
ELZETT CERTA HORGÁSZEGYESÜLET  
HORGÁSZATI  SZABÁLYAI 

 
( HORGÁSZREND ) 

 
 

1.§. 
 

A HORGÁSZREND CÉLJA 
 

E szabályok rendeltetése elősegíteni a horgászat céljának érvényesülését: a halfogást sportszerű eszközökkel és 
módszerekkel, a kifogott hallal való ésszerű kíméletes bánásmódot, a szabadidő kulturált eltöltését, az egészséges 
kikapcsolódást a természetben. A horgászatot, törvényekben és egyéb jogszabályokban meghatározott szabályokkal, az etikai 
normákkal valamint az országos horgászrenddel egyetértésben szabályozza, amellyel mindenki számára biztosítja a 
zavartalan szabadidő-eltöltést. 

 

 
2.§. 

 
A HORGÁSZREND TERÜLETI HATÁLYA 

 
E horgászrend előírásainak hatálya kiterjed az Elzett Certa Horgászegyesület kezelésében lévő Pácini-Karcsa tó teljes 

területére és magyarországi partszakaszára.  

 

 

3.§. 
 

A HORGÁSZREND IDŐBELI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 
 

E horgászrend előírásai 2010. április 01-én lépnek hatályba és visszavonásig érvényes. Kiterjed minden egyesületi tagra, 
valamint az egyesület kezelésében lévő Pácini-Karcsa tavon horgászati tevékenységet folytató személyre. 

 

A horgászat rendje 

4.§. 

A Pácini-Karcsa tó határvízen horgászó személy köteles a jelen horgászrend, a belvízi és határvízi közlekedésre vonatkozó 
jogszabályok, a vonatkozó egyéb jogszabályok és rendeletek betartására! Az Elzett Certa Horgászegyesületi tagsággal nem 
rendelkező napi, heti, havi horgászjegyet és területi engedélyt megváltó személyek kötelesek megismerni a jelen 
horgászrendet, azt kiállításkor részükre biztosítani kell, erre figyelmüket fel kell hívni. 

 
 

5.§. 
Horgászatra jogosultságról 

 
I. Horgászni az jogosult, akinek állami horgászjegye és a Pácini-Karcsa tóra területi engedélye vagy napijegye van. E 
rendelkezés mindenkire vonatkozik: a házastársra, más családtagra és a vendégre is. 

II. Állami horgászjegyet csak az kaphat, aki horgászvizsgát tett, és horgász egyesületi tag; horgászattal (halászattal) 
kapcsolatos bűncselekményért 3 évre visszamenőleg büntetve nem volt, és horgászattal (halászattal) kapcsolatos 
szabálysértés miatt egy éven belül nem hoztak ellene jogerős elmarasztaló határozatot, valamint előző évi fogási naplóját 
leadta.  

III. A horgászatra jogosult horgászás közben köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, tagsági 
lapját, állami horgászjegyét, valamint a területi engedélyét és fogási naplóját, melyeket az ellenőrzésre jogosult személyek 
(halőr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági személyek) felszólítására ellenőrzésre át kell adnia, és lehetővé kell tennie a 
horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. 
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6.§. 

Ellenőrzésről 
 
I. Az ellenőrzésre jogosult személyek azt a járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön 
feltartóztathatják, átvizsgálhatják és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetőkkel szemben intézkedhetnek. Az 
ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést az orvhorgásztól minden esetben, a horgászásra jogosulttól akkor veheti 
el, ha az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál (pl. gereblyéző felszerelés, egy négyzetméternél nagyobb 
csalihalfogó háló stb.). Az elvett eszközről az ellenőrző személy átvételi elismervényt ad. A jogellenesen kifogott élő halat 
haladéktalanul visszajuttatja a vízbe. Az ellenőrző személy a szabályokat megsértő horgásztól a Pácini-Karcsa tóra érvényes 
területi engedélyét és súlyos esetben állami horgászjegyét – a halászati hatósághoz történő továbbítás végett – elismervény 
ellenében bevonhatja. Intézkedését a fogási naplóba bejegyzi.  
 
