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Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

45.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-0261-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó)
07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó
(07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a
Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás
Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és

Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli
sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

FELNŐTT

Készségek száma:
A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)
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Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

65.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgásjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-0261-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó)
07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó
(07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a
Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás
Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és

Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli
sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület, Velencei-tó (07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyi horgászvizek, a Balaton és Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT

Készségek száma:
FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)
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Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

55.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-0261-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó)
07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó
(07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a
Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás
Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és

Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli
sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület, Velencei-tó (07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyi horgászvizek, a Balaton és Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT

Készségek száma:
FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)

ÖSSZEVONT IFJÚSÁGI HORGÁSZJEGY

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

IFI

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

30.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-, Felső-tó
(07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi
horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti
szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-

os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felsőöböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület, Velencei-tó
(07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi

feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel
készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Balaton és Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT / IFJÚSÁGI HORGÁSZ

Készségek száma:
IFJÚSÁGI HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

1 bot, 2 horog/bot
Évente: 20db (Ragadozó: max.10db)
Naponta: 2db (fajonként: 2db)
Hetente: 3db (Ragadozó: max.2db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)

ÖSSZEVONT IFJÚSÁGI HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

IFI

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

25.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-, Felső-tó
(07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi
horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti
szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-

os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felsőöböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület, Velencei-tó
(07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi

feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel
készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Balaton és Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT / IFJÚSÁGI HORGÁSZ

Készségek száma:
IFJÚSÁGI HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

1 bot, 2 horog/bot
Évente: 20db (Ragadozó: max.10db)
Naponta: 2db (fajonként: 2db)
Hetente: 3db (Ragadozó: max.2db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)

Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
4. Horgászni csak partról engedélyezett, a horgászjeggyel a csatolt táblázat
szerint engedélyezett az éjszakai horgászat.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, feeder- és bojlis módszerrel engedélyezett.
Sárszentmihályon és Palotaváros Alsó- és Felső tavon etetőhajó használata
engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

Név:

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabaditó.

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

2 bot, 1 horog/bot

5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt
kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

SORSZÁM:

HOFESZ

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

50.000 Ft (A.A.M.)

Készségek száma:

F

EGÉSZ
ÉVES

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)

2019

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT ÉVES HORGÁSZJEGY

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

Nagy Attila elnök (s.k.)

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
4. Horgászni csak partról engedélyezett, a horgászjeggyel a csatolt táblázat
szerint engedélyezett az éjszakai horgászat.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, feeder- és bojlis módszerrel engedélyezett.
Sárszentmihályon és Palotaváros Alsó- és Felső tavon etetőhajó használata
engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabaditó.

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

SORSZÁM:

2 bot, 1 horog/bot

5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt
kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

40.000 Ft (A.A.M.)

Készségek száma:

HOFESZ

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

2019

F

EGÉSZ
ÉVES

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)

KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT ÉVES HORGÁSZJEGY

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

Nagy Attila elnök (s.k.)

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!
A horgászat megkezdését és befejezését online is be kell jelenteni!
Lásd: www.hofesz .hu

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, feeder- és bojlis módszerrel engedélyezett.
Sárszentmihályon és Palotaváros Alsó- és Felső tavon etetőhajó használata
engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

2 bot, 1 horog/bot

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabaditó.

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

SORSZÁM:

alkalom

4. Horgászni csak partról engedélyezett, a horgászjeggyel a csatolt táblázat
szerint engedélyezett az éjszakai horgászat.
5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt
kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

30.000 Ft (A.A.M.)

HOFESZ

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

2019

Készségek száma:

F

10

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)
Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

10 ALKALOMRA SZÓLÓ

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT NAPI HORGÁSZJEGY

A horgászatok időpontjai
Dátum (hónap, nap)

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

1

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

3

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

4

A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

6

Víztérkód

Kezdés

(óra, perc)

Befejezés
(óra, perc)

2

5

7
8
9
10
Nagy Attila elnök (s.k.)

A horgászat megkezdését és befejezését online is be kell jelenteni!
Lásd: www.hofesz .hu

SORSZÁM:

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!
A horgászat megkezdését és befejezését online is be kell jelenteni!
Lásd: www.hofesz .hu

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, feeder- és bojlis módszerrel engedélyezett.
Sárszentmihályon és Palotaváros Alsó- és Felső tavon etetőhajó használata
engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

2 bot, 1 horog/bot

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabaditó.

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

20.000 Ft (A.A.M.)

alkalom

4. Horgászni csak partról engedélyezett, a horgászjeggyel a csatolt táblázat
szerint engedélyezett az éjszakai horgászat.
5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt
kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

2019

HOFESZ

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

Készségek száma:

F

10

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)
Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

10 ALKALOMRA SZÓLÓ
KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT NAPI HORGÁSZJEGY

A horgászatok időpontjai
Dátum (hónap, nap)

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

1

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

3

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

4

A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

6

Víztérkód

Kezdés

(óra, perc)

Befejezés
(óra, perc)

2

5

7
8
9
10
Nagy Attila elnök (s.k.)

A horgászat megkezdését és befejezését online is be kell jelenteni!
Lásd: www.hofesz .hu

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
4. Horgászni csak partról engedélyezett, a horgászjeggyel a csatolt táblázat
szerint engedélyezett az éjszakai horgászat.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, feeder- és bojlis módszerrel engedélyezett.
Sárszentmihályon és Palotaváros Alsó- és Felső tavon etetőhajó használata
engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

HÓ NAP ÓRA PERC

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabaditó.

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

A horgászat
kezdete:

SORSZÁM:

(A.A.M.)

2 bot, 1 horog/bot

5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt
kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

2.500 Ft

Készségek száma:

F NAPI

HOFESZ

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)
Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

2019

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT NAPI HORGÁSZJEGY

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
FEHÉRVÁRCSURGÓ

07-009-1-1

45.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

2019

F

EGÉSZ NAPKELTEÉJFÉL
ÉVES HÉTVÉGE

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max.2db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

A Fehérvárcsurgói víztározó 2019. évi horgászrendje

Kiállítás kelte:

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező

Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat. Az engedély csak parti horgászatra jogosít.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai miatt a
Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg illetékes
első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el!
Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes, vagy
részleges horgászati korlátozást elrendelni!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a járművét - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a kerékpár
kivételével - csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meglévő földútnak a
vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a horgászata idejére. Ezen szabály be nem
tartása azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet. A tározón egy-, ill. kétfős kijelölt bojlis helyek vannak, amelyek
előzetesen foglalhatóak. Amennyiben a kijelölt helyen nem bojlis horgász
tartózkodik, akkor az oda jogosult érkező bojlis horgász számára a helyet át kell
adnia.
7. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgászkészség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata
tilos! A tározóban élő nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej

használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
8. Foglalt hely nem létesíthető!
9. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
10. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és

környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékokat tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi jegyen
található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
12. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható. Az
amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
13. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
14. A műtárgyakról (a zsilip beton részéről, zsilip előtti betonnyelvről) és a
völgyzáró gátról horgászati tevékenységet folytatni tilos. A partvédelmi köveket
elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
15. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
16. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. Hozzájárul, hogy
szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés
során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
17. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halászati őrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati őrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására,
szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
18. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Gángó László: 06-30-455-0343
Hirsch Balázs: 06-30-307-2455

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

FEHÉRVÁRCSURGÓ

07-009-1-1

35.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

2019

F

EGÉSZ NAPKELTEÉJFÉL
ÉVES HÉTVÉGE

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max.2db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

A Fehérvárcsurgói víztározó 2019. évi horgászrendje

Kiállítás kelte:

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező

Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat. Az engedély csak parti horgászatra jogosít.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai miatt a
Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg illetékes
első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el!
Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes, vagy
részleges horgászati korlátozást elrendelni!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a járművét - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a kerékpár
kivételével - csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meglévő földútnak a
vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a horgászata idejére. Ezen szabály be nem
tartása azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet. A tározón egy-, ill. kétfős kijelölt bojlis helyek vannak, amelyek
előzetesen foglalhatóak. Amennyiben a kijelölt helyen nem bojlis horgász
tartózkodik, akkor az oda jogosult érkező bojlis horgász számára a helyet át kell
adnia.
7. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgászkészség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata
tilos! A tározóban élő nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej

használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
8. Foglalt hely nem létesíthető!
9. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
10. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és

környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékokat tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi jegyen
található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
12. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható. Az
amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
13. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
14. A műtárgyakról (a zsilip beton részéről, zsilip előtti betonnyelvről) és a
völgyzáró gátról horgászati tevékenységet folytatni tilos. A partvédelmi köveket
elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
15. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
16. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. Hozzájárul, hogy
szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés
során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
17. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halászati őrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati őrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására,
szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
18. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Gángó László: 06-30-455-0343
Hirsch Balázs: 06-30-307-2455

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT NAPI HORGÁSZJEGY
FEHÉRVÁRCSURGÓ

07-009-1-1

2019

3.500 Ft (A.A.M.)
A horgászat
kezdete:

SORSZÁM:

HÓ NAP ÓRA PERC

2019

F
Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot

Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

24 óra alatt: 3 db (fajonként: 2 db)

Darabszám korlátozással nem védett
24 óra alatt: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

A Fehérvárcsurgói víztározó 2019. évi horgászrendje

Kiállítás kelte:

