetővé kell tennie a horgászeszközei 
valamint a zsákmány megvizsgálását. 

4.) Az ellenőrzésre jogosult személy a megfelelő engedély hiányában, vagy az előírások 
megszegésével horgászó személytől, a horgászfelszerelését minden esetben 
elkobozhatja átvételi elismervény – ellenőrzési jegyzőkönyv – ellenében. Egyidejűleg a 
kifogott élő halat visszajuttatja a vízbe. 

Az ellenőrzésre jogosult a szabályokat megsértő horgásztól a területi engedélyét vagy 
napijegyét a fegyelmi felelősségre vonáshoz továbbítása végett átvételi elismervény 
– ellenőrzési jkv. – ellenében bevonhatja és a horgászat befejezésére felszólítja, 
intézkedését a fogási naplóra is felvezeti. 

Az ellenőrzésre jogosult a zsákmány bemutatását a tó körüli utakon, a horgásztóhoz 
tartozó ingatlanon belül bárhol kérheti, akár a horgászat közben vagy a befejezését 
követően. 

5.) A horgászat befejezését követően az eszközöket, táskákat, hátizsákot, a kifogott és 
elvitelre szánt zsákmányt (esetleges mérlegelésre) a halőrnek felszólítás nélkül be kell 
mutatni egyidejűleg a horgász által használt (gép) jármű (csomag-, utastér) átvizsgálását 
is fel kell ajánlani és lehetővé tenni. 

6.) A természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok és víziállatok kifogása tilos,az általános 
tilalmi időtől eltérően a hal telepítést követő időszakra vonatkozó tilalmi korlátozást az 
egyesület elnöksége külön is meghatározhatja, melyre vonatkozó rendelkezését a 
halőrháznál látható helyen elhelyezi, - melynek betartása minden horgász számára 
kötelező. 
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A kifogható halfajok méret korlátozása a vonatkozó jogszabályokban előírtakkal 
megegyezik,- melyet egyebekben a fogási napló és a napijegy is tartalmaz. 

A kifogott méreten aluli, továbbá a megtartani nem kívánt halat a horogtól történő 
kíméletes megszabadítását, szükség esetében az előke elvágását (kivétel ez alól a villantó 
vagy egyéb mű csali nyelése mely esetekben nagyon kíméletesen kell a horgot 
kiszabadítani) követően a látható sérülések fertőtlenítő kezelése után a vízbe vissza kell 
helyezni (nem dobni!). 

7.) A fentiek mellett ugyancsak minden horgászra vonatkozik, hogy köteles a horgászhelyen 
a fogási naplót folyamatosan vezetni, ebbe a kifogott és méretkorlátozás alá eső, 
megtartani kívánt halat még a horgászkészség ismételt vízbe juttatását megelőzően 
bejegyezni. A kötelező bejegyzés elmaradása – aminek nem lehet oka íróeszköz vagy más 
eszköz hiánya – súlyos szabályszegés! 

A méretkorlátozás alá nem tartozó és tilalom hatálya alatt sem álló, zsákmányként 
megtartott un. egyéb (vegyes) hal mennyiségét annak korlátozására is tekintettel, a 
horgászat befejeztével a horgászhelyen kell beírni a fogási naplóba. Az így vezetett 
dokumentumokat a horgászat befejezését követően a halőrnek betekintés végett át kell 
adni. 

8.) Az egy időben használható és a vízbe helyezett horgász készségek száma felnőtt horgász 
esetében kettő, de készségenként legfeljebb két-két horoggal szerelve, az ifjúsági 
horgász esetében egy készség mely legfeljebb kettő horoggal van szerelve, a gyermek 
horgász esetében viszont egy úszós vagy fenekező horgász készség engedélyezett, az 
általa kifogható és megtartható halfaj fogásához megfelelően, legfeljebb egy horoggal 
szerelve. 

A kishal fogására használatos spicc bot használata is beleszámít az egy időben 
használható és engedélyezett mennyiségbe, de a horgászbot segítségével az etető anyag 
bejuttatására szolgáló rakéta nem számít horgászkészségnek. Csalihal vagy bármi más 
halfogó háló használata illetve a gereblyézés nem engedélyezett. 

A kifogott csali halat a tóról elvinni nem szabad, amennyiben nincs rá továbbiakban 
szükség, megfelelő módon kell a vízben tárolni vagy visszaengedni, - csalihalnak számít 
teljes hosszában mért 12 cm alatti egyed. 

A kifogott, és megtartani szánt halat a későbbiekben másik halra cserélni, vagy másik 
horgászhelyen horgászó személynek átadni tilos, mely szabály megszegése ugyancsak 
fegyelmi eljárást von maga után. 

9.) A vízszennyezést vagy elpusztult hal tetemét a halőrnek be kell jelenteni, a szükséges 
intézkedése megtétele végett. 

