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felszólítására ellenőrzésre át kell 
adnia, és lehetővé kell tennie a hor-
gászeszközök és a zsákmány meg-
vizsgálását. 
 

6.§. Ellenőrzésről 
 

   I. Az ellenőrzésre jogosult szemé-
lyek azt a járművet, amelyen felte-
hetően halzsákmány van, működési 
területükön feltartóztathatják, át-
vizsgálhatják és jogosulatlan hal-
zsákmány esetén az elkövetőkkel 
szemben intézkedhetnek. Az ellen-
őrzésre jogosult személy a horgász-
felszerelést az orvhorgásztól min-
den esetben, a horgászásra jogo-
sulttól akkor veheti el, ha az elköve-
tett szabálytalanság tárgyi bizonyí-
tékául szolgál (pl. gereblyéző felsze-
relés, egy négyzetméternél nagyobb 
csalihalfogó háló stb.). Az elvett 
eszközről az ellenőrző személy át-
vételi elismervényt ad. A jogellene-
sen kifogott élő halat haladéktala-
nul visszajuttatja a vízbe. Az ellen-
őrző személy a szabályokat megsér-
tő horgásztól a Pácini-Karcsa tóra 
érvényes területi engedélyét és sú-
lyos esetben állami horgászjegyét – 
a halászati hatósághoz történő to-
vábbítás végett – elismervény elle-
nében bevonhatja. Intézkedését a 
fogási naplóba bejegyzi.  
   II. Ellenőrzést végző hajó vagy 
gépi hajtású csónak kikötésének 
jelzésekor a horgászkészségeket ki 
kell húzni a vízből, azt biztonságo-
san kell elhelyezni a kikötés idejére 
a tárgyi és személyi sérülések elke-
rülése érdekében. Az ellenőrző ha-
jó, csónak vezetője köteles jelezni a 
kikötési szándékát. 
 

7.§. Vízi közlekedésről, horgászat 
csónakból, műépítményekről, 

jégről történő horgászatról 
 

   I. Horgászni csak a vízi közleke-
dés elsődlegességének betartásával 
szabad. A horgászáskor használt 
karót, bóját a horgászat befejeztével 
a vízből el kell távolítani, mely vo-
natkozik az etetés jelölésére szolgá-
ló bójákra is.  
 

   II. A kijelölt fürdőhelyen – annak 
fürdőzők általi látogatottsága ide-
jén – csak a kijelölő hatósággal 
egyeztetett időpontban szabad hor-
gászni. 

   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 minden-
kor a Hajózási Szabályzat rendelke-
zései szerint vezetni a vízi járművet. 
A csónakkal kellő távolságban kell 
elhaladni a parttól, a horgászpadtól 
vagy csónakból horgászók bevetett 
felszereléseitől.  
   IV. Hajóúton kívül, vízi közleke-
désre alkalmas vízterületen hor-
gászállást a vonatkozó jogszabály 
előírásainak betartásával szabad 
létesíteni. A bérleti díj ellenében 
fenntartott horgászállás /stég/ tu-
lajdonosa 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 távol-
létében bárki használhatja. Ugyan 
ez vonatkozik a bérlettel, illetve 
bérlet nélkül foglalt partszakaszra. 
Az ellenőrzéskori megközelítést 
viszont köteles biztosítani az egye-
sület ellenőrző személyei, a hatósá-
gi személyek, és a halőrök részére. 
   V. A Pácini-Karcsa tó jegén csak 
ott szabad horgászni, ahol az a tör-
vényben és rendeletekben nem 
tiltott és a jég legalább 10 cm vas-
tag, nem olvad, és nem mozog. A 
horgász a kivágott léket köteles 
szembetűnően megjelölni a vonat-
kozó jogszabályok szerint. A hor-
gászhelyet a jégen nem szabad jár-
művel megközelíteni. 14 éven aluli 
személy a jégen csak felnőtt fel-
ügyeletével horgászhat.  
 

8.§. Természetvédelemről, etetés 
szabályairól 

 

   I. A horgász a halászati hatóság 
által kíméleti területté nyilvánított 
vízrészen a horgászati tilalmat, to-
vábbá egyes vízterületeken a víz-
ügyi, valamint a természetvédelmi 
hatóságok által meghatározott kor-
látozásokat is köteles betartani. 
   II. A vízszennyezést, különösen 
halpusztulás esetén a horgász hala-
déktalanul jelentse a halőrnek vagy 
a területen található más hatósági 
személynek, egyesületének, illetve 
az illetékes halászati hatóságnak, 

vagy a Környezetvédelmi Felügye-
lőségnek. 
   III. Tilos a vízi és vízparti nö-
vényzetnek a horgászhely fenntar-
tásához elengedhetetlenül szüksé-
ges mértékét meghaladó csonkítá-
sa, illetve irtása; a partvédelmi léte-
sítmények megbontása; a szemete-
lés.  
   IV. Szemetet, étel-, és 
horgászcsali maradékát, a haltisztí-
tás hulladékát a horgászhelyen hát-
rahagyni tilos. Ha a parton nincs 
szemétgyűjtő, a horgász köteles a 
horgászhely elhagyásakor magával 
vinni a szemetet.  
   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 szok-
tató etetés kapcsán etetni szigorúan 
tilos olyan állati eredetű anyaggal, 
mely magában hordozza a közvet-
len fertőzés veszélyét, különös te-
kintettel a vérre, nyers belsőségre, 
húsra. Állati eredetű anyagok közül 
csak a kereskedelemben kapható 
ellenőrzött etetőanyagokat szabad 
használni. 
 

9.§. Horgászkészségek használatá-
ról, alkalmazható és tiltott horgá-

szati módszerekről 
 

   I. Az egy időben használható hor-
gászbotok számát, illetve a horgok 
számát a jogszabály és a fogási nap-
ló tartalmazza. Olyan horgászkész-
ség, melynek horgai a vízbe beve-
tettek, illetve felcsalizva a vízzel 
érintkeznek, abba belelógnak, 
használatban lévőnek kell tekinteni 
A botokkal egyidejűleg használható 
csalihalfogó emelőhálóval csak ra-
gadozóhal horgászatához fogható 
csalihal. Tilos e hálóval étkezésre 
vagy háziállatok etetésére szánt 
halat fogni, valamint használatakor 
a bevetett horgászkészségektől el-
távolodni.  
   II. A törvényekben illetve rende-
letekben meghatározott tiltott 
módszerek kivételével bármely 
horgászati módszer szabadon al-
kalmazható, kivéve a csónakkal 
vontatott szerelék. A kuttyogatás 
nem minősül vontatásnak. A hor-
got a csalival a kívánt helyre hor-
gászbottal való bedobással lehet a 
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