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező

Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

horgász részére engedélyezett a horgászat. Az engedély csak parti horgászatra
jogosít.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai miatt a
Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg illetékes
első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el!
Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes, vagy
részleges horgászati korlátozást elrendelni!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a járművét - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a kerékpár
kivételével - csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meglévő földútnak a
vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a horgászata idejére. Ezen szabály be nem
tartása azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet. A tározón egy-, ill. kétfős kijelölt bojlis helyek vannak, amelyek
előzetesen foglalhatóak. Amennyiben a kijelölt helyen nem bojlis horgász
tartózkodik, akkor az oda jogosult érkező bojlis horgász számára a helyet át kell
adnia.
7. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgászkészség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata
tilos! A tározóban élő nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej

használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
8. Foglalt hely nem létesíthető!
9. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
10. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékokat tilos a

horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi jegyen
található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
12. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható. Az
amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
13. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
14. A műtárgyakról (a zsilip beton részéről, zsilip előtti betonnyelvről) és a
völgyzáró gátról horgászati tevékenységet folytatni tilos. A partvédelmi köveket
elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
15. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
16. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. Hozzájárul, hogy
szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés
során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
17. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halászati őrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati őrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására,
szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
18. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Gángó László: 06-30-455-0343
Hirsch Balázs: 06-30-307-2455

Nagy Attila elnök (s.k.)
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FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Készségek száma: 2 bot, maximum 3 horog/bot

SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

Darabszám korlátozással védett Naponta: 5 db (fajonként: 3 db)
Évente:
Év
ente: 100 db, az alábbi
alábbi bontásban:
őshonos halakból megtartható: ragadozó:
ragadozó: 50db, békés hal: 50db

Darabszám
Darabszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
Naponta: 10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty
onty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

Név:

Lakcím:

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni
ni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
ok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
következmény
köv
etkezmények
előírásait. A szabályok
ó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
alól! Kirívó,
időtartamra eltiltható.
eltiltható
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
elkövetésük esetén kiróható szankciókról a
A szabályszegésekről és az elkövetésük
honlapokon tájékozódhatnak.
honlapokon
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel
jeggyel

rendelkező horgász részére engedélyezett
engedély
a horgászat.
2. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti szakaszon
(a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig),
ójáig), Rókás
Rókás
kivéve
vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os hídig, kivév
kiv
évee az Ercsiés Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna,
csatorna, a
Tököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os vízterület.
használatra
3. Tartalék
Tartalék botot használatr
használ
atraa kész állapotban
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
kérjük elhelyezni.
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagy
hagyott horgászkészség a területi jegy
bevonásával jár
bevonásával
jár. Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhely
horgászhelyet
et ffolyamatos
olyamatos
fénnyel
fehér
ehér fénny
énnyel
el kell megvilágítani.
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
ember 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata és
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között nem
kifogása
engedélyezett a csónakos horgászat! November
engedélyezett
November 1. - március 15. között
halradar használata
halradar
használata tilos.
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
evezővel,
módszer (elektromos, vagy robbanómotor
robbanómotorral,
al, ev
evezőv
ezővel,
el, szél vagy sodrás
sodrás
által egyaránt).
ánt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába hely
helyezni
ezni (drótszák
használata tilos!) és az áll
használata
állami fogási naplóba azonnal beír
beírni. A horgászat
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
befejezéséig
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból a felnőtt
felnőtt horgász
naponta maximum 5db-ot (fajonként 3db), évente
évente összesen 100db-ot
tarthat meg, 50db békés hal + 50db ragadozó
ragadozó hal bontásban. Az amur is
beleszámít a 100db-os éves
éves keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló táblázat
táblázat

szerinti, nem megtartható halakat,
halakat, a legrövidebb időn belül kíméletesen
vissza kell engedni.
7. A napi darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható halfajokból
(keszeg, bodorka stb.): naponta 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
almak
és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra
halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott
nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
9. Tilos
Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet szolgáló építmények
partvédelmet
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elköv
elkövetett
etett és észlelt szabálytal
szabálytalanságokat
anságokat a horgász
köteles a hal
halászati
ászati őr
őrnek
nek bejelenteni.
átvételével
11. A horgászjegy tul
tulajdonosa
ajdonosa a jegy átv
átvételév
ételével igazolja, hogy tudomásul
vveszi,
eszi, és magár
magáraa nézv
nézvee kötelezőnek elismeri
elismeri és betartja a horgászrendet.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
róla kép, illetve
illetve hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelv
étel
készülhet. Az ellenőrzés során
során készült felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a törvényi
törvényi előírásoknak
előírásoknak
megfelelően
megfelelően kezeljük.
12. A hatályos
őrök közfeladatot
hatályos jogszabályok
jogszabály szerint
int vizsgázott halászati
hal
ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati
őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
átvizsgálására,
átvizsgálásár
a, valamint
valamint
feltartóztatására,
használatára
feltartóztatásár
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
kényszerítő eszköz használatár
használ
atáraa a
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása közigazgatási
eljárást von
eljárást
von maga után.
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
14. Elveszett
területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Elv

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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65 ÉV FELETTI ÉVES HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Készségek száma: 2 bot, maximum 3 horog/bot

SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

Darabszám korlátozással védett Naponta: 5 db (fajonként: 3 db)
Évente:
Év
ente: 70db, az alábbi
alábbi bontásban:
őshonos halakból megtartható: ragadozó:
ragadozó: 35db, békés hal: 35db

Darabszám
Dar
abszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
Naponta: 10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty
onty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

Név:

Lakcím:

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
ény, a 133/2013, (XII.29) VM
ény,
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény,
szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
rendeletet előírásait. A szabályok
etkezmények alól! Kirívó,
etkezmények
Kirívó,
Kirív
ó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a
következmények
időtartamr
szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
eltiltható.
honlapkon tájékozódhatnak.
szankciókról a honlapkon
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel

rendelkező horgász részére engedélyezett
engedély
a horgászat.
2. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti szakaszon
(a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig),
ójáig), Rókás
Rókás
vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve
kivévee az
kivév
Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl
csatorna,
na, a Tököli
Tököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os vízterület.
3. Tartalék
Tartalék botot használatra
használatraa kész állapotban
használatr
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
kérjük elhelyezni.
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagyott
hagy horgászkészség a területi jegy
bevonásával
bevonásával jár.
jár Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhelyet
horgászhelyet folyamatos
folyamatos
fehér
ehér fénnyel
fénny
énnyel
el kell megvilágítani.
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
November 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata és
kifogása
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között nem
engedélyezett
engedélyezett a csónakos horgászat! November
November 1. - március 15. között
halradar
halradar használata
használata tilos.
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
módszer (elektromos, vagy robbanómotorral,
al, evezővel,
evezőv
ezővel, szél vagy sodrás
ezővel,
sodrás
által egyaránt).
ánt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába helyezni
helyezni (drótszák
használata tilos!) és az állami fogási naplóba azonnal beírni.
beír A horgászat
használata
bef
befejezéséig
a halat mérhető állapotban kell tárolni.
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból
akból a felnőtt
felnőtt horgász
évente összesen 70db-ot tarthat
naponta maximum 5db-ot (fajonként 3db), évente
meg, 35db békés hal + 35db ragadozó
ragadozó hal bontásban. Az amur is
beleszámít az éves
éves keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló táblázat
táblázat szerinti,

nem megtartható halakat, a legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell
engedni.
7. A napi darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható halfajokból
(keszeg, bodorka stb.): naponta 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
almak
és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra
halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel
jeggy együtt átadott nyomtatott
nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
9. Tilos
Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet
partvédelmet szolgáló építmények
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elkövetett
és észlelt szabálytalanságokat
elköv
szabálytalanságokat a
horgász köteles a halászati
halászati őrnek
őrnek bejelenteni.
11. A horgászjegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételével
átvételév
átv
ételével
el igazolja, hogy tudomásul
veszi,
veszi, és magára
magára nézve
nézve kötelezőnek elismeri
elismeri és betartja a horgászrendet.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
róla kép, illetve
illetve hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelv
étel
készülhet. Az ellenőrzés során
során készült felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a törvényi
törvényi előírásoknak
előír
megfelelően
megfelelően kezeljük.
12. A hatályos
hatályos jogszabályok
jogszabály szerint
szerint vizsgázott halászati őrök közfeladatot
ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati
őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
átvizsgálására,
átvizsgálásár
a, valamint
valamint
feltartóztatására,
feltartóztatásár
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
kényszerítő eszköz használatára
használatáraa a
használatár
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása közigazgatási
eljárást
eljárást von
von maga után.
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
14. Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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FELNŐTT 24 ÓRÁS HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

SORSZÁM:

(A.A.M.)

A horgászat
kezdete:

Készségek száma: 2 bot, maximum 3 horog/bot

HÓ NAP ÓRA PERC

Név:

Lakcím:

24 óra alatt: 5 db (fajonként: 3 db)

Darabszám
abszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
24 óra
óra alatt:
alatt:10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Ponty
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29)
VM rendeletet előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít
a következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a
szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
időtartamra
eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük
eltiltható.
elkövetésük esetén kiróható
szankciókról a honlapkon
honlapkon tájékozódhatnak.
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel
rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat.

