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A Végegyházi Horgásztó a Végegyházi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület. 
 

A létesítmény helye: 5811 Végegyháza, külterület 081/1 Hrsz. 
 

Tulajdonos: Végegyháza Községi Önkormányzat, 5811 Végegyháza, Széchenyi út 2. 
 

Üzemeltető: Végegyházi Sporthorgász Egyesület 

székhely: 5811 Végegyháza, Petőfi u. 64. 

adószám: 18148958-1-04 
 

Az üzemeltetésért felelős személy: Víg Gábor, tógazda 
 

A Végegyházi Horgásztó víztérkódja: ………….. 
 

A létesítmény főbb műszaki adatai: 

- teljes területe: 9 920 m
2 

- vízfelület: 9 540 m
2
 

- tározótérfogat: 6 002 m
3 

 

 

Jelen horgászrend a Végegyházi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő Végegyházi 

Horgásztó nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen - vagy annak partjain - 

horgászatot folytató, vagy ott horgászkészséggel tartózkodó, továbbá a létesítmény 

területén vendégként tartózkodó személyekre terjed ki. A Végegyházi Horgásztó helyi 

horgászrendjében nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a végrehajtására kiadott hatályos VM 

rendeletek (Vhr.), a MOHOSZ Országos Horgászrendjében (Ohr.) foglaltak, egyedi 

esetben a Végegyházi Sporthorgász Egyesület vezetőségének állásfoglalása az irányadók. 

 

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. Horgászni a Végegyházi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő vízterületen az 

jogosult, aki érvényes állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint a Végegyházi 

Sporthorgász Egyesület által kiállított területi jeggyel rendelkezik. 

2. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyi 

azonosításra alkalmas okmányát, érvényes tagsági igazolással ellátott 

horgászigazolványát, állami horgászjegyét és fogási naplóját, valamint a területi jegyét. 

Az ellenőrzésre jogosult személyek (halászati őr, társadalmi halőr, rendőr és más 

hatósági közegek, egyesület – vízkezelő által felhatalmazott személyek) felszólítására 

ellenőrzésre át kell adnia ezeket, és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és a 

zsákmány megvizsgálását. 

3. A Végegyházi Horgásztó halőrházánál elhelyezett horgászati beírókönyv használata 

kötelező. A horgászatra jogosultnak horgászat megkezdését megelőzően a beíró 

könyvben olvasható nyomtatott betűkkel rögzítenie kell a nevét, a horgászat 

megkezdésének pontos idejét óra-percben, a horgászat befejezését követően a fogott 

halzsákmányt is be kell jegyezni és alá kell írni. A napijegyes horgásznak nem csak a 

fogási naplóban, de a napijegyen is fel kell tüntetni a fogást és a halőrháznál található 

ládába a lejárt napijegyet be kell dobnia. Aki a napijegyét nem adja le a horgászat 
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befejeztével, újabb napijegyet nem válthat. A beírókönyv aláírásával a horgászatra 

jogosult egyben elismeri, hogy a hirdetőtáblán kihelyezett hirdetmények tartalmát 

megismerte és betartja. 

4. A fajlagos tilalmi idő alá eső vagy a kifogható méretet el nem érő halat, valamint a 

természetvédelmi oltalom alatt álló, ún. védett halfajokat, illetve azt a fajlagos tilalmi 

idő alá nem eső és méretes halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, 

haladéktalanul és kíméletesen a megfogást követően azonnal kell a vízbe visszahelyezni. 

5. Vízszennyezés, halpusztulás esetén a horgász kötelessége, hogy arról haladéktalanul 

tájékoztassa az egyesület vezetőségét vagy a halőri feladatokkal megbízott személyeket. 

Minden horgász köteles a vízből az elpusztult halat kiemelni – ha az lehetséges - és olyan 

helyen elhelyezni, hogy az a kirándulókat, sétálókat ne zavarja, és biztonsággal 

elszállítható legyen. 

6.  Foglalt, etetett hely érvényesítésére lehetőség nincs. A tóparti horgászhelyeket 

érkezési sorrendben, a szomszédos horgászt nem zavaró módon lehet elfoglalni. Tilos a 

vízi- és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges 

mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása; a partvédelmi létesítmények megbontása, 

víziállás (stég, móló) engedély nélküli építése. A horgász kizárólag tiszta horgászhelyen 

kezdheti meg a horgászatot, köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat 

befejeztével tisztán hátrahagyni. 