10.) A horgász a kifogott és megtartani szánt halat, az egyesület ingatlanán nem pucolhatja 
meg, (pikkelyezés és/vagy bőrének lenyúzása) nem távolíthatja el semminemű 
testrészét vagy belsőségét, mely alól kivétel az egyesület elnöksége által szervezett vagy 
részére engedélyezés végett előre bejelentett rendezvényre való halfőzés illetve a 
portaszolgálat által saját étkezési céllal való elkészítés. Utóbbi esetekben a hal eltávolított 
testrészeit (pikkely, bőr, belsőség, uszonyok, fej stb.) légmentesen zárt módon tárolva 
kell, a lehető legrövidebb időn belül az egyesület ingatlanáról elszállítani, a 
közegészségügyi szabályokban előírt helyre. 
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II. A horgászat rendje 

1.) A nappali és éjszakai horgászat kezdő és befejező időtartamát az időjárás függvényében 
az elnökség állapítja meg, melyet a halőrháznál jól látható helyre ki kell függeszteni. 

A horgászrendben foglalt szabályok az éjszakai horgászatra is vonatkoznak azzal, hogy az 
éjszakai horgászatra külön jegyet kell váltani - az egyesületi tagok kivételével. 
Éjszakai horgászat esetében, sötétedéstől virradatig, a horgászat teljes tartama alatt a 
horgászhelyet ki kell világítani, de kerülni kell a másik horgászt zavaró felesleges 
lámpázást a fényforrás indokolatlan használatát. 

2.) A tavon csónakot elsősorban mentésre, kár elhárítására, meder illetve vízfelület 
takarítására, valamint egyéb egyesületi munkákra szabad használni. 
Csónakból etetés vagy szerelék bejuttatása nem engedélyezett. Mentőmellény használata 
kötelező! Etetőhajó használata tilos!  

3.) Horgászni csak a kijelölt horgászhelyeken (stégeken) szabad, más horgászhelyét csak 
annak távollétében lehet igénybe venni. Napijegyes horgászok a részükre épített 
horgászstégeken kívül más horgászstégen is horgászhatnak, amennyiben a horgászstég 
tulajdonosa horgászat céljára megérkezik, maga döntheti el, hogy udvariasan felszólítja-
e a helyén horgászó bárki más horgászt a hely elhagyására, vagy együtt horgásznak. 

4.) A horgásztónál tilos hangoskodni, kulturálatlan kifejezéseket használni, indokolatlanul 
zajt okozni. A horgászhely tisztaságáért az felel, aki ott horgászik, így távozásakor 
mindenki szállítsa el a keletkezett, vagy ott lévő hulladékot, a cigaretta csikkeket, de nem 
a tűzrakó helyre, hanem a szemetes konténerbe kell dobni. A horgásztónál illemhely, a 
halőrháznál és ezen felül mintegy 7 helyen található, - amelyeket rendeltetésüknek 
megfelelően - kell használni. 

5.) Nem szabad a vízparton vagy a vízben olyan tevékenységet végezni, mely a vizet szennyezi 
vagy a vízi élővilágot bármi módon veszélyezteti. 

A vízparti és vízi növényzetet csak oly mértékben szabad csonkítani mely a horgászhely 
biztonságos fenntartásához, a halak etetéséhez feltétlenül szükséges. Az etetéshez a 
vízminőségre ártalmatlan etető anyag használható. 

6.) Méretkorlátozás alá eső halfajokból a felnőtt egyesületi tagsággal rendelkező horgász 
alkalmanként 2 db darabszám korlátozás alá tartozó nemes halat, azon felül 3 kg 
darabszám korlátozás alá nem tartozó egyéb halat tarthat meg. Az ifjúsági egyesületi 
tagsággal rendelkező horgász alkalmanként 1 db darabszám korlátozás alá tartozó nemes 
halat és 1,5 kg darabszám korlátozás alá nem tartozó egyéb halat tarthat meg. Gyermek 
egyesületi tag fajtától és mérettől függetlenül nem tarthat meg halat! 

Éjszakai horgászatnál a megtartható darabszám korlátozás alá tartozó nemes hal 
mennyisége - azonos halfaj esetében - amennyiben a nappali horgászata során is tartott 
meg halat a horgász,- megfeleződik az éjfél előtti és utáni időszakra, - kivétel ez alól az 
ifjúsági horgász, aki a mennyiséget éjfél előtt is megfoghatja. 