2. A területi jegy érvényes
érvényes
érvény
es a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti
szakaszon (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os
hídig, kivévee az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl,
a Felső-öböl csatorna, a Tököli
ököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os
vízterület.
Tartalék botot használatra
használatraa kész állapotban
használatr
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
3. Tartalék
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagyott
hagy horgászkészség a területi jegy
kérjük elhelyezni.
bevonásával jár.
jár Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhelyet
horgászhely
bevonásával
olyamatos fehér
fehér fénnyel kell megvilágítani.
folyamatos
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
November 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között
és kifogása
engedélyezett a csónakos horgászat! November
November 1. - március 15.
nem engedélyezett
halradar használata
használ tilos.
között halradar
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
robbanómotorral,
robbanómotorr
al, evezővel,
evezővel,
evezőv
ezővel, szél vagy sodrás
sodrás
módszer (elektromos, vagy robbanómotorral,
egyaránt).
által egyaránt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
megtartható darabszám
hely
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába helyezni
(drótszák
használata tilos!) és az állami fogási naplóba azonnal beírni.
beír A horgászat
használata
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból
halakból a felnőtt
felnőtt horgász
24 óra alatt maximum 5db-ot (fajonként 3db). Az amur is beleszámít a
keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló táblázat
táblázat szerinti,
szerinti, nem megtartható
halakat, a legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell engedni.
halakat,

korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható
7. A napi darabszám korlátozással
halfajokból (keszeg, bodorka stb.): naponta 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes
tilalmak és korlátozások
korl
tilalmak
megismertetéséről a halgazdálkodásra
jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott
nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
9. Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet szolgáló építmények
építmények megbontása, károsítása!
partvédelmet
10. Más horgászok által elkövetett
a
elkövetett és észlelt szabálytalanságokat
szabálytal
horgász köteles a halászati
halászati őrnek
őrnek bejelenteni.
11. A horgászjegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételével igazolja, hogy
veszi, és magára
magára nézve
nézv kötelezőnek elismeri
elismer és betartja a
tudomásul veszi,
róla kép,
horgászrendet. Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
illetve hangfelvétel
hangfelv
hangf
elvétel
étel készülhet. Az ellenőrzés során
során készült felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a
illetve
törvényi előírásoknak
előírásoknak megfelelően
megfelelően kezeljük.
törvényi
12.
12
2. A hatályos
hat
ha
atá
tál
ály
lyo
yos
os jogszabályok
jog
jo
ogsszza
zab
abá
bál
ály
lyookk szerint
szeerriinntt vizsgázott
sz
vizssgázott halászati őrök
12.
közf
közfel
eladatot ellátó
eladatot
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg
közfeladatot
Halászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű
őket. Halászati
átvizsgálásár
átvizsgál
ására,
a, valamint
valamint feltartóztatásár
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
kényszerítő
átvizsgálására,
feltartóztatására,
eszköz használ
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés
megtagadása közigazgatási eljárást
eljárást von
von maga után.
szövetségek a vízparton történő balesetekért
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
vállalnak!
és káreseményekért
Elveszett területi jegyet
jegy nem áll módunkban pótolni.
14. Elveszett

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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FELNŐTT 72 ÓRÁS HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
HOLT
TÁG:
TÁG:
HOLTÁG:
13-001-1-1

SORSZÁM:

(A.A.M.)

A horgászat
kezdete:

HÓ NAP ÓRA PERC

Név:

Lakcím:

Készségek száma: 2 bot, maximum 3 horog/bot

Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

24 óra alatt: 5 db (fajonként: 3 db)

Darabszám
abszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
24 óra
óra alatt:
alatt:10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Ponty
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29)
VM rendeletet előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít
a következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a
szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
időtartamra
eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük
eltiltható.
elkövetésük esetén kiróható
szankciókról a honlapkon
honlapkon tájékozódhatnak.
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel
rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat.

2. A területi jegy érvényes
érvényes
érvény
es a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti
szakaszon (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os
hídig, kivévee az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl,
a Felső-öböl csatorna, a Tököli
ököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os
vízterület.
Tartalék botot használatra
használatraa kész állapotban
használatr
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
3. Tartalék
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagyott
hagy horgászkészség a területi jegy
kérjük elhelyezni.
bevonásával jár.
jár Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhelyet
horgászhely
bevonásával
olyamatos fehér
fehér fénnyel kell megvilágítani.
folyamatos
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
November 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között
és kifogása
engedélyezett a csónakos horgászat! Nov
November
ember 1. - március 15.
nem engedélyezett
között halradar
halradar használ
használata
ata tilos.
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
robbanómotor al, evezővel,
evezővel,
evezőv
ezővel, szél vagy sodrás
sodrás
módszer (elektromos, vagy robbanómotorral,
ánt).
által egyaránt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
helyezni (drótszák
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába helyezni
használata tilos!) és az állami fogási naplóba azonnal beírni.
beír A horgászat
használata
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból
halakból a felnőtt
felnőtt horgász
24 óra alatt maximum 5db-ot (fajonként 3db). Az amur is beleszámít a
keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló táblázat
táblázat szerinti,
szerinti, nem megtartható

halakat, a legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell engedni.
7. A napi darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható
halfajokból (keszeg, bodorka stb.): naponta 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes
tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra
halgazdálkodásra
jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
jeggyel együtt átadott
nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
9. Tilos
Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet
partvédelmet szolgáló építmények
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elkövetett
a
elkövetett és észlelt szabálytalanságokat
szabálytal
horgász köteles a halászati
halászati őrnek
őrnek bejelenteni.
11. A horgászjegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételével
átvételév
átv
ételével
el igazolja, hogy
tudomásul veszi,
eszi, és magára
magára nézve
nézve kötelezőnek elismeri
elismeri és betartja a
horgászrendet. Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
róla kép,
illetve
illetve hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelv
elvétel készülhet. Az ellenőrzés során
során készült felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a
törvényi előírásoknak
előírásoknak megfelelően
megfelelően kezeljük.
törvényi
12.
12.
12
2. A hatályos
hattá
ha
tál
ályyo
yos
os jogszabályok
jogszabályok szerint
szerint vizsgázott
vizsgázott halászati őrök
közfeladatot
közfel
közf
eladatot
adatot ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg
őket. Halászati
ászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű
jármű
átvizsgálására,
átvizsgálásár
átvizsgál
ására, valamint feltartóztatására,
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eltartóztatására,
kényszerítő
használatára
atára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés
eszköz használatára
eljárást von
von maga után.
megtagadása közigazgatási eljárást
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért
és káreseményekért
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
14. Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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FELNŐTT ÉVES REKREÁCIÓS HALÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Készségek száma: 1 db 4x4m-es parti emelőháló

SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 5 db (fajonként: 3 db)
Évente:
Év
ente: 100 db, az alábbi
alábbi bontásban:
rragadozó:
agadozó: 50db, békés hal: 50db

Darabszám
Dar
abszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
Naponta: 10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty
onty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

Név:

Lakcím:

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz 2019. évi
kishalász rendje
kishalász

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áír
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült
rendeletben foglaltak

A horgász, kishalász
ász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni
megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény
törv
ény,, a 133/2013, (XII.29) VM
törvény,
rendeletet előírásait. A szabályok
szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények
köv
következmény
etkezmények
ek alól! Kirív
Kir
ívó,
ó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a
Kirívó,
szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
eltiltható.
eltiltható.
A szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról a
honlapokon tájékozódhatnak.

1. Az adott évre érvényes
érvényes
érvény
es állami
állami és halász területi jeggyel, valamint fogási
naplóval rendelkező kishalász részére engedélyezett a halászat.
2. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti szakaszon
(a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befoly
befolyójáig),
bef
olyójáig),
ójáig), Rókás
Rókás
kivéve
vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz
Váli-víz az M6-os hídig, kivév
kiv
évee az Ercsiés Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna,
csatorna, a
Tököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tököli
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os vízterület.
3. Ezen halász
halász területi jeggyel
jeggyel a kishal
kishalász 1 db 4x4m-es emelőhálóval
partról halászhat,
halászhat, amelynek a szembősége min. 50x50mm.
4. Ha a kishalász
kishal egyidejűleg ugyanazon halgazdálkodási jogosult által egy
vízterületre (vízterületekre) kiadott két (horgász és kishalász)
kishalász) területi
jeggyel
el rendelkezik, akkor az e területi jegyek
jegyek alapján
alapján elvihető halak
halak
mennyisége nem haladhatja
haladhatja meg az egy jegyre meghatározott (eltérés
esetén a nagyobb)
nagyobb) elviteli mennyiséget. Az ellenőrzés okán, ha a kishal
kishalász
ász
mindkét jegytípussal rendelkezik, akkor mindkét ffogási
ogási naplót magánál kell
tartania és külön felszólítás
felszólítás nélkül azokat be is kell mutatnia.
5. A kishalász
ász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá eső halat
halat köteles saját haltartó
hálójába helyezni
helyezni és (drótszák használata
ata tilos!) az állami
állami fogási
fogási naplóba
azonnal beírni.
beírni. A horgászat befejezéséig
befejezéséig a halat
halat mérhető állapotban
állapotban kell
tárolni.
6. A darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással védett
védett őshonos halakból
halakból a felnőtt
elnőtt horgász
naponta maximum 5db-ot (fajonként 3db), évente összesen 100db-ot
tarthat meg, 50db békés hal + 50db ragadozó hal bontásban. Az amur is
beleszámít a 100db-os éves keretbe. A napi darabszám korlátozással nem
védett, őshonos fogható halfajokból (keszeg, bodorka stb.) naponta 10 kg
tartható meg.
November
ember 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata és
kifogása
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között nem

