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2022. ÉVI HORGÁSZREND

Érvényes:
2022. január 1-től a 2022. horgászévre
a Tisza Horgászegyesület által horgászati célra hasznosított,
alábbiakban felsorolt halgazdálkodási vízterületre:
Név
Víztérkód
Alcsiszigeti
16-041-1-1
Holt-Tisza
Jászsági
csatorna
28-as
csatorna

16-141-1-1

16-027-1-1

Név
J-III/2
csatorna

Víztérkód

Név

Víztérkód

16-352-1-1

Villogó

16-259-1-1

NK-III/2
csatorna

16-300-1-1

Tarna

10-082-1-1

Milléri
csatorna
Kakat

Zagyva I.
16-183-1-1 szakasz 16-277-1-1
16-148-1-1 Zagyva II. 16-296-1-1
szakasz

Engedélyek érvényességi területei:
Alcsiszigeti Holt-Tisza (Víztérkód: 16-041-1-1)
- A „régi” 4-es műútnál lévő töltő-ürítő műtárgy befolyási szelvényétől
(Tisza bp-i töltés 81+614 tkm, holtág 0+000 km. szelvénye) az árvédelmi töltésnél lévő ideiglenes szivattyú állásig (Tisza bp-i töltés 83+723
tkm, holtág 13+980 km. szelvénye
Jászsági Főcsatorna (víztérkód: 16-141-1-1), J-III/2 csatorna (víztérkód: (16-352-1-1) és 28 számú Tiszasűlyi csatorna (víztérkód: 16027-1-1)
- A Jászsági- főcsatorna 4+185 km. szelvényétől (a Kisköre-Hevesvezekény közötti vasúti híd folyásirány szerinti alsó szélétől) a 21+047
km. végszelvényig.
- 28. (tiszasűlyi) főcsatorna a tiszai árvédelmi töltéstől (28. főcsatorna

0+000 km) a végszelvényig (14+767 km) kivéve: a halastavak feltöltő
és leürítő csatornái: a tiszai torkolatnál kerítéssel lezárt üzemi terület.
NK-III/2 csatorna (Víztérkód: 16-300-1-1)
- Az Nk.III-2. fürt- főcsatorna 0+000 km. szelvényétől (a Nagykunságifőcsatorna vízleadó műtárgyától) a 26+911 km. végszelvényig.
Milléri csatorna (Víztérkód: 16-183-1-1)
- A Millér főcsatorna a tiszai árvédelmi töltéstől (Millér-főcsatorna
0+000 km) a „Gulyás”-tiltóig (36+890 km).
- A 28.(tiszasülyi) főcsatorna a tiszai árvédelmi töltéstől (28. főcsatorna
0+000 km) a végszelvényig (14+767 km). Kivéve: a halastavak feltöltő
és leürítő csatornái; a tiszai torkolatnál kerítéssel lezárt üzemi terület.
Kakat (Víztérkód: 16-148-1-1), Villogó (Víztérkód: 16-259-1-1) és az
NK.III-2. (Víztérkód: 16-300-1-1) főcsatornák
- Az Nk.III-2. fürt- főcsatorna 0+000 km. szelvényétől (a Nagykunságifőcsatorna vízleadó műtárgyától) a 26+911 km. végszelvényig.
- A Kakat-főcsatorna a régi 4.számú főút hídjától (11+322 km.) a végszelvényig (45+300 km).
- A Villogó-főcsatorna a régi 4.számú főút hídjától (10+631 km.) a végszelvényig (37+470 km). Kivéve: a halastavak feltöltő és leürítő csatornái a tiszai torkolatnál kerítéssel lezárt üzemi terület
Tarna folyó (Víztérkódja:10-082-1-1)
- A Tarna folyó kivéve: a Tarna esetében a Bene-patak Gyöngyös-Visonta-eredet és a Gyöngyös-patak –Gyöngyössólymos eredet közötti
szakasza; valamennyi, az árvédelmi töltéseken kívül eső holtág.
Zagyva folyó (Víztérkód: I. szakasz: 16-277-1-1, II. szakasz: 16-2961-1)
- A Zagyva folyó az eredettől a torkolatukig kivéve valamennyi, az árvédelmi töltéseken kívül eső holtág.
- Zagyva a torkolattól a Zagyvarékasi hídig (Víztérkód: 16-277-1-1)
- Zagyva a Zagyvarékasi hídtól az eredetig: (Víztérkód: 16-296-1-1)
Csatornák összevont engedély
- Sajfoki főcsatorna (16-209-1-,1),
- Karcagi V, V-1 (16-295-1-1),
- Karcagi I-,11, I-12 (16-294-1-1), II, III. (16-314-1-1),
- Németéri (16-200-1-1),
- Németéri C-3 (16-280-1-1),
- Karcagi I, (16-313-1-1),