II. Ellenőrzést végző hajó vagy gépi hajtású csónak kikötésének jelzésekor a horgászkészségeket ki kell húzni a vízből, azt 
biztonságosan kell elhelyezni a kikötés idejére a tárgyi és személyi sérülések elkerülése érdekében. Az ellenőrző hajó, csónak 
vezetője köteles jelezni a kikötési szándékát. 

 
7.§. 

Vízi közlekedésről, horgászat csónakból, műépítményekről, 
 jégről történő horgászatról 

 
I. Horgászni csak a vízi közlekedés elsődlegességének betartásával szabad. A horgászáskor használt karót, bóját a horgászat 
befejeztével a vízből el kell távolítani, mely vonatkozik az etetés jelölésére szolgáló bójákra is. Ez alól kivételt képez az ún. 
bergmann csöves etetőhelyet jelölő bója. 

 
II. A kijelölt fürdőhelyen – annak fürdőzők általi látogatottsága idején – csak a kijelölő hatósággal egyeztetett időpontban 
szabad horgászni. 

 
III. A csónak tulajdonosa köteles gondoskodni arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a vízi rendészeti 
előírásoknak és a hajózási szabályoknak megfeleljen. A csónak vezetője köteles mindenkor a Hajózási Szabályzat 
rendelkezései szerint vezetni a vízi járművet. A csónakkal kellő távolságban kell elhaladni a parttól, a horgászpadtól vagy 
csónakból horgászók bevetett felszereléseitől.  
 

IV. Hajóúton kívül, vízi közlekedésre alkalmas vízterületen horgászállást a vonatkozó jogszabály előírásainak betartásával 
szabad létesíteni. A bérleti díj ellenében fenntartott horgászállás /stég/ tulajdonosa nem köteles a bejárást biztosítani más 
horgász számára. A bérleti díjat nem fizető horgász a horgászállását /stégét/ más elől nem zárhatja el, de elsőbbséget élvez 
annak használatára, azt távollétében bárki használhatja. Ugyan ez vonatkozik a bérlettel, illetve bérlet nélkül foglalt 
partszakaszra. Az ellenőrzéskori megközelítést viszont köteles biztosítani az egyesület ellenőrző személyei, a hatósági 
személyek, és a halőrök részére. 

 

V. A Pácini-Karcsa tó jegén csak ott szabad horgászni, ahol az a törvényben és rendeletekben nem tiltott és a jég legalább 10 
cm vastag, nem olvad, és nem mozog. A horgász a kivágott léket köteles szembetűnően megjelölni a vonatkozó jogszabályok 
szerint. A horgászhelyet a jégen nem szabad járművel megközelíteni. 14 éven aluli személy a jégen csak felnőtt 
felügyeletével horgászhat.  

 
 

8.§. 
Természetvédelemről, etetés szabályairól 

 
I. A horgász a halászati hatóság által kíméleti területté nyilvánított vízrészen a horgászati tilalmat, továbbá egyes 
vízterületeken a vízügyi, valamint a természetvédelmi hatóságok által meghatározott korlátozásokat is köteles betartani. 

 

II. A vízszennyezést, különösen halpusztulás esetén a horgász haladéktalanul jelentse a halőrnek vagy a területen található 
más hatósági személynek, egyesületének, illetve az illetékes halászati hatóságnak, vagy a Környezetvédelmi 
Felügyelőségnek. 

 
III. Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely fenntartásához elengedhetetlenül szükséges mértékét meghaladó 
csonkítása, illetve irtása; a partvédelmi létesítmények megbontása; a szemetelés.  
 