engedélyezett a csónakos horgászat! November
November 1. - március 15. között
halradar használata
használata tilos.
7. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
és korlátozások
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
8. Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet szolgáló építmények
építmények megbontása, károsítása!
9.
9 . Más
M áss horgászok,
Má
h orrggáásszzookk,, kishalászok
ho
k is
ki
i shha
h al
a lá
l ás
á sz
s zo
z ok
o k által
á lttaall elkövetett
ál
e lk
el
lkövetett
köövveetteetttt és
é észlelt
szabálytalanságokat
szabálytalanságokat a kishalász
kishalász köteles a halászati
halászati őrnek bejelenteni.
10. A kishalász
kishalász területi jegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételekor
ételekor tudomásul veszi,
és magára
magára nézve
nézve kötelezőnek elismeri
elismer és betartja a vonatkozó rendeletek
előírásait.
előírásait.
A területi jegy aláírásával
aláír
al
áírásával
ásával hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén
róla
róla kép illetve
illetve hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelv
elvétel készülhet. Az ellenőrzés során
során készült
felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a törvényi
törvényi előírásoknak
előírásoknak megfelelően
megfelelően kezeljük.
11. A hatályos
hatályos jogszabályok
jogszabályok szerint
szerint vizsgázott halászati
halászati őrök közfeladatot
ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség
védettség illeti meg őket.
A halászati
halászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
a,
valamint
valamint feltartóztatására,
feltartóztatásár
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
kényszer eszköz használatára
használatáraa
használatár
a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása közigazgatási
eljárást
eljár von
von maga után.
12. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
vállalnak!
13. Elveszett
Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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GYERMEK ÉVES HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Készségek száma: 1 bot, maximum 1 horog/bot

Darabszám korlátozással védett Naponta: 1 db
őshonos halakból megtartható: Évente: 10 db

SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

Név:

Születési hely/idő:

Darabszám korlátozással
átozással nem védett
védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Ponty
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

A Duna-folyam
olyam 1564-1630 fkm közötti szakasz 2019. évi
horgászrendje

Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM
rendeletet előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes
érvényes
érvény
es állami
állami és területi jeggyel
jeggyel
rendelkező horgász részére napkeltétől-napnyugtáig engedélyezett
engedélyezett a
horgászat . Kirívó,
Kirívó,
Kirív
ó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő
horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról a

honlapkon
honl
apkon tájékozódhatnak.
2. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti
szakaszon (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz
Váli-víz az M6-os
hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl,
a Felső-öböl csatorna,
csatorna, a Tököli
Tököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os
vízterület.
gyermek
3. A gyer
gy
ermek
mek horgász 1 db nyeles
nyeles horgászkészséggel és 1 db horoggal
használatra
horgászhat. TTartalék
artalék botot használ
atra kész állapotban
apotban a vízzel ellentétes
irányba
ányba kérjük elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi
jegy bev
bevonásával
onásával jár
jár.
érvényes
4. Csónakos horgászat csak az érvény
érv
ényes
es hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
November 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata
és kifogása
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között
nem engedélyezett
engedélyezett a csónakos horgászat! Nov
November
ember 1. - március 15.
adar használata
használ tilos.
között halradar
A Duna érintett
érintett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
robbanómotorral,
robbanómotorr
al, evezővel,
evezővel,
evezőv
ezővel, szél vagy sodrás
sodrás
módszer (elektromos, vagy robbanómotorral,
által egyaránt).
egyaránt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá eső halat,
at, a horogtól való
megszabadítás után, köteles saját haltartó hálójába helyezni
hely (drótszák
használata tilos!) és az állami fogási naplóba azonnal beírni. A horgászat
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
6. A darabszám korlátozással
átozással védett
védett őshonos halakból
halakból a gyermek
gyermek
gyer
mek horgász
évente
ente 10 db-ot, naponta maximum 1 db-ot tarthat meg. Az amur is
beleszámít a keretbe.

7. A napi darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható
halfajokból (keszeg, bodorka stb.): naponta 3 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes
tilalmak és korlátozások
tilalmak
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult
a területi jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott
tájékoztatóban gondoskodik.
9. Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet szolgáló építmények
partvédelmet
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elkövetett
elkövetett és észlelt szabály-tal
szabály-talanságokat a
horgász köteles a halászati
halászati őrnek
őrnek bejelenteni.
gyermekhorgász
felügyelője
11. A gy
gyer
ermekhorgász
mekhorgász nagykorú felügy
elügyelője a jegy átv
átvételekor
tudomásul vveszi,
eszi, és magár
magáraa nézv
nézve kötelezőnek elismer
elismeri és betartatja a
horgászrendet.
átvételével
A területi jegy átv
átvételév
ételével hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén
ételével
hangfelvétel
róla kép illetve
róla
illetve hangfelv
hangf
elvétel készülhet. Az ellenőrzés során
elvétel
során készült
felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a törvényi
törvényi előírásoknak
előírásoknak megfelelően
megfelelően kezeljük.
12. A hatályos
hatályos jogszabályok
jogszabályok szerint
szerint vizsgázott halászati
halászati őrök közfeladatot
közf
ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség
édettség illeti meg őket.
Halászati
Hal
ászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
átvizsgálására,
átvizsgálásár
a,
valamint
valam
mint feltartóztatására, szükség
ég esetén
ég
eeseté
es
seettéénn kényszerítő
kénnyysszzeeríríttőő eszköz
ké
eszzkköözz
es
használatára
használatár
használ
atára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
közigazgatási eljárást
eljárást von
von maga után.
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért felelősséget
káreseményekért
felelősséget nem vállalnak!
14. Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)

I
T
A
T
M
N
I
N
I
M
A
M
T
A
N
I
T
A
NAPI IN
2019 DU IFI M
2019
T
M
A
T
I
A
N
I
T
M
M
N
I
DU
A
M
T
A
T
N
I
A
N
I
T
M
M
N
I
1.000
Ft
A
M
T
A
T
N
I
N
I
M
A
M
T
A
N
I
T
A
T
M
N
I
N
I
M
A
M
T
A
N
I
T
A
T
M
N
I
N
M
A
T
A
N
I
T
M
M
N
I
A
M
T
A
T
N
I
A
N
I
M
M
A
MINT
T
A
T
N
I
N
I
M
M
A
N
I
T
A
T
M
N
I
N
MI
A M
INTA
IFJÚSÁGI
IF
JÚSÁGI 24 ÓRÁS HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Darabszám korlátozással védett 24 óra alatt: 3 db
őshonos halakból megtartható: (fajonként: 2 db)

SORSZÁM:

(A.A.M.)

A horgászat
kezdete:

Készségek száma: 1 bot, maximum 3 horog/bot

HÓ NAP ÓRA PERC

Név:

Darabszám korlátozással
átozással nem védett
védett
óra alatt:10
alatt:10
alatt:
10 kg
24 óra
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Ponty
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

Lakcím:

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM
rendeletet előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
Kirívó,
Kirív
ó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a
következmények alól! Kirívó,
időtartamra
szabályszegő horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra
eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük
elkövetésük esetén kiróható
eltiltható.
honlapkon tájékozódhatnak.
szankciókról a honlapkon
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel
rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat.

2. A területi jegy érvényes
érvényes
érvény
es a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti
szakaszon (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os
hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl,
ököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os
a Felső-öböl csatorna, a Tököli
vízterület.
3. Tartalék
Tartalék botot használatra
használatraa kész állapotban
használatr
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
kérjük elhelyezni.
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagyott
hagy horgászkészség a területi jegy
bevonásával
bevonásával jár.
jár Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhelyet
horgászhely
folyamatos
olyamatos fehér
fehér fénnyel kell megvilágítani.
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
November 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata
és kifogása
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között
nem engedélyezett
engedélyezett a csónakos horgászat! Nov
November
ember 1. - március 15.
halradar használata
használata tilos.
között halradar
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
módszer (elektromos, vagy robbanómotorral,
al, evezővel,
evezővel,
evezőv
ezővel, szél vagy sodrás
sodrás
által egyaránt).
egyaránt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába helyezni
helyezni (drótszák
használata tilos!) és az állami fogási naplóba azonnal beírni.
beír A horgászat
használata
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból
akból az ifjúsági horgász
24 óra alatt maximum 3db-ot (fajonként 2db).
Az amur is beleszámít a éves
éves keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló
táblázat
táblázat szerinti,
szerinti, nem megtartható halakat,
halakat, a legrövidebb időn belül

kíméletesen vissza kell engedni.
7. A napi darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható
halfajokból (keszeg, bodorka stb.) 24 óra
óra alatt
alatt 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes
tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult
a területi jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott
nyomtatott
tájékoztatóban gondoskodik.
9. Tilos
Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet szolgáló építmények
partvédelmet
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elköv
elkövetett
etett és észlelt szabálytal
szabálytalanságokat a
horgász köteles a hal
halászati
ászati őr
őrnek
nek bejelenteni.
átvételével
11. A horgászjegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételév
átv
ételével
el igazolja, hogy tudomásul
vveszi,
eszi, és magár
magára nézv
nézvee kötelezőnek elismeri
elismeri és betartja a horgászrendet.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
róla kép, illetve
illetve
hangfelvétel
hangf
hangfelv
elvétel készülhet. Az ellenőrzés során
elvétel
során készült felv
ffelvételeket
elvételeket a
elvételeket
törvényi előírásoknak
törvényi
előírásoknak megfelelően
megfelelően kezeljük.
12. A hatályos
hatályos jogszabályok
jogszabályok szer
szerint
int vizsgázott halászati
hal
őrök közfeladatot
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket.
ellátó
Halászati
Hal
ászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
átvizsgálására,
átvizsgálásár
a,
valamint
vala
lam
minnt feltartóztatására,
feltartóztatására, szükségg esetén
eseettéénn kényszerítő
es
kénnyysszzeeríríttőő eszköz
ké
eszzkköözz
es
használatára
használatár
használ
atára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
közigazgatási eljárást
eljárást von
von maga után.
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért felelősséget
káreseményekért
felelősséget nem vállalnak!
14. Elv
Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)
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JÚSÁGI ÉVES HORGÁSZJEGY
DUNA:
07-020-1-1
RÓKÁS HOL
13-001-1-1