- Villogó főcsatorna (16-259-1-1) 10,8 34,74 km (4-es számú főútvonalig). (A csatornán tilos a horgászat az NK-III/2 csatorna hídjától a
Villógói 14,es csatorna torkolatáig.) A 2-es csatornán Karcag térségében TILOS a horgászat az NK-III/2 csatorna torkolatától a 8700-as
szelvényig.
- Kakat (16-148-1-1) a Nagykunsági főcsatornától a 4-es főútig terjedő
szakasza, Bánhalmi IV, csatornák (16-050-1-1),
- NK-III-2 öntöző főcsatorna (16-300-1-1) horgászatra kijelölt szakaszára (0-3000 szelv. és 7000-23900 szelv.)
I.

Általános szabályozási előírások

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és
a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására
kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit,
valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
2. A helyi horgászrend (HHR) a halgazdálkodási hasznosító egy
vagy több halgazdálkodási vízterületére és azon (azokon) valamennyi területi jegytípusára általánosan és speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, az OHR
rendelkezéseivel és halgazdálkodási hatósági határozattal nem
lehet ellentétes. Az aktuális évi helyi horgászrend kiadásának
határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az
aktuális évi OHR hatályával megegyező.
3. A helyi horgászrendi kivonat (HRK) az egy vagy több területi
jegytípusra érvényes, a HHR szabályait személyi jogosultsági
célkivonatként tartalmazó szabálygyűjtemény. Az aktuális évi
helyi horgászrendi kivonatok kiadásának határideje a területi
jegyek forgalmazásának kezdete, hatályuk az aktuális évi HHR
hatályával megegyező.
4. A helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás
alapján a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezeteknek
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lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is.
Ezeket a helyi horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés hiányában az általános (Hhvtv.,
Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási
napló is tartalmazza.
A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az
érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen
történő mindenkori biztosítása.
A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó
területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt
a jegy kiadójával, s ennek keretében hozzájárul adatai hatályos
jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
A területi jegyhez kiegészítő jegy kizárólag az adott területi jeg�gyel el nem érhető, előre meghatározott többletszolgáltatások,
vagy többlet horgászati lehetőségek biztosítására adható ki.
A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a
területi jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani, illetve online vásárlás esetén a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat
időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. Ugyanilyen elbírálás
alá esik a gépjárműben, part menti ingatlanban, stb. hagyott/
tartott okmányok esete is, amennyiben azok a horgászhely 10
m-es körzetén kívül találhatóak.
2022. évre váltott, elektronikus területi jegyek lehetőség szerint
kinyomtatott formában szükséges, hogy rendelkezésre álljanak
az előző pontokban foglalt okmányokkal együtt.
A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult területi jegyen szereplő vízterület, vízterületek aktuális horgászati információinak
megismerésére is. Az információszolgáltatás horgászszervezet
által meghatározott és közzétett módon, illetve eseti halőri tájékoztatás útján valósulhat meg.

