Somogyudvarhelyi Horgász Egyesület MOHOSZ
Tagszervezetének Helyi Horgászrendje
Az egyesület kezelésében lévő
Somogyudvarhelyi Kavicsbanya-tavak vízterületére a
Halgazdálkodási Tőrvény érvényes az alábbi szigorított rendelkezésekkel:

1. Tilalmi idők: az országos horgászrend szerint
Kivéve: feketesügér március 1-től április 31-ig fogási tilalommal védett!
Pontyra és harcsára nincs tilalmi idő.
2. Méretkorlátozások:
Süllő legkisebb kifogható mérete: 40 cm
Csuka legkisebb kifogható mérete: 40 cm
Harcsa legkisebb kifogható mérete: 50 cm
Amur legkisebb kifogható mérete: 40 cm
Balin ( őn) legkisebb kifogható mérete: 40 cm
Ponty legkisebb kifogható mérete: 30 cm, a 10kg feletti ponty nem vihető el!
3. teljes fogási tilalom: aranykárász, compó.
4. Mennyiségi korlátozások:
Felnőtt horgász naponta: 2 db ponty, 2 db amur, 2 db csuka, 2 db süllő,
2 db balin, 2 db feketesügér- nemes halból összesen 2 db-ot foghat.
A megtartani kívánt nemes halat fogás után a horgász köteles azonnal a fogási naplóba
beírni. Tilos a halat cserélgetni. A megfogott méreten aluli vagy tilalmi idő alá eső halat
haladéktalanul és kíméletes módon kell a vízbe visszahelyezni.

Egyéb halból naponta max: 3 kg fogható. Távozás előtt, becsült súlya alapján kell
beírni a fogási naplóba.
5. A horgászat feltételei.
Felnőtt horgász 35 db nemes halat foghat az adott évben 1 db éves területi engedéllyel,
egy időben két bottal, az eresztéken max. 3 db horoggal és 1 db 1m2-nél nem nagyobb
csalihalfogó hálót használhat.
Ifi horgász ( 18-dik életévét be nem töltött ) 17 db nemes halat foghat 1 db éves területi
engedéllyel, 1 bottal zsinóron max. 3 horoggal horgászhat.
Gyermek horgász ( 14-dik életévét be nem töltött ) felnőtt felügyelete mellett napkeltétől
– napnyugtáig terjedő időben, egy készséggel az eresztéken 1 horoggal napi 2 kg hal
kifogására jogosult.
Gyermek horgász csalihal hálót nem használhat.
Spiccbot két bevetett készség mellett egyidejűleg nem használható!
6. Egyéb rendelkezések:
Éjszakai horgászat megengedett. A horgász köteles a horgászhelyet szürkülettől szórt
fénnyel megvilágítani.
Törpeharcsára minden engedéllyel rendelkező egyesületi tag bármikor horgászhat ( kivéve
teljes tilalmi időszakok ) és a megfogott törpeharcsát súlykorlátozás nélkül megtarthatja.
Törpeharcsát a tavakba visszahelyezni TILOS!
A megtartani kívánt nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba, ennek elmulasztása
szabálysértési és fegyelmi eljárást vonhat maga után. A megtartani kívánt halat kíméletes
módon lehetőleg keretes (nem fém) haltartóban, élő állapotban vízben kell tartani fajtától
függetlenül. A keszegféléket sem szabad tartósan vödörben tárolni ( kivéve csali hal ).
A horgászvízen a horgász bevetett készségét csak olyan távolságra hagyhatja el, hogy
kapás esetén azonnal bevághasson. Kivéve ha élet és vagyonvédelmi okok miatt kell
elhagyni a horgászhelyet. A készség őrzésével más személyt megbízni nem szabad.
Aki a horgászhelyet elhagyja, köteles készségeit a vízből kivenni.
A mozgássérültek (mozgáskorlátozottak) számára a 3-as számú tónál lévő horgászhelyek
foglalt helynek minősülnek, amelyen minden mozgásban nem korlátozott horgász azonnal
köteles elhagyni, ha arra rászoruló érkezik.