Készségek száma: 1 bot, maximum 3 horog/bot

Darabszám korlátozással védett Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
őshonos halakból megtartható: Év
Évente:
ente: 50db, az alábbi
alábbi bontásban:

SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

rragadozó:
agadozó: 25db, békés hal: 25db

Darabszám
Dar
abszám korlátozással
korlátozással nem védett
védett
Naponta: 10 kg
őshonos halakból
halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
MÉRETKORLÁ
TOZÁS
Ponty
onty minimum: 30 cm, maximum: 60 cm
Süllő minimum: 35 cm, maximum: 80 cm
Amur maximum: 80 cm

Név:

Lakcím:

A Duna-folyam
Duna-folyam 1564-1630 fkm közötti szakasz
2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:

Kiállítás kelte:

Kiállító aláír
aláírása:
al
áírása:
ása:
Átvettem:

Értékesítő hely kódja:

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány
nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak
foglaltak
fogl
altak szerint
szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni
ni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
ok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
következmény
köv
etkezmények
előírásait. A szabályok
alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
tterül
te
errüülleettii jegy
jeggyy váltásától
je
vállttáássááttóóll hosszabb
vá
hosssszzaabbbb időtartamra
ho
időőttaarrttaam
id
mrraa eltiltható.
elttiilltthh tó
el
tó A
területi
elkövetésük esetén kiróható szankciókról a
szabályszegésekről és az elkövetésük
honlapkon tájékozódhatnak.
honlapkon
1. MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami és területi jeggyel

rendelkező horgász részére engedélyezett
engedély
a horgászat.
2. A területi jegy érvényes a Duna folyam 1564-1630 fkm közötti szakaszon
(a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig),
ójáig), Rókás
Rókás
kivéve
vízállás Makád mentetlen holtág, a Váli-víz az M6-os hídig, kivév
kiv
évee az Ercsiés Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna,
csatorna, a
Tököli sóderbánya-tó és a Tassi
Tassi V-ös,
V-ös, VI-os vízterület.
használatra
3. Tartalék
Tartalék botot használatr
használ
atraa kész állapotban
állapotban a vízzel ellentétes irányba
ányba
kérjük elhelyezni.
elhelyezni. Az őrizetlenül
őrizetlenül hagy
hagyott horgászkészség a területi jegy
bevonásával jár
bevonásával
jár. Éjszakai horgászat ideje alatt a horgászhely
horgászhelyet
et ffolyamatos
olyamatos
fénnyel
fehér
ehér fénny
énnyel
el kell megvilágítani.
4. Csónakos horgászat csak az érvényes hajózási- és viziközlekedési
szabályzat betartásával történhet.
November
ember 1. - március 15. közötti időszakban tilos a harcsa horgászata és
kifogása (megtartása), továbbá ezen időszakban 22:00-05:00 között nem
kifogása
engedélyezett a csónakos horgászat! November
engedélyezett
November 1. - március 15. között
halradar használata
halradar
használata tilos.
A Duna érintett
intett szakaszán tilos a vontatásos
ontatásos vagy sleppelő műcsalis
evezővel,
módszer (elektromos, vagy robbanómotor
robbanómotorral,
al, ev
evezőv
ezővel,
el, szél vagy sodrás
sodrás
által egyaránt).
ánt).
5. A horgász a kifogott
kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
szerint
megtartható darabszám
darabszám korlátozás
korlátozás alá
alá eső halat,
halat, a horogtól való
megszabadítás után köteles saját haltartó hálójába hely
helyezni
ezni (drótszák
használata tilos!) és az áll
használata
állami fogási naplóba azonnal beír
beírni. A horgászat
befejezéséig a halat mérhető állapotban kell tárolni.
befejezéséig
6. A darabszám korlátozással védett őshonos halakból az ifjúsági horgász
naponta maximum 3db-ot (fajonként 2db), évente
évente összesen 50db-ot tarthat
meg, 25db békés hal + 25db ragadozó
ragadozó hal bontásban. Az amur is beleszámít
a éves
éves keretbe. A méretkorlátozást
méretkorlátozást felsoroló
felsoroló táblázat
táblázat szerinti,
szerinti, nem

megtartható halakat, a legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell
engedni.
7. A napi darabszám
darabszám korlátozással
korlátozással nem védett,
védett, őshonos fogható
fogható halfajokból
(keszeg, bodorka stb.) 24 óra
óra alatt
alatt 10 kg tartható meg.
8. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
almak
és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra
halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott
nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
9. Tilos
Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet
növényzet csonkítása, kiirtása, a
partvédelmet
partvédelmet szolgáló építmények
építmények megbontása, károsítása!
10. Más horgászok által elkövetett
elkövetett és észlelt szabálytalanságokat
szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati
halászati őrnek
őrnek bejelenteni.
11. A horgászjegy tulajdonosa
tulajdonosa a jegy átvételével
átvételév
átv
ételével igazolja, hogy tudomásul
veszi,
veszi, és magára
magára nézve
nézve kötelezőnek elismeri
elismeri és betartja a horgászrendet.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla
róla kép, illetve
illetve hangfelvétel
hangfelvétel
hangfelv
étel
készülhet. Az ellenőrzés során
során készült felvételeket
felvételeket
felv
elvételeket a törvényi
törvényi előírásoknak
előírásoknak
megfelelően
megfelelően kezeljük.
12. A hatályos
őrök közfeladatot
hatályos jogszabályok
jogszabály szerint
int vizsgázott halászati
hal
ellátó
ellátó személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati
őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására,
átvizsgálására,
átvizsgálásár
a, valamint
valamint
feltartóztatására,
feltartóztatásár
eltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
kényszerítő eszköz használatára
használatáraa a
használatár
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása közigazgatási
eljárást
eljárást von
von maga után.
13. A HOFESZ és a HVDSZ szövetségek
szövetségek a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért
káreseményekért felelősséget
felelősséget nem vállalnak!
14. Elveszett
területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Elv

Jó fogást
fogást és pihenést kíván a Közép-Dunán,
a HOFESZ és a HVDSZ elnöksége!
Székesfehérvár, 2019. január 1.

HVDSZ Halászati
ászati ellenőrök
Steiner Norbert:
06-30-263-2859
Gyula:
Kukucska Gyula
06-30-263-2960
Végh János:
Végh
Pfeifer Rikárd:
06-30-263-2963 06-20-232-0023

HOFESZ Halászati
Halászati ellenőrök
Németh Béla:
Béla:
06-30-454-7989
Zámbó Zsolt:
06-30-454-8288
Dr. Fekete Zsolt:
06-30-454-8225

TOVÁBBI
TOV
ÁBBI INFORMÁCIÓ:

Horgász Egyesületek
Egyesületek Fejér Megyei
Megyei Szövetsége
Szövetsége
Székesfehérvár,, Pilinszky tér 1-2.
Székesfehérvár
8000 Székesfehérvár,
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

Horgász Egyesületek
esületek Velencei-tavi
Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
Szövetsége
Pákozd, Budai u. 72.
8095 Pákozd,
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon:
Telef
on: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu
www
Telefon:

Nagy Attila
Attila elnök (s.k.)

Siklósi Béla elnök (s.k.)

ÖSSZEVONT ÉVES HORGÁSZJEGY
VERSENYJEGY

2019
60.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:

F

Készségek száma:
ÉVES FOGHATÓ DARABSZÁM:
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

HOFESZ: 2 bot, 2 horog/bot

Évente: 50db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (Fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.2db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező horgászjegy
tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó jogszabályok, az
országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és korlátozások
betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a

HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1),
Palotavárosi Alsó-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi
horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-00511-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti
szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os
hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl
csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az éjszakai
horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kell
megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási naplóba
illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat (hónap/nap/óra/perc,

becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott vízterületen
a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen.
Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési

sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A HOFESZ halőrök telefonszáma a www.hofesz.hu honlapon található.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Nagy Attila elnök (s.k.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
Név:
Lakcím:
SIR Kártya száma:
Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
Általános horgászrend:
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami horgászjeggyel, SIR
kártyával és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél tagsággal
rendelkező horgászok vehetik igénybe.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1),
Palotavárosi Alsó-, Felső-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1),
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső
tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 15641630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a

Egyéb feltételek:
A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével elismeri és magára nézve
kötelezően betartja, hogy 2019-ben legalább egy országos bajnokságon,

A HOFESZ halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

03.01-11.30

vagy két, a MOHOSZ hivatalos országos-, illetve területi versenynaptárában
szereplő egyéb versenyen, tagszervezeti (megyei) bajnokságon vesz részt, melyet
az alábbi rovatokban leigazoltat. Ha az előírt részvételi kötelezettség a területi
jegy tulajdonosának felróható okból nem történik meg, akkor a jegytípus szerinti
sporthorgász és a kiváltott horgászsport területi jegy árkülönbözetének
megfizetése kötelező.