11. A területi jegy kiadója a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles a helyi horgászrendben
megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a közzététel e szabálynak megfelelően
megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói
eljárásoknál a tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat.
12. A Tisza Horgászegyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa
kezelt vízterületre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést
vezessen be, melyet a területi jegyen, a Tisza Horgászegyesület
honlapján (www.tiszahorgaszegyesulet.hu) helyi újságban és/vagy
a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.
13. Ha a helyi horgászrend évközi változásáról, vagy egy elrendelt
eseti tilalomról a horgász bizonyíthatóan nem értesült, vagy
nem lett értesítve, akkor a tárgyban felelősségre nem vonható.
14. A területi horgászengedély elvesztéséből, megsemmisüléséből
eredő károkért az engedélyt kibocsájtót felelősség nem terheli,
annak pótlása a következő horgászat megkezdése előtt szükséges,
állami jegyet és fogási naplót pótolni nem áll módunkban.
15. A horgászat megkezdésekor a horgász a fogási naplóban köteles
az éves naptár adott napját jelölni. Vízi járműből végzett horgászat
esetén az indulás számít a horgászat kezdetének, ekkor kell bejelölni a napot. Nemes hal fogása és megtartása esetén a fogási naplóba
azonnal be kell írni, a fogási napló vezetésének elmulasztása az engedély azonnali bevonásával jár.
II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
16. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon helyfoglalásra, foglalt helyre vonatkozó külön halgazdálkodási
hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében bármely
szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely horgász általi
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létesítése közterületen tilos, kivételt képeznek az engedéllyel
rendelkező víziállások.
A horgászhely (a készségek tervezett helyétől számított minimum 5 méteres sugarú kör) halgazdálkodási hasznosítói előírás
esetén csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét
eltakarítása megtörtént.
A horgászhelyen a készségek bedobása, elhelyezése csak úgy
történhet meg, ha az másokra nem jelent balesetveszélyt.
A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a
helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen
változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett.
Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy halegészségügyi veszélyhelyzet,
halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet általános, vagy csak
meghatározott területre kiterjedő.
A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése
esetén köteles annak azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási
hasznosító felé történő bejelentésére.
A vízminőség védelme érdekében a halgazdálkodási hasznosító
által korlátozott vagy tiltott etetőanyag használat szabályozása.
Az elvihető hal horgászhelyen történő konyhai előkészítése, feldolgozása a vízparton/horgászhelyen nem lehetséges.
A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek
minősül a cigarettacsikk és a szotyola-maghéj, valamint a rágó
eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék szemétként
történő kezelése kötelező. A halgazdálkodási hasznosító rendelkezése, ha a keletkezett szemetet a horgászat befejezése

után minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani.
25. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a
hivatásos halőr által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett.
26. Tüzet gyújtani egyéb engedély hiányában csak az e célra kiépített helyeken lehetséges, ha tűzgyújtási tilalom nem került elrendelésre. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem használható.
A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető.
Távozáskor biztosítani kell a tűz teljes eloltását.
27. A kiépített partvédő kövezés, védmű nem bontható meg, a kövek
ideiglenesen sem hordhatók el.
28. A vízparton - kifejezett halgazdálkodási hasznosítói, üzemeltetői
engedély hiányában - csak fém és műanyag bottartó használható.
29. A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek és kikötői műtárgyak, egyéb berendezési tárgyak
rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a
mindenkori használók kötelessége.
III. Speciális horgászrendi előírások
30. A halgazdálkodási hasznosító által meghatározott horgászatra
engedélyezett időszakok: 0-24 óra teljes naptári évben. A területi jegyek érvényessége kizárólag ezen időszakokon belül
értelmezendő.
31. Ha a halgazdálkodási hatóság kíméleti területet határozott meg,
a kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírása és
a kímélet időbeli hatálya. Kíméleti terület a táblákkal megjelölt, vízügyi műtárgyak 50 méteres körzete! A kíméleti területen
egész évben TILOS a horgászat!
32. Kíméleti terület a Zagyva folyó és Villogó csatorna esetében:
Zagyva: A Maconkai Víztározótól a Dorogházai közúti hídig terjedő szakaszon általános horgászati tilalom!
- Téli vermelőhelyek:

