Tisza Horgászegyesület
EGYSÉGES HORGÁSZREND
2022.
Érvényes a Tisza Horgászegyesület kezelésében lévő, alábbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken. Az Egységes horgászrend a Tisza Horgászegyesület által kiadott
területi horgász engedélyek kötelező melléklete.
Érvényes: A Tisza Horgászegyesület kezelésében lévő
alábbi vízterület vonatkozásában.
Név

Víztérkód

Szajoli Holt-Tisza

16-213-1-3

Vegyi Kubik

16-343-1-4

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi
CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint
más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.
A területi horgász engedély csak az adott évre kiállított állami horgászjeggyel, fogási naplóval és Magyar Horgászkártyával rendelkező tagok részére állítható ki. A turista

területi engedélyt turista állami horgászjegyes horgászok
válthatnak állami jegyük érvényességi idejében. A területi
jegyek személyazonosság igazolására alkalmas okmán�nyal és a mellékletként kiadott, az engedélyes által megismert és aláírt Egységes Horgászrenddel, a benne foglaltak
szerint jogosítanak horgászatra. Az éves jegyek az állami
horgászjegy érvényességi idejéig, a napi jegyek a rajtuk
feltüntetett nap(ok)ra érvényesek.
1. Általános, minden vízterületre érvényes rendelkezések
1.1. Horgászatra jogosító okmányok:
- a területi horgászengedéllyel a „Halgazdálkodásról és a
hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény”, és annak
végrehajtási rendeltében foglaltak, valamint a fogási
naplóban és a területi horgászengedélyben feltűntetett
korlátozások betartásával, a személyazonosságot igazoló okmány birtokában lehet horgászatot folytatni.
- horgászatra jogosító okmányokat a horgászat teljes
időtartama alatt a horgászhelyen kell tartani, ellenkező
esetben a tevékenység jogosulatlannak minősül, és az
ilyen esetekben alkalmazandó hatósági eljárást vonja
maga után.
- 2021. évre váltott, elektronikus területi jegyek minden

esetben kinyomtatott formában szükséges, hogy rendelkezésre álljanak az előző pontokben foglalt okmányokkal
együtt
- 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.
1.2. Adminisztráció:
- A területi horgászengedély megváltásával a horgász
tudomásul veszi, hogy a horgászatra vonatkozó korlátozások, előírások és magatartási szabályok megsértése a cselekmény súlyának megfelelő eljárást von maga
után. A Tisza Horgászegyesület jogosult a kezelésében
lévő halgazdálkodási vízterületeken és azok partjának
minősülő területeken, bármely szabálysértés, vagy bűncselekmény esetén (szemetelés, orvhalászat, fakivágás,
stb..) róla fénykép, videofelvételt és hangfelvételt készíteni. A Tisza Horgászegyesület fenntartja azon jogát,
hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben nem
szereplőrendelkezést 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.

- A területi horgászengedély elvesztéséből, megsemmisüléséből eredő károkért az engedélyt kibocsájtót felelősség nem terheli, annak pótlása a következő horgászat
megkezdése előtt szükséges. A felügyelet nélkül hagyott,
halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a
területi horgászjegy azonnal bevonásra kerül. Az elektromos kapásjelző nem számít felügyeletnek.
- A területi horgászengedély birtokosa a horgászati tevékenysége során, vagy annak következményeként okozott
károkért személyi felelősséggel tartozik.
1.3. További általános tudnivalók:
- 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! Ez a lehetőség nem biztosított ingatlan kapcso-

lattal rendelkező stéges horgászat esetén.
- A Szajoli 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.
- 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!
- 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
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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 műtárgyakról, 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 horgászhe-
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lyen 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 csónanok 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 enge-
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délyhez 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 közlekedés és a csónakból történő horgászat! Vízi állás (stég ) nem létesíthető!
2. Szajoli Holt-Tisza (Víztérkód: 16-213-1-3) horgászrendje
2.1 Engedély érvényességi területe:
- Ezen területi horgászengedély kizárólag a Szajoli HoltTisza területére érvényes.
2.2 Országos horgászrendi előírásoktól eltérések:
- Méretkorlátozással védett halakból éves szinten ös�szesen egy területi engedéllyel legfeljebb 50 db egyed
fogható ki. Az 50 db megfogása után további egyedek
megfogása és megtartása új területi engedély váltása
után lehetséges.
- Egyebekben az országos előírások az érvényesek.
2.3 A területi engedély jogosultsága
- A területi jegy 2 bottal és 1x1 m-es csalihalfogó háló
használatára jogosít!
- TILOS a horgászat az I és II.-es gát között!