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

SORSZÁM:

2 bot, 1 horog/bot

Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

20.000 Ft (A.A.M.)

Készségek száma:

Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1),
a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötőiöböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az éjszakai
horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kell
megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási naplóba
illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat (hónap/nap/óra/perc,
becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott vízterületen
a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen.

0-24
napkelte-napnyugta
0-24
0-24
0-24
0-24
0-24

2019

F

EGÉSZ
ÉVES HOFESZ

Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)
Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)

KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Verseny 1.

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Verseny 2.

Nagy Attila elnök (s.k.)

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT ÉVES VERSENYJEGY

ÖSSZEVONT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

2019
50.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

F

Készségek száma:
ÉVES FOGHATÓ DARABSZÁM:
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

HOFESZ: 2 bot, 2 horog/bot

Évente: 50db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (Fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.2db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

Áll. horg. jegy sz.:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Kiállítás kelte:

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

Lakcím:

Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező horgászjegy
tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó jogszabályok, az
országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és korlátozások
betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a

HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő
horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu
honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1),
Palotavárosi Alsó-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi
horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-00511-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti
szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os
hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl
csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az éjszakai
horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kell
megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási naplóba
illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat (hónap/nap/óra/perc,

becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott vízterületen
a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen.
Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési

sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A HOFESZ halőrök telefonszáma a www.hofesz.hu honlapon található.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Nagy Attila elnök (s.k.)

ÖSSZEVONT IFJÚSÁGI HORGÁSZJEGY

2019
25.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

IFI

Készségek száma:
ÉVES FOGHATÓ DARABSZÁM:
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

HOFESZ: 2 bot, 2 horog/bot

Évente: 20db (Ragadozó: max.10db)
Naponta: 2db (fajonként: 2db)
Hetente: 3db (Ragadozó: max.2db)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező horgászjegy
tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó jogszabályok, az
országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és korlátozások
betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a

következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1),
Palotavárosi Alsó-, Felső-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1),
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső
tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 15641630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a
Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1),
a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötőiöböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A Palotaváros Felső-tó sport tó, hal nem tartható meg!
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az éjszakai
horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kell
megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási naplóba

illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat (hónap/nap/óra/perc,
becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott vízterületen
a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen.
Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.

13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A HOFESZ halőrök telefonszáma a www.hofesz.hu honlapon található.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Nagy Attila elnök (s.k.)

ÖSSZEVONT IFJÚSÁGI HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

2019
20.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

IFI

Készségek száma:
ÉVES FOGHATÓ DARABSZÁM:
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

HOFESZ: 2 bot, 2 horog/bot

Évente: 20db (Ragadozó: max.10db)
Naponta: 2db (fajonként: 2db)
Hetente: 3db (Ragadozó: max.2db)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3kg
őshonos halakból megtartható:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező horgászjegy
tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó jogszabályok, az
országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és korlátozások
betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a

következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1),
Palotavárosi Alsó-, Felső-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1),
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső
tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 15641630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a
Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1),
a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötőiöböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A Palotavárosi Felső-tó sport-tó, hal nem tartható meg!
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az éjszakai
horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fénnyel kell
megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi jeggyel
együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási naplóba

illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat (hónap/nap/óra/perc,
becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott vízterületen
a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen.
Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz
használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.

13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

A HOFESZ halőrök telefonszáma a www.hofesz.hu honlapon található.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

Nagy Attila elnök (s.k.)

ÖSSZEVONT GYERMEK TERÜLETI JEGY

2019
4000 Ft

GY

EGÉSZ
ÉVES HOFESZ

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
SORSZÁM:

(A.A.M.)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Születési hely/idő:
Lakcím:
Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó- és Felső-tó
(07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi
horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti
szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág
befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-

öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület, Velencei-tó
(07-010) . A Palotavárosi Felső-tó sport-tó, hal nem tartható meg!
Az engedéllyel napkeltétől-napnyugtáig lehetséges a horgászat.
Az engedély hároméves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be
nem töltött gyermekeknek adható ki. Másra át nem ruházható!
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A gyermekhorgász nagykorú felügyelője a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak
betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a
halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és

hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi
előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyi horgászvizek, a Balaton és Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

Készségek száma: 1 bot, maximum 1 horog/bot

A HOFESZ halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

Darabszám korlátozással védett Naponta: 2 db
őshonos halakból megtartható: Évente: 5 db
Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu
Horgász Egyesületek Velencei-tavi és Dunamenti Szövetsége
8095 Pákozd, Budai u. 72.
Adószám: 18482258-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-30-933-0485 | www.hvdsz.hu

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Fogási lap
Dátum (hónap, nap, óra, perc)

Halfaj

cm

Kg

1
2
3
4
5

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)

A méretkorlátozással védett halakat kérjük feltüntetni!

FELNŐTT NAPI HORGÁSZJEGY
Palotaváros Alsó-tó
07-026-1-5

PV
2019 ALSÓ

PV
2019 ALSÓ

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Ponty, amur:

3.500 Ft
A horgászat
kezdete:

Naponta: 2 db (fajonként: 2 db)

SORSZÁM:

(A.A.M.)

HÓ NAP ÓRA PERC

Egyéb halfaj: Nem tartható meg!

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Ragadozó hal: nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

NAPI

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Palotavárosi Alsó-tó horgászrendje 2019. évre
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM
rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok
ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról
www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tavon MOHOSZ tagsággal, adott évre érvényes állami és területi
jeggyel rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat.

2. A területi jeggyel ragadozó halra horgászni tilos. Az amur egy db
méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási naplóban.
3. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
megtartható méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás
után, köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni. Merítőháló
használata kötelező. A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme
érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac használata
kötelező!
4. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. Foglalt hely nem létesíthető!
5. A tavon lékről történő horgászat nem engedélyezett!
6. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba
kérjük elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy
bevonásával jár.
7. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi
időket rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a
vízkezelő jogosult teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
8. A közterületek használatáról szóló rendelet értelmében
személygépkocsival a vízparton közlekedni és parkolni tilos! Kivételt
képeznek ez alól a horgászversenyek, és egyéb rendezvények esetén
engedélyezett ki- és bepakolás céljára történő behajtások. Parkolás csak a
kijelölt helyeken, parkolóban, illetve a fasorokon kívüli területeken

megengedett! Ezen szabály be nem tartása azonnali területi engedély
bevonással jár.
9. A tó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos
a horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a
területi jegy a helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás
kezdeményezhető!
10. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem
jogosít. Az adott vízterületen a horgászat csak új területi engedély
kiváltása után folytatható.
11. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a
horgász köteles a halőrnek bejelenteni.
12. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel
készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
13. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
14. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Veres Attila: 06-30-308-3923

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
Palotaváros Alsó-tó
07-026-1-5

PV
2019 ALSÓ

PV
2019 ALSÓ

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Ponty, amur:

45.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

EGÉSZ
ÉVES

Naponta: 2 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db
Évente: 25 db

Egyéb halfaj: Nem tartható meg!

vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Ragadozó hal: nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

Palotavárosi Alsó-tó horgászrendje 2019. évre
Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható.
A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról
www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.

1. A tavon MOHOSZ tagsággal, adott évre érvényes állami és területi jeggyel
rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat napkeltétől napnyugtáig.
2. A területi jeggyel ragadozó halra horgászni tilos.
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási naplóban.
3. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
megtartható méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás
után, köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba
illetve a területi jegyen található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült
súly, a hal hossza) azonnal beírni. Merítőháló használata kötelező. A
tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej
használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
4. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. Foglalt hely nem létesíthető!
5. A tavon lékről történő horgászat nem engedélyezett!
6. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba
kérjük elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy
bevonásával jár.
7. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő
jogosult teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak
és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi
jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban
gondoskodik.
8. A közterületek használatáról szóló rendelet értelmében
személygépkocsival a vízparton közlekedni és parkolni tilos! Kivételt

képeznek ez alól a horgászversenyek, és egyéb rendezvények esetén
engedélyezett ki- és bepakolás céljára történő behajtások. Parkolás csak a
kijelölt helyeken, parkolóban, illetve a fasorokon kívüli területeken
megengedett! Ezen szabály be nem tartása azonnali területi engedély
bevonással jár.
9. A tó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi
jegy a helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás
kezdeményezhető!
10. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít.
Az adott vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után
folytatható.
11. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halőrnek bejelenteni.
12. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását.
Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel
készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
13. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
14. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Veres Attila: 06-30-308-3923

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

Palotaváros Alsó-tó
07-026-1-5

PV
2019 ALSÓ

PV
2019 ALSÓ

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Ponty, amur:

35.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

EGÉSZ
ÉVES

Naponta: 2 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db
Évente: 25 db

Egyéb halfaj: Nem tartható meg!

vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Ragadozó hal: nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Palotavárosi Alsó-tó horgászrendje 2019. évre
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a
horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM
rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok
ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról
www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tavon MOHOSZ tagsággal, adott évre érvényes állami és területi
jeggyel rendelkező horgász részére engedélyezett a horgászat

napkeltétől - napnyugtáig.
2. A területi jeggyel ragadozó halra horgászni tilos.
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási
naplóban.
3. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
megtartható méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való
megszabadítás után, köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami
fogási naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
Merítőháló használata kötelező. A tározóba kihelyezett nagytestű halak
védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. Foglalt hely nem létesíthető!
5. A tavon lékről történő horgászat nem engedélyezett!
6. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba
kérjük elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy
bevonásával jár.
7. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi
időket rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a
vízkezelő jogosult teljes vagy részleges horgászati korlátozást
elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes
tilalmak és korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult
a területi jegyen, vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott
tájékoztatóban gondoskodik.