a balparti 30. töltéskilométer (tkm.) kő vonalától felfelé és lefelé
mért 75-75 méter, összesen 150 m
a balparti 32. töltéskilométer (tkm.) kő vonalától felfelé és lefelé
mért 100-100 méter, összesen 200 m.
a Kerekudvari hídtól felfelé és lefelé mért 100-100 méter, összesen
200 m.
- Horgászati tilalmi időszak: november 01-február 28 között.
- Ívó (szaporodó) helyek:
a Kerekudvari hídtól felfelé és lefelé mért 100-100 méter, összesen
200 m.
a Dorogpusztai fahídtól a Dorogházi közúti hídig összesen 1500 m.
a balparti 26.tkm. kő vonalától a 28,5.tkm. kő vonaláig mért ös�szesen 2500 m.
a balparti 30.tkm. kő vonalától a 32.tkm. kő vonaláig mért összesen
2000 m.
- Horgászati tilalmi időszak: március 01-junius 15 között.
- A NATURA2000 program keretében a tiszai halállomány szaporodásának védelme érdekében a Zagyva folyó szolnoki Vasúti
hídtól a Malomszögi hídig terjedő szakaszán, amennyiben április
15 – május 30. között a vízszint a Tisza szolnoki vízmércéjén mért
300 cm-t meghaladja, teljes körű horgászati tilalom lép hatályba.
Villogó csatorna: 25128-as szelvény a Villogó csatorna átjáró híd
és a 18200-as szelvény között egész évben TILOS a horgászat !
33. Folyóvíz jegén horgászni minden esetben tilos. Állóvíz jegén a
lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég
legalább 10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a
kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
34. Kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni - annak hivatalos nyitvatartási idejében - tilos.
35. A horgászkészségek mellett az egyesületi tagsággal rendelkező
horgász alkalmilag 1 db, maximum 1 m2 felületű csalihalfogó
emelőhálót is használhat, kizárólag a számára a horgászathoz
szükséges, 15 cm-nél nem nagyobb - fogható - csalihalak gyűjtésére.

36. Az egyes speciális horgászati módszerek és eszközök ( pl. behúzós horgászat ) alkalmazásával kapcsolatos korlátozások bemutatása külön horgászrendi szabályzásban történik.
37. Az Általános Horgászrendtől való eltérés az Alcsiszigeti Holt-Tisza esetében. Rendelkezés egyes halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől:
- A ragadozó halállomány védelme, és fejlesztése érdekében az
alábbi fajok esetében a kifogható legkisebb méretek az alábbiak:
csuka 50 cm, süllő 35 cm, kősüllő 30 cm,
- A kifogható legkisebb méret ponty esetében 35 cm.
- 6 kg feletti ponty és 10 kg feletti amúr fogása esetén, a hal
kíméletesen azonnal visszahelyezendő!
- A 70 cm feletti Süllő, Csuka, Balin kifogása esetén, a hal kíméletesen azonnal visszahelyezendő!
- A fekete sügér fogása egész évben TILOS!
- A kijelölt kíméleti terület kivételével egész évben fogható a ponty
és a szürke vagy folyami harcsa.
- A darabszám korlátozással védett halakból naponta összesen 3
db. tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db. A horgászat napján és az azt megelőző hat naptári napon a harcsa, a
süllő, a balin, a ponty és a csuka esetében fajtánként összesen 7
db. hal tartható meg.
- Verseny rendezése és egyéb okból, kijelölt szakaszon részleges
vagy teljes horgászati tilalom elrendelhető.
- A kedvezményes területi engedéllyel horgászó egy bot használatára jogosult.
- A horgászvíz teljes területén december 01-február 28 között TILOS a halradar (szonár), és vertikális műcsali használata!
- A behúzós/behordós horgászat csak erre feljogosító területi
engedély váltása esetén lehetséges. A stupekes harcsafogási
módszer alkalmazásához nem szükséges behúzós engedély
váltása. A behordás csak csónakkal és etetőhajóval történhet.
A víztest középvonalán túlnyúló behordás esetén zsínórsül�lyesztő használata kötelező. A behordás minden ettől eltérő

formája ( gumimatracon, úszva, stb.) tilos!
- Az Alcsiszigeti Holt-Tiszán saját ingatlannal közvetlen kapcsolatú
stéggel rendelkező horgászok az adott, fogási naplóban megjelölt napon történő horgászatukat nem folytathatják, amennyiben
a napi engedélyezett megtartható halmennyiséget megfogták
bármely méret/darab korlátozás alá eső halfajtából. A fogott hal
folyamatosan a vízparton, élve tartandó a horgászat befejezési
időpontjáig, a fogott hal a horgászat befejeztéig a stéggel kapcsolatban lévő ingatlanra nem felvihető el a partról.
- A horgászat az engedélyezett mennyiség kifogása és megtartása
után is folytatható , azonban az ekkor kifogott halakat azonnal és
kíméletesen vissza kell engedni. A korábban kifogott halat később
megfogottal kicserélni TILOS! Ez a lehetőség nem biztosított ingatlan kapcsolattal rendelkező stéges horgászat esetén.
Őshonos fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérete, napi
kifogható mennyisége.
halfaj