Helyfoglalás érkezési sorrendben, ( kivéve 3-as tavon, lásd fent ) állandó foglalt, etetett
hely nincs!
A kifogott hal/ak/ haltartóban (ragadozók szájbilincsen ) és kizárólag a tó vizében,
közvetlen a horgászhelyen tárolhatók. A kifogott hal máshol / pl. gépkocsiban, vagy
vödörben, stb, távol a part vizétől / történő tárolása a hal/ak/ elkobzását-tóba történő
visszahelyezését és fegyelmi eljárás indítását vonhatja maga után. Napijegyes (vendég)
horgász esetében ilyen cselekmény a horgászvíztől történő kitiltást jelenheti a
feljelentéstől függetlenül.
Sátras táborozás csak az arra kijelölt horgászhelyen lehetséges. A vízterületen TELJES
TŰZGYUJTÁSI TILALOM van érvényben. Táborozás esetén a kifogott hal/ak/ étkezésre
történő esetleges felhasználása úgy lehetséges, hogy a hal/ak/ élőállapotukba való
bemutatása az ellenőrnek kötelező, de ebben az esetben is az eredeti, és mennyiségben a
fogási naplóból megállapítható kell, hogy legyen.
Felnőtt és ifjúsági horgász valamint napijegyes horgász csak személyi azonosságát
igazoló okmánnyal, érvényes állami jeggyel és területi engedéllyel együtt horgászhat.
Pergető horgászat megengedett, kivéve a tilalmi időket.
Befagyott tavon a lékhorgászat megengedett. A horgászat befejeztével a léket jól láthatóan
jelezni kell. Ebből eredő balesetért a Horgász Egyesület felelősséget nem vállal.
7. Tiltó rendelkezések:
CSÓNAK ÉS EGYÉB VÍZI JÁRMŰVEK HASZNÁLATA A VÍZTERÜLETEN
TILOS!
TILOS AZ ETETŐANYAG BEHORDÁSA ÚSZVA, GÁZOLVA, MATRACON
STB!
Minden horgász csak a saját felelősségére a balesetveszély és mások biztonságának
figyelembe vételével közelítheti meg 10 méteren belül a partot gépjárművel. Tilos a
meghorgászni nem kívánt álláson gépjárművel parkolni.
A HORGÁSZTAVAK TELJES TERÜLETÉN, A GÉPJÁRMŰVEL OKOZOTT
BALESETÉRT, VALAMINT A GÉPJÁRMŰBEN KELETKEZETT KÁROKÉRT AZ
EGYESÜLET FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL!
A tavakban fürödni, jet-ski-zni, szörfözni, csónakázni HATÓSÁGILAG TILOS!
Tilos a horgászvizek területén stéget építeni vagy horgászházat (bódét ) felállítani. Tilos a
mezőgazdasági kultúrában kárt okozni, a bevetett, hasznosított mezőgazdasági területen

gépkocsival, motorkerékpárral közlekedni, kifolyó védőrácsot megbontani, partszakaszt,
kerítéseket, kihelyezett táblákat megrongálni.
A horgászvizek területére kutyát bevinni tilos!
Etetőhajó használata TILOS!
8. Környezetvédelmi rendelkezések:
Minden horgász köteles ügyelni a vízterület és partrész tisztaságára, a
környezetvédelemre-különös tekintettel a védett állat- és növényvilágra. A horgász köteles
a horgászat kezdetén meggyőződni a kiválasztott horgászhely tisztaságáról 15m-en belül.
Szemetes helyen TILOS a horgászatot megkezdeni!
A horgászat befejeztével a horgász köteles szemetét magával vinni, vagy a kihelyezett
szemétgyűjtő hordókba helyezni. Tilos szervetlen anyagot elégetni vagy elásni.
Távozáskor a horgászhelyet csak tiszta, hulladékmentes állapotban hagyhatja el.
A szemetes helyen horgászótól a területi engedély bevonható, illetve az illetékes hatóság
bírságot szabhat ki.
A halállomány védelme minden horgász kötelessége. Tilos a tavakba nem őshonos
halfajokat, növényeket telepíteni.

9. Rendészeti előírások:
Szabálytalanság esetén, esetekben átvételi elismervény ellenében az éves területi engedély
bevonható, a horgászkésség a fegyelmi eljárás lefolytatásáig elkobozható. Halvédelmi
szabálysértés estén a Halászati Hatósághoz történő továbbítás végett az állami
horgászjegyet is visszatarthatja. A felszólítástól történő elzárkózás, esetleges erőszakos
magatartás a legsúlyosabb fegyelmi büntetést vonhatja maga után. Aki az ellenőr
felkérésére az ellenőrzéshez (tanú) nem nyújt segítséget, fegyelmi vétséget követ el.
Az egyesület tevékenysége politikai pártok mindennemű tevékenységétől független.
A horgászrend megsértőit az egyesület fegyelmi bizottsága rövidebb - hosszabb időre a
horgászattól eltilthatja, illetve az egyesületből kizárhatja. Súlyosabb esetekben az
egyesület elnöke szabálysértési, illetve büntetőeljárást kezdeményezhet. Napijegyes
horgászt szabálysértés esetén a fegyelmi bizottság ( az eset súlyosságától függően ) 1 – 3
évig eltilthatja az egyesület vizén történő horgászattól.

A fontosabb időleges tiltások a horgászversenyek és a környezetvédelmi nap. A fenti
napokon általában 12 óráig szünetel a horgászat. A haltelepítések időszakában részleges
vagy teljes horgászati tilalom van melynek időtartamáról, valamint arról, hogy mire terjed
ki, levélben vagy elektronikus úton értesítjük a tagságot.
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