Felnőtt egyesületi tagok által egy adott évben elvihető darabszám-korlátozás alá tartozó 
halfaj mennyisége 20 db, melyből maximálisan 10 db lehet ragadozó hal (maximum 5 db 
lehet süllő), de ez utóbbi alól a harcsa kivételt képez. 
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Ifjúsági egyesületi tag esetében egy adott évben elvihető darabszám-korlátozás alá 
tartozó halfaj mennyisége 10 db, melyből maximálisan 5 db lehet ragadozó hal 
(maximum 2 db lehet süllő), de ez utóbbi alól a harcsa kivételt képez. 

Egyesületi tagok esetében a fekete sügér méretkorlátozás nélkül megtartható, azzal a 
kitétellel, hogy a ragadozó halakra vonatkozó éves mennyiségi korlátozásba a fekete sügér 
is beletartozik, és alkalmanként legfeljebb egy példányt tartható meg belőle! 

A darabszám-korlátozás alá nem tartozó, és méretkorlátozással sem védett halfajokból 
felnőtt egyesületi tag által egy adott évben megtartható mennyiség legfeljebb 50 kg, 
ifjúsági egyesületi tag esetében pedig legfeljebb 25 kg. 

Minden tagi horgász egy naptári héten maximum 4 db ponty, és május 1-től szeptember 
30-ig havonta maximum 2 db süllő elvitelére jogosult. 

Felnőtt és ifjúsági napijegyes horgászok esetében az elvihető halmennyiség annyiban tér 
el a tagi horgászokétól, hogy vendéghorgász ragadózó halat nem tarthat meg, és 
kizárólag pergető módszerrel horgászhat ragadozó halra. 

Vendég területi jegyet váltó gyermek horgász alkalmanként 1,5 kg darabszám korlátozás 
alá nem tartozó egyéb halat tarthat meg. 

A 30 cm-nél hosszabb bármilyen fajú keszeget illetve a 4 kg egyedsúlyú vagy annál 
nagyobb pontyot, kifogása esetén, a horogtól kíméletes megszabadítás (és mérlegelés - 
fényképezés) után vissza kell a vízbe helyezni! 

Az egy alkalommal megtartható 2 db ponty maximális összsúlya 6 kg! 

Az amur méretkorlátozás nélkül megtartható, azzal a kitétellel, hogy a horgász nyomban 
köteles beírni a fogási naplójába. Amennyiben így elérte a darabszám korlátozás alá nem 
tartozó halfajra meghatározott alkalmankénti súlyhatárt, akkor a horgászatot a 
darabszám korlátozás alá nem tartozó halfajokra be kell fejeznie. 

Méreten aluli süllőnél szükség esetében, a horog előkét el kell vágni, és a vízbe úgy 
visszaengedni! 

7.) Sportjeggyel történő horgászat esetében a jegy váltásakor meg kell követelni a merítő 
szák, pontymatrac és fertőtlenítő szer bemutatását azzal a szigorú megkötéssel, hogy a 
sportjeggyel rendelkező horgász, az általa kifogott halat fertőtlenítés és esetleges 
fényképezést követően éjszaka is nyomban vissza kell engedje a vízbe, azt másnak átadni 
még azonos horgászhelyen (stégen) belül sem szabad. 

A tó területén szervezett versenyek során a versenyző horgász a kifogott halat nem 
tarthatja meg elvitelre. A kifogott halat a horogtól történő kíméletes megszabadítása 
(esetleg az előke elvágása), majd a látható sérülések fertőtlenítő kezelését követően 
történő mérlegelés és/vagy fényképezés után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. 

8.) Gyermekek horgászata csak felnőtt felügyelete és a horgászhelyen való jelenléte mellett 
engedélyezett. 

9.) A horgász a bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetében azt 
megfelelően észlelni tudja és a szükséges tevékenységet elvégezze. Amennyiben a 
horgászhelyet elhagyja, készségeit a vízből ki kell vennie és azok őrzésével mást nem 
bízhat meg. (Ez a portaszolgálatos halőrre nem vonatkozik). 

10.) A kifogott hal vízből való kiemeléséhez megfelelő méretű merítő háló illetve szükség 
esetében lipp-gripp (hal kiemelő fogó) használata kötelező, nem szabad a halat szárazon 
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vagy vízen lassú kínos fulladásnak kitenni, a megtartani szánt halat haltartóban vagy 
felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani vagy azonnal meg kell ölni. 

Pontymatrac és szükség esetén fertőtlenítő folyadék használata kötelező! 

11.) A fokozott balesetveszély miatt a tó befagyott jegén tartózkodni tilos. 

A tó jegén léket vágni vagy lékhorgászatot folytatni csak az egyesület elnökségének erre 
irányuló külön engedélyével lehet, amennyiben az egybefüggő jég vastagsága megha-
ladja a 10 cm-t. A horgász csak és kizárólag saját felelősségére tartózkodhat a jégen. 