IV. Szemetet, étel-, és horgászcsali maradékát, a haltisztítás hulladékát a horgászhelyen hátrahagyni tilos. Ha a parton nincs 
szemétgyűjtő, a horgász köteles a horgászhely elhagyásakor magával vinni a szemetet.  
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V. A víz minőségének védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz minőségét rontja (pl. mérgez, oxigént 
von el, a fenéken erjed, rothad stb.) A szoktató etetés kapcsán etetni szigorúan tilos olyan állati eredetű anyaggal, mely 
magában hordozza a közvetlen fertőzés veszélyét, különös tekintettel a vérre, nyers belsőségre, húsra. Állati eredetű anyagok 
közül csak a kereskedelemben kapható ellenőrzött etetőanyagokat szabad használni. 
 
 

9.§. 
Horgászkészségek használatáról,  

alkalmazható és tiltott horgászati módszerekről 

 
I. Az egy időben használható horgászbotok számát, illetve a horgok számát a jogszabály és a fogási napló tartalmazza. Olyan 
horgászkészség, melynek horgai a vízbe bevetettek, illetve felcsalizva a vízzel érintkeznek, abba belelógnak, használatban 
lévőnek kell tekinteni A botokkal egyidejűleg használható csalihalfogó emelőhálóval csak ragadozóhal horgászatához 
fogható csalihal. Tilos e hálóval étkezésre vagy háziállatok etetésére szánt halat fogni, valamint használatakor a bevetett 
horgászkészségektől eltávolodni.  

II. A törvényekben illetve rendeletekben meghatározott tiltott módszerek kivételével bármely horgászati módszer szabadon 
alkalmazható, kivéve a csónakkal vontatott szerelék. A kuttyogatás nem minősül vontatásnak. A horgot a csalival a kívánt 
helyre horgászbottal való bedobással lehet a vízbe juttatni, azt úszva, fürdőeszközzel vagy begyalogolva bevinni, behordani 
tilos, kivéve elektromos modellező etetőhajóval.  

 

III. A kifárasztott hal zsákmányul ejtéséhez a merítő szák, illetve vágóhorog használata minden esetben kívánatos. A kifogott 
halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban, 
vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem 
kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal 
kicserélni tilos.  

 
IV. Tilos a horognak olyan mozdulattal való behúzása (rángatása), hogy az kívülről akadjon a hal testébe („gereblyézés”). 
Tilos olyan szereléket használni, amely eleve ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. ólomba rögzített nagyméretű egyes vagy 
hármas horog, vagy a végólom fölött a főzsinórra előke nélkül felkötött egyes és hármas horog.) 
 

V. A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal reagálhasson. Ez alól az elektromos 
kapásjelzővel rendelkező készséget használó sem kivétel. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni, 
azok vízben hagyása mellett mást az őrzéssel megbízni tilos.  

 

VI: A kiépített horgászálláson /stégen/ horgászóra is az V. pont előírásai vonatkoznak.  

 
VII. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét folytonosan megvilágítani a horgászat idejére. Nem tekinthető 
megvilágításnak a horgászhelyen szabályosan megrakott szabadtűz.  

 

 
10.§. 

Horgászható halfajokról, korlátozásokról, 
 dokumentációról 

 
I. Egész évben tilos kifogni a természetvédelmi célból védett halfajokat. Más halfajokat azok tilalmi időszakában tilos 
kifogni. Az első csoportba tartozókat az állami horgászjegyen, a második csoportba tartozókat az állami horgászjegyen, 
illetve az adott évre vonatkozóan a fogási naplóban olvasható tájékoztatás tartalmazza. Általános horgászati vagy faj szerinti 
tilalmi idő a halkihelyezés utáni időszakra /telepítés/ és meghatározott területre is elrendelhető, melyet hirdető táblán helyez 
el a vezetőség. A hirdetőtábla tartalmának megismerése minden horgászat megkezdése előtt kötelező. 

 

II. Egyes halfajokat csak akkor szabad kifogni, ha a meghatározott hosszméretet elérték. Ezek felsorolása az állami 
horgászjegyen és a fogási naplóban is olvasható. A faj szerinti tilalom alá eső vagy a méreten aluli kifogott halat, akár élő, 
akár élettelen állapotban van, haladéktalanul és kíméletesen – nem dobva – kell a vízbe visszahelyezni.  