8. A közterületek használatáról szóló rendelet értelmében
személygépkocsival a vízparton közlekedni és parkolni tilos! Kivételt
képeznek ez alól a horgászversenyek, és egyéb rendezvények esetén
engedélyezett ki- és bepakolás céljára történő behajtások. Parkolás csak
a kijelölt helyeken, parkolóban, illetve a fasorokon kívüli területeken
megengedett! Ezen szabály be nem tartása azonnali területi engedély
bevonással jár.
9. A tó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő
horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
10. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi
engedély érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára
nem jogosít. Az adott vízterületen a horgászat csak új területi engedély
kiváltása után folytatható.
11. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a
horgász köteles a halőrnek bejelenteni.
12. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak
betartását. Hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve
hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a
törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
13. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a
halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési

eljárást von maga után.
14. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Veres Attila: 06-30-308-3923

Nagy Attila elnök (s.k.)

24 ÓRÁS FELNŐTT HORGÁSZJEGY

PÁTKA

07-013-1-1
3.500 Ft (A.A.M.)
A horgászat
kezdete:

2019
SORSZÁM:

HÓ NAP ÓRA PERC

F

NAPI

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

24 óra alatt: 3 db (fajonként: 2 db)

Darabszám korlátozással nem védett
24 óra alatt: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Pátkai víztározó horgászrendje 2019.

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező

horgász részére engedélyezett a horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg illetékes
első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el!
Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes vagy
részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
A vízkezelő a Kábelgáti átfolyónál és a Rovákja pataki befolyónál szükség szerint
horgászati korlátozást vezethet be.
4. Alacsony vízállás esetén a kialakuló (vízzel elzárt) szigetekre horgászati célból
bemenni TILOS!
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a gátra nem hajthat fel. Ezen szabály be nem tartása
azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet, ez alól nem képez kivételt a behúzós jeggyel rendelkező horgász sem. A
vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával bemenni.
Horgász készség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata tilos! Foglalt
hely nem létesíthető! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet folyamatos fehér
fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!

darabszám-korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba (hónap/nap/óra/perc,
becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej
használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
10. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
11. A leeresztő zsiliptől - műtárgytól jobbra, balra a táblával jelzett szakaszon horgászni tilos!
12. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
13. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
14. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul, hogy
szabálysértés gyanúja esetén róla kép, illetve hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés
során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
15. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a
ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség
esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
16. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!
17. Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a tározón 2019. tavasztól szervezett keretek
között kajak-kenu túrák várhatóak.

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Szenyéri Zsolt: 06-30-455-0813

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY

PÁTKA

07-013-1-1
45.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max. 2 db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10 db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Pátkai víztározó horgászrendje 2019.

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

EGÉSZ NAPKELTEÉJFÉL
ÉVES HÉTVÉGE

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya nem
mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.

1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult
teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen,
vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
A vízkezelő a Kábelgáti átfolyónál és a Rovákja pataki befolyónál szükség szerint
horgászati korlátozást vezethet be.
4. Alacsony vízállás esetén a kialakuló (vízzel elzárt) szigetekre horgászati célból
bemenni TILOS!
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a gátra nem hajthat fel. Ezen szabály be nem tartása
azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet, ez alól nem képez kivételt a behúzós jeggyel rendelkező horgász sem.
A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával bemenni.
Horgász készség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata tilos!
Foglalt hely nem létesíthető! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet
folyamatos fehér fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!

9. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi
jegyen található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza)
azonnal beírni.
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej
használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
10. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
11. A leeresztő zsiliptől - műtárgytól jobbra, balra a táblával jelzett szakaszon horgászni tilos!
12. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
13. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halőrnek bejelenteni.
14. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép, illetve hangfelvétel készülhet. Az
ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően
kezeljük.
15. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a
ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség
esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
16. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!
17. Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a tározón 2019. tavasztól szervezett
keretek között kajak-kenu túrák várhatóak.

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Szenyéri Zsolt: 06-30-455-0813

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

PÁTKA

07-013-1-1
35.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

F

NAPKELTEÉJFÉL

HÉTVÉGE

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max. 2 db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10 db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm (Koi ponty nem tartható meg!)
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Harcsa max.: 150 cm

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

Pátkai víztározó horgászrendje 2019.

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

EGÉSZ
ÉVES

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya nem
mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.

1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult
teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen,
vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
A vízkezelő a Kábelgáti átfolyónál és a Rovákja pataki befolyónál szükség szerint
horgászati korlátozást vezethet be.
4. Alacsony vízállás esetén a kialakuló (vízzel elzárt) szigetekre horgászati célból
bemenni TILOS!
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a gátra nem hajthat fel. Ezen szabály be nem tartása
azonnali területi engedély bevonással jár.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet, ez alól nem képez kivételt a behúzós jeggyel rendelkező horgász sem.
A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával bemenni.
Horgász készség és etetőanyag behordása illetve etetőhajó használata tilos!
Foglalt hely nem létesíthető! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet
folyamatos fehér fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a
helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!

9. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi
jegyen található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza)
azonnal beírni.
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej
használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.
10. A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint
ingadozása az év során bármikor előfordulhat.
11. A leeresztő zsiliptől - műtárgytól jobbra, balra a táblával jelzett szakaszon horgászni tilos!
12. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
13. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halőrnek bejelenteni.
14. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételével tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép, illetve hangfelvétel készülhet. Az
ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően
kezeljük.
15. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a
ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség
esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
16. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!
17. Tájékoztatjuk a horgászokat, hogy a tározón 2019. tavasztól szervezett
keretek között kajak-kenu túrák várhatóak.

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőr:
Szenyéri Zsolt: 06-30-455-0813

Nagy Attila elnök (s.k.)

24 ÓRÁS FELNŐTT HORGÁSZJEGY
SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

3.500 Ft
A horgászat
kezdete:

2019
SORSZÁM:

(A.A.M.)

HÓ NAP ÓRA PERC

F

NAPI

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

24 óra alatt: 3 db
(fajonként: 2 db)

Darabszám korlátozással nem védett
24 óra alatt: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty és aranykárász nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:

A Sárszentmihályi víztározó 2019. évi horgászrendje

Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon
tájékozódhat.

1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgász részére engedélyezett a horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával
jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult
teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási
hatóság kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen,
vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
4. A vízpart meredek, omlás- és balesetveszélyes, fokozott elővigyázatosságra van szükség. Ezért a gátakról, szigetekről horgászni tilos,
kivéve a gyalogszerrel biztonságosan bejárható gátszakaszról.
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a kijelölt parkolóhelyeken, vagy az út vízparttal
ellentétes oldalán állhat meg.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A tározón névvel ellátott táblával jelölt foglalt
helyek/stégek találhatók. A foglalt helyeken/stégeken a horgászat
engedélyezett, de a jogosult érkezésekor a horgászhelyet azonnal át kell adni.
A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása, illetve etetőhajó
használata tilos! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet folyamatos fehér
fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!
8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a

természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi
jegy a helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás
kezdeményezhető!
9. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint
megtartható darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való
megszabadítás után, köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami
fogási naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni. A tározóba
kihelyezett nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata
tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az
adott vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után
folytatható.
10. Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási naplóban.
11. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni
tilos!
12. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
13. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. A területi
jegy aláírásával hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve
hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi
előírásoknak megfelelően kezeljük.
14. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a

halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési
eljárást von maga után.
15. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

BEHÚZÓS ÉVES HORGÁSZJEGY
SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

ÉRVÉNYES: 2019. DEC. 31-IG

50.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

STÉGSZÁM:
Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

2019

F

EGÉSZ
ÉVES

Készségek száma: 3 bot, maximum 1 horog/bot
Darabszám
korlátozással
nem védett
Darabszám
korlátozással
őshonos halakból megtartható: Harcsázás: 3 kg/nap (Csalihal)

SÁRSZENTMIHÁLYI BEHÚZÓS HORGÁSZREND 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások
és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami horgászjeggyel
és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél tagsággal
rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
3. A horgászjegyet stégtulajdonos válthatja ki. Horgászni csak stégről
engedélyezett. A behúzós jegy tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a víztározón
más típusú területi jeggyel nem horgászhat. Kirívó, vagy ismétlődő
szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától
hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük
esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
4. A behúzós területi engedéllyel rendelkező horgász halat nem
tarthat meg (kivéve harcsázásnál napi korlátozott mennyiségű csalihalat ).

Bojlis horgászrend:
Horgászni legfeljebb 3 bottal, készségenként 1 db horoggal lehet, horgászat
során nem alkalmazható más típusú készség (pl. pergető, feeder, stb.)!
Bojli, pellet, főtt magvak etetésre használható napi megengedett mennyisége
5 kg/fő!
A horgászat során nagyméretű kímélő matrac, merítőháló és fertőtlenítő
spray használata kötelező.
A megfogott pontyokat TILOS megjelölni, csonkítani! A fogott halat a
fényképezést követően azonnal vissza kell helyezni.
A tározó mederviszonyai nem teszik szükségessé az indokolatlanul erős
felszerelés használatát. Fonott zsinór főzsinórként való használata TILOS!