3. „Vegyi kubik” ártéri horgásztó parti és csónakos (Víztérkód: 16-343-1-4) horgászrendje
3.1 Engedély érvényességi területe:
- Ezen területi horgászengedély kizárólag a „Vegyi-kubik” partján vagy csónakból történő horgászatra jogosít.
3.2 Országos horgászrendi előírásoktól eltérések:
- Méretkorlátozással védett halakból éves szinten ös�szesen egy területi engedéllyel legfeljebb 50 db egyed
fogható ki. Az 50 db megfogása után további egyedek
megfogása és megtartása új területi engedély váltása
után lehetséges, de csak egy alkalommal.
- Egyebekben az országos előírások az érvényesek.
4. Tartózkodásra vonatkozó további kikötések:
- 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.
- Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe engedni TILOS!

- Horgászás közben a kívülről akasztott halat kötelező a
vízbe visszahelyezni, azt a horgász nem tarthatja meg,
- Jelölt helyet létesíteni tilos!
- Motorcsónakot (robbanómotor) használni tilos, kivétel
rendészeti, halőri szolgálati eszköz.
- Horog vontatása és a sleppelés TILOS!
- Halőri felszólításra a csónakos horgász köteles kijönni
a vízpartra ellenőrzés céljából.
- A felügyelet nélkül hagyott halfogásra alkalmas horgászkészségek tulajdonosától a területi horgászjegy
azonnal bevonásra kerül, Az elektromos kapásjelző
nem számít felügyeletnek.
A területi horgászengedély megváltásával a horgász tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy horgászati tevékenysége során róla fénykép, videó felvétel és hangfelvétel
készül, A fentiek be nem tartásáért és az ebből származó
károkért a területi horgászengedély tulajdonosa személyi
felelősséggel tartozik, és az a területi horgászengedély
tárgyévre vonatkozó visszavonásával jár. Horgászengedély elvesztéséből, megsemmisüléséből eredő károkért
felelősséget nem vállalunk., állami jegyet és fogási naplót
pótolni nem áll módunkban.

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
A Tisza Horgászegyesület Egységes Horgászrendjének
megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén
a területi engedély bevonásra kerül. Az Egységes Horgászrend ellen vétők, a szabálysértési és fegyelmi következményeken túlmenően a tárgyévre és a következő öt
évre is kizárják magukat a Tisza Horgászegyesület vizein
való horgászatból.
A Tisza Horgászegyesület a kezelésében lévő vízterületeken horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve – a
horgászrend aláírásával - kötelezőnek ismeri el, egyben
hozzájárul ahhoz, hogy az ellenőrzés során feltételezett
szabálysértés eseten róla fotó, hang és mozgókép felvétel készüljön. 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.

Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét,
halállományát!

Kérjük a napi és éves megtartható halmennyiségeken
belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül
szükséges.

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

Érvényes 2022. január 01.-től visszavonásig.

halfaj

fajlagos tilalmi
idő

kifogható
méret

naponta
kifogható

Csuka

02.01.-03.31.

40 cm

3 db

Balin

03.01.-04.30.

40 cm

3 db

sügér

03.01.-04.30.

minden

-

fogassüllő

03.01.-04.30.

30 cm

3 db

kősüllő

03.01.-06.30.

25 cm

3 db

garda

04.15.-05.31.

20 cm

-

domolykó

04.14.-05.31.

25 cm

-

jászkeszeg

04.15.-05.31.

20 cm

-

szilvaorrú
keszeg

04.15.-05.31.

20 cm

-

paduc

04.15.-05.31.

20 cm

-

márna

04.15.-05.31.

40 cm

3 db

ponty

05.02.-05.31.

30 cm

3 db

compó

05.02.-06.15.

25 cm

3 db

05.02.-06.15.

60 cm
tilalmi
időben 100
cm

3 db

harcsa

Megnevezés

Kifogható hal
mennyiség
korlátozások

Jogosultság

Tisza
Horgászegyesületi
általános napijegy

Napi 5 db nemeshal
+ 10 kg/nap egyéb hal

18 éves kortól
2 bot és 1x1 m-es
csalihalfogó háló

Vegyi kubik

Nemeshal: napi 5 db,
éves szinten 50 db.
+ 10 kg napi egyéb hal.
Heti és éves szinten
az egyéb hal nincs
korlátozva

18 éves kortól
2 bot és 1x1 m-es
csalihalfogó háló

Szajoli Holt-Tisza
éves

Nemeshal: napi 5 db,
éves szinten 50 db.
+ 10 kg napi egyéb hal.
Heti és éves szinten
az egyéb hal nincs
korlátozva

18 éves kortól
2 bot és 1x1 m-es
csalihalfogó háló

Szajoli Holt-Tisza
kedvezményes
Ifi, Női, 70 év feletti

Nemeshal: napi 5 db,
éves szinten 50 db.
+ 10 kg napi egyéb hal.
Heti és éves szinten
az egyéb hal nincs
korlátozva

14 éves kortól
18 éves korig - Ifi
18 éves kortól
70 éves korig - női
70 éves kor felett
1 bot és 1x1 m-es
csalifogó háló

Szajoli Holt-Tisza
1 napi

Napi 5 db nemeshal
+ 10 kg/nap egyéb hal

18 éves kortól
2 bot és 1x1 m-es
csalihalfogó háló