7. A horgásztó kíméleti területein a horgászat tilos. A kíméleti terület kezdetét tábla 

jelzi, ezen belül horgászni tilos. 

8. A horgásztó bejáratánál található betonozott terület mozgáskorlátozott 

horgásztársainknak fenntartott horgászhely, itt kizárólag ezen horgásztársak 

horgászhatnak. Ez a terület csakis nekik fenntartott hely, mások nem horgászhatnak itt. 

9. Az egyesületi közgyűlések idején, tovább a vezetőség által előzetesen közzétett egyéb 

időszakban (horgászverseny, haltelepítés, környezetvédelmi nap, rendezvény stb.) az 

egyesület taván horgászni tilos! 

10. Éjszakai horgászat tilos. 

11. Gyermek horgászok csak felnőtt jelenlétében tartózkodhatnak a tó területén! 

12. A Végegyházi Horgásztóban fürödni tilos! A téli időszakban a tó jegére lépni, 

csúszkálni, korcsolyázni szigorúan tilos! 

13. A helyi horgászrend be nem tartásából eredő esetleges balesetekért, károkért az 

egyesület felelősséget nem vállal! 

14. A horgásztó területén tartózkodó személyekre (területi jegyes horgászok 

családtagjai, vendégek stb.) ezen horgászrend előírásai kötelező érvényűek, ezek be nem 

tartása esetén a tó területéről a rend ellen vétő személyek eltávolíthatóak. 
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II. A HORGÁSZAT RENDJE 

1. Az éves és napi területi jeggyel rendelkező: 

1.1. felnőtt horgászok egyidejűleg két készséggel (bottal), készségenként legfeljebb 2 

horoggal, 

1.2. a gyermekhorgász egyidejűleg egy úszós készséggel (bottal), egy horoggal 

horgászhat. 

2. Egész évben tilos a pergető horgászat.  

3. Minden horgász köteles olyan haltartóval rendelkezni, amelyben a fogott hal 

eltartható. A megfogott halat a tó területén elajándékozni, másra átruházni tilos! 

4. A tavon csónakot (és más vízi közlekedésre alkalmas eszközt) vízre helyezni, 

csónakból horgászni tilos.  

5. Az egyesület vizeinek partján tilos halat pucolni! 

6. Behordással való etetés tilos! Szoktató és helyben tartó etetést csak szemes főtt 

takarmánnyal lehet elvégezni. Darás etetőanyagot csak etetőkosárban lehet használni. 

Felhívjuk horgásztársaink figyelmét, hogy a víz tisztaságának megóvása érdekében 

tanúsítsanak önmérsékletet az etetés terén. 

III. HORGÁSZATI IDŐ 

1. A tavon horgászni március 15-től – október 31-ig, napkeltétől-napnyugtáig lehet. 

2. Az 1. pontban feltüntetett horgászati időn kívül, illetve a kíméleti időben 

horgászkészséggel a vízparton tartózkodni tilos! 

IV. MÉRETKORLÁTOZÁSOK, FAJLAGOS TILALMI ÉS KÍMÉLETI IDŐK 

A./ A halfajokra vonatkozó fajlagos tilalmi időszakok, kifogható méret-tartományok, 

naponta kifogható maximális mennyiség vonatkozó hatályos jogszabályokban 

foglaltakkal azonosak, az alábbi kivételekkel: 

A/1. Pontyra az egyesület taván nincs fajlagos tilalmi idő! 

A/2. Pontyot 5 kg felett kötelező visszaengedni (nem vihető el)! 

A/3. Csuka legalább 45 cm mérettől fogható ki. 

A/4. A karika-, dévér-, lapos-, bagolykeszeg, valamint a sügér 15 cm alatt nem vihető el. 

Ezen halfajok 15 cm alatti egyedei csalihalként nem használhatók. 

A/5. Egész évben tilos elvinni a széles (arany) kárászt, a compót, a süllőt. 

 

B./ KÍMÉLETI IDŐK: 

B/1. Haltelepítések időpontját követően a vezetőség kíméleti időt állapíthat meg, mely 

legfeljebb a telepítés végrehajtását követő 2 napig terjeszthető ki. 
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B/2. Fogási korlátozásról a vezetőség a hirdetőtáblákon és az egyesület honlapján a 

tagságot tájékoztatja. Amennyiben a közzététel megtörtént, senki nem hivatkozhat arra, 

hogy a hirdetményt nem ismerte.  