 

III. A méretkorlátozás alá eső halfajokból naponta fogható darabszámot a fogási napló tájékoztatója tartalmazza.  
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IV. Ha méreten aluli, vagy tilalmi időben fogott hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül nem lehet 
eltávolítani, a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni. 
Nem vonatkozik ez a rendelkezés olyan esetekre, amikor a hal villantót, balinólmot vagy más műcsalit nyelt le, de a horgot 
ilyenkor is a legnagyobb kímélettel kell kiszabadítani. 
 

V. A horgász köteles a fogási naplót vezetni, majd az azon feltüntetett határidőig az egyesületnek megküldeni vagy a naplón 
feltüntetett címre leadni. A napló vezetésének adatai összesítésének a halállomány felmérése és a halgazdálkodás 
szempontjából van jelentősége. A méretkorlátozással védett halat kifogása után azonnal, a horgászat folytatása előtt be kell 
jegyezni. Egyéb halfajra vonatkozóan a távozáskor, illetve többnapos horgászat esetén 00.00 órakor illetve a tárgynapi 
horgászat befejezésekor kell bejegyezni a kifogott halmennyiséget. Állami horgászjegyet, és szövetségi betétlapot csak az 
kaphat, aki az előző évi fogási naplóját leadta. A fogási naplót a „Tudnivalók” címszó alatti előírások szerint kell vezetni.  

 
VI. Kifogott halnak kell tekinteni azt a halat, amelyet a horgász a horgászkészségéről levett és azt a méretvétel, illetve 
súlymérés után haltartójában vagy más helyen magánál tart.  
 
VII. Korlátozás hatálya alá eső hal kifogásakor a horgász köteles azt a halat mely méret vagy súlykorlátozás alá esik, a 
kifogása és a készségről való leválasztása után azonnal lemérni. 
 
VIII. Azonnal a vízbe vissza kell helyezni és szabadon kell engedni azt a halat, melyet a hossz illetve súlymérés után méreten 
alulinak állapítottunk meg. Azt máshol elhelyezni, visszahelyezését késleltetni szigorúan tilos. 
 
IX. Védett hal kifogása: Azonnal a vízbe vissza kell helyezni és szabadon kell engedni azt a halat, melyről megállapítottuk, 
hogy védett fajú. Azt máshol elhelyezni, visszahelyezését késleltetni szigorúan tilos. 
 
 

11.§. 
Szankció rendszerről 

 
I. A horgász joga és kötelessége a szabályok és a horgászrend megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, 
továbbá a part szennyezését és rongálását hivatalos személynek, illetve szervnek (halőr, egyesület vezetősége stb.) 
bejelenteni.  

II. Az e horgászrendben foglalt előírások megsértése – a cselekmény súlyától függően – büntető vagy szabálysértési, illetve 
halvédelmi bírságolási eljárást is von maga után. Az olyan horgászt, aki a horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja 
meg, egyesület is felelősségre vonja, túl az esetleges hatósági eljáráson. 

 

 

 

A HORGÁSZAT JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 

Jogszabályilag a halászatot és a horgászatot az 1999. évi CXIX. törvénnyel módosított 1997. évi XLI. törvény és az ennek 
végrehajtását szolgáló 73/1997. (X.28.) FM-KTM rendelet. (a tilalmi időkről), valamint a 78/1997. (XI.4.) FM rendelet. (a 
kifogható halfajok legkisebb méretéről) szabályozza. A csónakok felszereltségét és a vízi közlekedést a 27/1993. KHVM 
rendelet mellékleteként a Hajózási Szabályzat; a vízi állások létesítését az OVH elnökének 2/1985. sz. rendelkezése és a 
72/1996. (V.22.) kormányrendelet szabályozza. 

 
Elzett Certa Horgászegyesület Vezetősége 

Sátoraljaújhely 

2010 
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