Ez esetben is a horgásszal egy időben és vele együtt további egy felnőtt személy kell hogy 
tartózkodjon, az esetleges és szükséges mentés okából. Szükségszerű és elengedhetetlen 
felszerelés minden felnőtt részére a mentőmellény, továbbá megfelelő erősségű és a 
partig érő hosszúságú kötél. 

Gyermek a jégen még felnőtt felügyeletével sem tartózkodhat. 

Aki a léket kivágja köteles annak megfelelő és bárki számára látható módon történő, az 
olvadásig maradandó megjelöléséről gondoskodni.  

12.) A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend megsértőjét a helyes 
magatartás tanúsítására figyelmeztetni, illetve az észlelt szabálytalanságot továbbá a tó 
vízének, a parti létesítményeknek horgászhelyeknek rongálását a halőrnek bejelenteni. 

13.) A horgásztó partszakaszához kapcsolódó és parti lejáróval rendelkező vagy egyéb 
horgászhelyet kialakítani azon padot vagy esőbeálló fedett helyiséget elhelyezni csak az 
egyesület elnökségének előzetes engedélyével lehet, az engedélyben meghatározott 
méretek és megjelenési forma betartásával. 

A horgászhely biztonságos és balesetmentes rendeltetésének megfelelő állapotban 
tartásáról a horgászhely tulajdonosai kötelesek gondoskodni, melyért mindenkori 
büntetőjogi, fegyelmi és anyagi felelősséggel tartoznak. 

Amennyiben a horgászhely nem felel meg ezen követelményeknek, az egyesület 
elnöksége a kifogásolt hiba kijavítására, igazoltan felszólítja határidő tűzésével a 
tulajdonost (tulajdonosokat). 

A határidő eredménytelen eltelte után az elnökség fegyelmi eljárást kezdeményez. Ennek 
következménye az is lehet, hogy az elnökség más egyesületi tagot (tagokat) jelöl ki az 
adott horgászhely birtoklására, kezelésére és fenntartására. 

A horgászhely tulajdonosai akként is határozhatnak, hogy a horgászhelyet megszüntetve 
elbontják, mely esetben a teljes rekultivációról és a keletkezett hulladék elszállításáról is 
kötelesek gondoskodni. 

III. A horgászat etikai szabályai 

1.) A kulturált emberhez méltó magatartás érdekében a horgászat előtt, alatt célszerű 
tartózkodni a mértéktelen szeszesital fogyasztástól mely súlyos baleset okozója is lehet. 

2.) A horgász, a vele együtt tartózkodó és nem horgászó személy tekintetében is felelős 
annak tanúsított magatartásáért és azért, hogy a horgászhelyen üzemeltetett 
híradástechnikai eszközök olyan minimális hangerővel legyenek működtetve, melyek nem 
zavarják a mások horgászatát vagy pihenését. Tartózkodnia és másokat visszatartania kell 
a trágár megbotránkoztató és hangos beszédtől. A hangjelzős kapásjelzők hangerejét úgy 
kell beállítani, hogy az a többi horgász tevékenységét és a halakat se zavarja. 
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3.) A horgászhelyre a később érkező horgász úgy helyezkedjen el, hogy a már ott lévő, vagy a 
környezetében horgászó horgásztársat ne zavarja a készségei bevetésével, - illetve azzal 
ne keletkeztessen baleset veszélyt. 

4.) Amennyiben sorozatosan méreten aluli hal akad horogra, a halállomány kímélése 
érdekében a horgász, változtasson horgászhelyet vagy horgász módszert, mely akkor is 
elvárt magatartás amennyiben sorozatosan kívülről akad a horog a halba, - az egyébként 
szabályos horgászat során. 

5.) A horgász óvja és védje a halállományt, ne irigyelje más horgász halfogását sőt, a 
tapasztalataival segítse horgásztársait, a fiatalokat és kezdőket, a megfelelő és helyes 
magatartás valamint módszerek alkalmazásában. Fokozott gondossággal járjon el úgy a 
területen helyismerettel nem rendelkező horgászok, - mint egyébként az időskorúak vagy 
a fogyatékosságuk miatt jobban rászorulók esetében. 

6.) A horgász a halállomány védelme, a horgász etika színvonalának emelése érdekében ne 
tekintse zaklatásnak a szabályos ellenőrzéseket, segítse a halászati őrök és az egyéb 
ellenőrző közeg munkáját, amelyet a tisztességes és becsületes horgászok érdekében 
végeznek. Tekintse kötelességének a horgásztó és környezetében végzendő közösségi 
munkákban való tevékeny részvételt. 

A fenti horgászrend előírásainak megszegőivel szemben az egyesület elnöksége belátása 
szerint fegyelmi eljárást kezdeményezhet. 

Minden horgásznak eredményes horgászatot, kellemes időtöltést kíván: 

a Kádártai Sporthorgász Egyesület elnöksége 