V. KIFOGHATÓ/ELVIHETŐ HALMENNYISÉGEK: 

1. Nemes hal definíció alatt a ponty, balin, harcsa, csuka, fogassüllő és az amur értendő. 

2. Egyéb hal megfogalmazás alatt a napi összsúlykorlátozással szabályozott halfajok, a 

kifogható méret-tartománnyal nem védett halfajták értendők, a kapcsolódó 

jogszabályokban védett és fokozottan védett természetvédelmi szempontból jelentős 

halfajok, körszájúak, valamint nem fogható őshonos halfajok kivételével. 

VI. KIFOGHATÓ HALMENNYISÉGEK TERÜLETI JEGYTÍPUSOK SZERINTI 

BONTÁSBAN 

A./ Éves felnőtt területi jeggyel rendelkező horgászok  

- napi 2 db nemes halat, az éves kifogható nemes hal mennyisége összesen 24 db 

- napi 3 kg egyéb halat (kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet 

elvinni) 

foghatnak ki/vihetnek el. 

  

B./ Éves területi gyermekjeggyel, rendelkező horgászok  

- Nemes halat nem vihetnek el. 

- napi 2 kg egyéb halat (kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet 

elvinni) 

foghatnak ki /vihetnek el  az egyesület vizeiről. 

 

C./ Napijeggyel rendelkező horgászok  

- 2 db nemes halat, 

- napi 3 kg egyéb halat (kivétel busa és törpeharcsa, amelyeket korlátozás nélkül lehet 

elvinni) 

foghatnak ki/ vihetnek el  az egyesület vizeiről. 

 

D./ A Végegyházi Sporthorgász Egyesület tagjai részére összesen 60 darab éves területi 

jegyet ad ki. 

 

E/ A napijegy kiadását az egyesület vezetősége korlátozhatja a horgászhelyek és a tó 

leterheltségének függvényében, illetve a napijegy kiadását az egyesület vezetősége egyéb 

okokból is korlátozhatja, felfüggesztheti. A napijegyek kiadása addig történik, amíg a 

kulturált horgászatot a zsúfoltság nem veszélyezteti. 

F./ Az A –E. pontokban szabályozott, vissza nem engedett halat a horgász köteles életben 

tartani, de később fogott más hallal kicserélnie tilos. A vissza nem engedett nemes halat 

a fogási naplóba, a horgászat folytatása előtt köteles bejegyezni a horgász, 0,5 kg-ra 



Végegyházi Horgásztó Helyi Horgászrend 

 

 

Ezt a helyi horgászrendet a Végegyházi Sporthorgász Egyesület 2015. 02. 28-ai közgyűlése hagyta jóvá! 

kerekített súly, hó, nap, óra, perc feltüntetésével, továbbá köteles a területi jegyen 

meghatározott adattartalommal rögzíteni. Az egyéb halat pedig, a horgászat 

befejezésekor kell a fogási naplóba bejegyezni. 

 G./ A fogási naplót az engedélyes legkésőbb a tárgyévet követő év február 28. napjáig 

köteles leadni. Késedelmes leadás esetén a vonatkozó jogszabályban meghatározott 

szankciót követően adható ki állami horgászjegy a tárgyévre. 

 VII. JEGYÁRAK 

A jegyárakat, fizetendő egyéb díjak összegét évente a vezetőség előterjesztésére, a 

közgyűlés állapítja meg. 

VIII. ETIKAI SZABÁLYOK 

A  Végegyházi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő vízterületen kötelező betartani a 

MOHOSZ Országos Horgászrendjében foglalt etikai szabályokat.  

IX. JOGKÖVETKEZMÉNYEK 

A horgászattal kapcsolatos szabálysértés esetén – a halászati őr jegyzőkönyve alapján – 

az egyesület feljelentést kezdeményez a halgazdálkodási hatóság felé. A Végegyházi 

Horgásztó helyi horgászrendje ellen vétő horgászokkal szemben pedig az egyesület 

fegyelmi eljárást kezdeményez. 

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a Végegyházi Sporthorgász 

Egyesület Elnökségének döntése az irányadó. 

Ettől a horgászrendtől az elnökség határozata szerint lehet eltérni, az alkalmi 

enyhítésekről vagy szigorításokról az egyesület honlapján, illetve a tó partján kihelyezett 

hirdetményekből lehet tájékozódni. 

 