fajlagos
tilalmi idő

kifogható
méret

naponta
kifogható

heti darab

Csuka
fogassüllő
kősüllő
ponty
harcsa

02.01.-03.31.
03.01.-04.30.
03.01.-06.30.
-

50 cm
35 cm
30 cm
35 cm
60 cm

2 db
2 db
2 db
2 db
2 db

7 db
7 db
7 db
7 db
7 db

Az Alcsiszigeti Holt-Tisza kivételével, valamennyi vízterületre az
országos előírások szerinti mennyiségi- és méret korlátozások az
érvényesek.
38. A halgazdálkodásra jogosult által a megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen, szigorításra irányuló fogási korlátozás azonosítása (napi, heti, éves elviteli kvóták, felső méretkorlátozás,
nem elvihető fajok).
39. Méretkorlátozással védett halakból éves szinten összesen egy
területi engedéllyel legfeljebb 50 db egyed fogható ki. Az 50 db

40.

41.

42.
43.
44.
45.
46.

47.

megfogása után további egyedek megfogása és megtartása új
területi engedély váltása után lehetséges, de csak egyszeri alkalommal. 50 db-os felső korlát elérése esetén, új területi engedélyt nem váltók tovább nem folytathatnak az adott vízterületen
horgászati tevékenységet.
A halgazdálkodási hasznosító döntése a csónakhasználat, valamint a szonár (halradar) használatának engedélyezése vagy
annak tiltása, illetve engedélyezés esetén a használat szabályozása tárgyában.
Csónakos horgászat esetén a kikötőn és kijáratán kívül a part
egyéb, szabad részeinek és más csónakoknak, valamint a vízügyi műtárgyaknak 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése, továbbá a hely tartós megjelölése a halgazdálkodási
hasznosító külön engedélye nélkül tilos.
Motorcsónakot (robbanómotor) használni tilos, kivétel rendészeti,
halőri szolgálati eszköz, illetve Zagyva folyó.
Horog vontatása és a sleppelés TILOS!
Halőri felszólításra a csónakos horgász köteles kijönni a vízpartra
ellenőrzés céljából.
A horgászat során a hely jelölésére használt eszközöket, tárgyakat a horgászat befejezése után a vízből minden esetben el
kell távolítani.
A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható), folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes időtartama
alatt kötelező, kivételt képeznek a közvilágítással érintett parti
horgászhelyek.
Egyéb rendelkezések:
- A nem őshonos halak fogása nem esik mennyiségi korlátozás
alá, azokat a vízbe visszaengedni tilos (ez alól kivételt képeznek a
kívülről akasztott példányok, melyeket kötelező visszaengedni).
- Nem őshonos élőhallal (pl. ezüstkárász, naphal, razbóra, stb.)
csalizni csak akkor szabad, ha az a horgászott vízterületről került
kifogásra.
- A horgászat az engedélyezett mennyiség kifogása és megtartása

-

-

-

-

után is folytatható , azonban az ekkor kifogott halakat azonnal és
kíméletesen vissza kell engedni. A korábban kifogott halat később
megfogottal kicserélni TILOS!
Horgászat alkalmából egy vízterületen a víz minőségének védelme érdekében naponta legfeljebb 3 kg etetőanyag juttatható a
vízbe, amelybe beleszámítandó a természetes eredetű őröletlen
növényi magvak mennyisége is.
TILOS a megfogott halak kínzása! A kifogott, és megtartani szándékozott halakat azok elszállításáig olyan haltartó készségben kell
tárolni, amely nem okoz számukra maradandó sérülést. A drótszák használata nem engedélyezett!
Horgászás közben a kívülről akasztott halat kötelező a vízbe vis�szahelyezni, azt a horgász nem tarthatja meg,
Tilos a törpeharcsa csapda, törpeharcsa varsa használata annak
méretétől függetlenül !
Az elvinni kívánt halat a vízparton más horgásznak nem adható
át, nem ajándékozható el, nem adható kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem használható. A
vízpartról élő állapotban elszállítani TILOS! Ez alól kivételt képez
a csalihal szállítása, amely azonban kizárólag olyan edényben
történhet, amely biztosítja számára a megfelelő oxigéntartalmú
vizet.
Tilos a halat más horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani.
Szájbilincs használata kizárólag ragadozó halak (kivéve balin)
esetében alkalmazható, az állán keresztül átszúrva.
Gumihalat, twisztert kizárólag 1-es horoggal szerelve lehet használni.
Amennyiben a horgászat során a korlátozás miatt visszabocsátandó halak nagy számban akadnak horogra, elvárt a horgászmódszer, vagy a horgászhely változtatása.
A halak megtisztítása és feldolgozása a vízparton szigorúan TILOS!
Általánosságban TILOS a horgászat a vízkormányzó műtárgyak-
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ról, azok elő- és utóburkolatáról! Egyes speciális esetekben ennél
szigorúbb egyedi előírások érvényesek.
Szemetes helyen horgászni TILOS! A horgász a horgászhely 10
m-es körzetét köteles horgászat közben tisztán tartani, és távozásakor tisztán hátrahagyni! A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat, a szemét
összegyűjtése érdekében egy db 30 literes szemeteszsákot! Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét
hátra hagyása miatt utólagosan is bevonásra kerülhet.
A horgászhely megközelítése céljából védelmi célt szolgáló töltéseken és depóniákon kizárólag gátonjárási engedély birtokában,
és az abban foglalt előírások betartásával engedélyezett a közlekedés.
Gépjárművel közlekedni és parkolni csak az erre a célra kialakított
és fenntartott utakon és lejárókon szabad, a vízparton történő
parkolás tilos.
Tilos a Zagyva folyó kivételével belsőégésű motorral hajtott csónak használata. Üzemképtelen állapotban sem lehet ilyen vizijárművel közlekedni és horgászni ezeken a vízterületeken, Tilos ezen
vízijárművek tárolási is a vízterületeken.
Tilos a csónakos horgászat valamennyi öntözőcsatornán.
A meglévő horgászhelyek fenntartása és bővítése kizárólag olyan
módon lehetséges, amely
nem jár őshonos fák kivágásával,
kíméli a vízi és vízparti növényzetet;
védett növényt semmilyen fejlődési stádiumában nem érint;
nem jár a vízpart fizikai megbontásával;
Minden egyéb esetben a tevékenység vízkezelői engedélyhez kötött. Tilos a vízben mesterséges haltartások elhelyezése, a kialakult mederviszonyok megváltoztatása. A bedőlt fák eltávolítandók
a vízből, abból haltartások nem alakíthatóak ki.
A horgász sötétedés után, és korlátozott látási körülmények között köteles horgászhelyét jól látható módon, folyamatosan megvilágítani. A horgászeszköz célfénnyel (bármely pontvilágítással)

történő használata önmagában nem elegendő.
- Tűzrakás csak kellő körültekintés mellett, az időszakonként elrendelt teljes tűzgyújtási tilalom betartásával, kijelölt tűzrakó helyen
lehetséges.
- Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett, a horgászhelyek maradandó módon történő jelölése TILOS!
- Az etetés jelzésére használt bójákat és a csónak kikötésére
használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell
távolítani!
- A vízterületen bármely építmény (bódé, stég, víziállás, stb.) létesítése, vagy elhelyezése kizárólag vízkezelői engedély birtokában
lehetséges.
- A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges ( sátor. lakókocsi).
- Mások zavarása a túlzott zajkeltés minden formája tilos!
- Csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos! Csónakos horgászhely választásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy
a már megkezdett parti horgászat elsőbbséget élvez helyfoglalás
szempontjából.
- Öntözőcsatornákon TILOS a vízi állás ( stég ) létesítése !
- Öntözőcsatornákon TILOS a vízi közlekedés és a csónakból
történő horgászat !
IV. Halvédelmi előírások
48. A drótszák használata tilos.
49. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.
50. Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos.
51. A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül
hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a horgász vizuális
kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat,

illetve megkezdheti a hal fárasztását.
52. A felügyelet nélkül hagyott, halfogásra alkalmas horgászkészségek
tulajdonosától a területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül. Az
elektromos kapásjelző nem számít felügyeletnek.
53. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos.
54. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint
a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor a
hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a
horgász a horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy másik, szintén
horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy
részére történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték
fejében történő átadása értendő, az átvevő személyétől függetlenül.
V. Horgászetikai előírások
55. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során a
horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása.
56. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése,
a tapasztalatok átadása, az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása.
57. Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más horgásztársak és víziközlekedők
veszélyeztetése, vagy zavarása nélkül történhet.
58. Ívási, szaporodási időszakban a partmenti sávban a sebesség
megválasztásánál minden horgász felelőssége a lerakott ikrák
lehetőség szerinti megóvása.
59. A horgászcsónak, horgászhajó tulajdonosa köteles gondoskodni
arról, hogy a csónak felszereltsége és műszaki állapota a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfeleljen.

60. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el.
61. Terítékfotók csak kivételes esetekben, horgászversenyek mérlegelésekor és szakcikkek illusztrációjaként készíthetők.
62. Más fogott halával rekordfogást bejelenteni, illetve egyedül
fényképet csináltatni etikátlan és tilos.
63. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden látható sebének fertőtlenítése is
ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett.
64. A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az
már az egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult.
VI. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik
65. A halgazdálkodási hasznosító esetében a HHR, HRK jogszerű elkészítésével, alkalmazásával kapcsolatos ügyekben a MOHOSZ
vagy a halgazdálkodási hatóság jár el.
66. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során
az együttműködésre,
b) róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos
halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény,
a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság,
vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre
eltiltható.
67. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, illetve az eltiltást, mint szankciókat csak
akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi horgászrend tartalmazza.
68. A halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok alapján
lehetősége van további cselekményeket és azokhoz eltiltási

mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen
szabályozott cselekmények eltiltási mértékétől nem térhet el,
illetve további cselekmények esetén az eltiltás mértéke az öt
évet nem haladhatja meg.
69. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos
bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás,
orvhalászat, állatkínzás) elkövetése
Halőri intézkedés végrehajtásának
megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban
történő elszállítása vagy annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan
horgászata
Felső méretkorlátozás megsértése
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított
szabálysértés
Hal jelölése, csonkítása
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése
(beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal
beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által
védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal
megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban
történő elszállítása vagy annak kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait
érintő szabálysértés

3-5 év

1-5 év,
de legalább az
eltiltás idejének a
duplája
1-5 év
1-3 év, de legalább
az eltiltás ideje

1-3 év

3 hónap-1 év

70. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások
(II.) és a horgászetikai előírások (VI.) megszegése esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket
nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási hasznosítói
eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás,
vagy feljelentés kezdeményezését.
71. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult
a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
72. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés
esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
73. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és
szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
74. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven
belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
75. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra
minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási
hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor.
76. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem
helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.
VII. Záró rendelkezések
77. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító
horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken
bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal,
egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.

78. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ ad tájékoztatást.
79. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a
saját felelősségükre használhatják.
80. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv,
a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és
természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó
jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
81. Amennyiben a Tisza Horgászegyesület vízterületein kapitális méretű
halat fogott, kérjük levélben, elektronikus levélben vagy személyesen küldje meg irodánknak a nevét, a hal súlyát, a fogás pontos
helyét, idejét, esetlegesen módszerét, körülményeit és a vízparton
készült fotóját. A Tisza Horgászegyesület vízterületein zsákmányolt
halakról rekordlistát vezet, amely weblapján folyamatosan megjelentet.
82. Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát!
83. Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken belül is csak
azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van.

Halászati őrök telefonszámai:
Markót György +36-30-797-9213
Munkaterülete: Alcsiszigeti Holt-Tisza, Zagyva folyó,
Millér csatorna, Ártéri Horgásztó (Vegyi kubik.),
Szajoli Holt-Tisza
Pál-Szabó Tamás +36-30-797-9208
Munkaterülete: Alcsiszigeti Holt-Tisza, Zagyva folyó,
Millér csatorna, Ártéri Horgásztó (Vegyi kubik.),
Szajoli Holt-Tisza
Kállai Péter +36-30-884-9973
Munkaterülete: Zagyva folyó, Millér csatorna, Kakat,
Villogó, NK-III/2 csatornák, Jászsági főcsatorna
Szabó József Miklós + 36-30-844-9974
Munkaterülete: Jászsági főcsatorna
Szolnok, 2021. december 31.