Harcsás horgászrend:
Horgászni legfeljebb 3 bottal, készségenként 1 db horoggal lehet, horgászat
során nem alkalmazható más típusú készség (pl. pergető, kuttyogtató,…stb.)!
Halrögzítésre segédhorog használata engedélyezett.
Vágóhorog használata tilos!
Csalihal fogására van lehetőség,a helyi szabályok betartásra mellett. A
horgászat ideje alatt fogott csalihalakat tárolhatja, illetve a horgászat
végeztével köteles visszaengedi a tározóba.
Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe
engedni, és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos!

Általános horgászrend:
A horgász köteles a bevetett készségét őrizni, azok felügyeletét másra nem
ruházhatja át. A horgász csak saját készségeit húzhatja be.Tartalék
botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni.
A horgászhelyet a bójával meg kell jelölni, saját csónak használata

megengedett, bójázás, behúzás, fárasztás céljából. A horgász a vízpartra
merőleges sávban helyezheti el - a parttól min.150 - max. 200m távolságban
- a bójáit, a többi horgász zavarása nélkül! A bóják kihelyezését a halőrrel
egyeztetni kell. Aki nem tartja be a távolsághatárt azt azonnal kizárjuk a
további horgászatból! Etetőhajó használata megengedett.
A csónakot mindenki csak saját felelősségére használhatja, a vízi közlekedés
rendjéről szóló rendeletben foglaltak betartásával. Robbanómotor használata
nem engedélyezett.
Halradar használható, kivétel november 1-től március 15-ig.
A horgászhelyet éjszaka ki kell világítani folyamatos fehér fényű
fényforrással!
A horgász a járművét csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meglévő
földútnak a vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a horgászat idejére. A
lakókocsi használata közvetlen a vízparton engedélyezett.
A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tározó horgászrendjét, annak betartását és
hozzájárul ahhoz, hogy ellenőrzés során róla kép és hangfelvétel készülhet.
A hatályos jogszabályok és a helyi horgászrend megsértése, szabálysértési
eljárást von maga után!
Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halőrnek bejelenteni.
A HOFESZ rendkívüli tilalmi időket rendelhet el (versenyek, rendezvények,
melyekről a www.hofesz.hu honlapon javasoljuk előzetesen tájékozódni).
A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halászati
vízterületen. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton
történő balesetekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

BEHÚZÓS ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

ÉRVÉNYES: 2019. DEC. 31-IG

40.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

STÉGSZÁM:
Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

2019

F

EGÉSZ
ÉVES

Készségek száma: 3 bot, maximum 1 horog/bot
Darabszám
korlátozással
nem védett
Darabszám
korlátozással
őshonos halakból megtartható: Harcsázás: 3 kg/nap (Csalihal)

SÁRSZENTMIHÁLYI BEHÚZÓS HORGÁSZREND 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások
és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami horgászjeggyel
és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél tagsággal
rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
3. A horgászjegyet stégtulajdonos válthatja ki. Horgászni csak stégről
engedélyezett. A behúzós jegy tulajdonosa tudomásul veszi, hogy a víztározón
más típusú területi jeggyel nem horgászhat. Kirívó, vagy ismétlődő
szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy váltásától
hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az elkövetésük
esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
4. A behúzós területi engedéllyel rendelkező horgász halat nem
tarthat meg (kivéve harcsázásnál napi korlátozott mennyiségű csalihalat ).

Bojlis horgászrend:
Horgászni legfeljebb 3 bottal, készségenként 1 db horoggal lehet, horgászat
során nem alkalmazható más típusú készség (pl. pergető, feeder, stb.)!
Bojli, pellet, főtt magvak etetésre használható napi megengedett mennyisége
5 kg/fő!
A horgászat során nagyméretű kímélő matrac, merítőháló és fertőtlenítő
spray használata kötelező.
A megfogott pontyokat TILOS megjelölni, csonkítani! A fogott halat a
fényképezést követően azonnal vissza kell helyezni.
A tározó mederviszonyai nem teszik szükségessé az indokolatlanul erős
felszerelés használatát. Fonott zsinór főzsinórként való használata TILOS!

Harcsás horgászrend:
Horgászni legfeljebb 3 bottal, készségenként 1 db horoggal lehet, horgászat
során nem alkalmazható más típusú készség (pl. pergető, kuttyogtató,…stb.)!
Halrögzítésre segédhorog használata engedélyezett.
Vágóhorog használata tilos!
Csalihal fogására van lehetőség,a helyi szabályok betartásra mellett. A
horgászat ideje alatt fogott csalihalakat tárolhatja, illetve a horgászat
végeztével köteles visszaengedi a tározóba.
Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe
engedni, és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos!

Általános horgászrend:
A horgász köteles a bevetett készségét őrizni, azok felügyeletét másra nem
ruházhatja át. A horgász csak saját készségeit húzhatja be.Tartalék
botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni.
A horgászhelyet a bójával meg kell jelölni, saját csónak használata

megengedett, bójázás, behúzás, fárasztás céljából. A horgász a vízpartra
merőleges sávban helyezheti el - a parttól min.150 - max. 200m távolságban
- a bójáit, a többi horgász zavarása nélkül! A bóják kihelyezését a halőrrel
egyeztetni kell. Aki nem tartja be a távolsághatárt azt azonnal kizárjuk a
további horgászatból! Etetőhajó használata megengedett.
A csónakot mindenki csak saját felelősségére használhatja, a vízi közlekedés
rendjéről szóló rendeletben foglaltak betartásával. Robbanómotor használata
nem engedélyezett.
Halradar használható, kivétel november 1-től március 15-ig.
A horgászhelyet éjszaka ki kell világítani folyamatos fehér fényű
fényforrással!
A horgász a járművét csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meglévő
földútnak a vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a horgászat idejére. A
lakókocsi használata közvetlen a vízparton engedélyezett.
A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tározó horgászrendjét, annak betartását és
hozzájárul ahhoz, hogy ellenőrzés során róla kép és hangfelvétel készülhet.
A hatályos jogszabályok és a helyi horgászrend megsértése, szabálysértési
eljárást von maga után!
Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halőrnek bejelenteni.
A HOFESZ rendkívüli tilalmi időket rendelhet el (versenyek, rendezvények,
melyekről a www.hofesz.hu honlapon javasoljuk előzetesen tájékozódni).
A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök
jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halászati
vízterületen. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton
történő balesetekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

45.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max.2db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty és aranykárász nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

A Sárszentmihályi víztározó 2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

EGÉSZ NAPKELTEÉJFÉL
ÉVES HÉTVÉGE

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon
tájékozódhat.

1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával
jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult
teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen,
vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
4. A vízpart meredek, omlás- és balesetveszélyes, fokozott elővigyázatosságra van szükség. Ezért a gátakról, szigetekről horgászni tilos, kivéve
a gyalogszerrel biztonságosan bejárható gátszakaszról.
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a kijelölt parkolóhelyeken, vagy az út vízparttal
ellentétes oldalán állhat meg.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A tározón névvel ellátott táblával jelölt foglalt
helyek/stégek találhatók. A foglalt helyeken/stégeken a horgászat
engedélyezett, de a jogosult érkezésekor a horgászhelyet azonnal át kell adni.
A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása, illetve etetőhajó
használata tilos! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet folyamatos fehér
fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!

8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi
jegy a helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás
kezdeményezhető!
9. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után,
köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a
területi jegyen található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal
hossza) azonnal beírni. A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme
érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az
adott vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után
folytatható.
10. Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási naplóban.
11. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
12. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
13. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. A területi
jegy aláírásával hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve
hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi
előírásoknak megfelelően kezeljük.
14. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halőrök jogosultak
a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség
esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.

15. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

35.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

F

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db (Ragadozó: max.2db)
Évente: 25 db (Ragadozó: max.10db)

Darabszám korlátozással nem védett
Naponta: 3 kg
őshonos halakból megtartható:

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Koi ponty és aranykárász nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

A Sárszentmihályi víztározó 2019. évi horgászrendje

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

2019

EGÉSZ NAPKELTEÉJFÉL
ÉVES HÉTVÉGE

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat
során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet
valamint a HOFESZ horgászrend rendeleteit. A szabályok ismeretének hiánya
nem mentesít a következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi
jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon
tájékozódhat.

1. A tározón MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgász részére napkeltétől-napnyugtáig, de péntek-szombat-vasárnap,
ünnepnapokon és az azt megelőző napon napkeltétől-éjfélig engedélyezett a
horgászat.
2. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával
jár.
3. A HOFESZ - mint a halgazdálkodásra jogosult - kérelmére a területileg
illetékes első fokon eljáró halgazdálkodási hatóság rendkívüli tilalmi időket
rendelhet el! Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult
teljes vagy részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és
korlátozások megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen,
vagy a területi jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
4. A vízpart meredek, omlás- és balesetveszélyes, fokozott elővi-gyázatosságra
van szükség. Ezért a gátakról, szigetekről horgászni tilos, kivéve a
gyalogszerrel biztonságosan bejárható gátszakaszról.
5. A horgász a gépjárművével - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a
kerékpár kivételével - a kijelölt parkolóhelyeken, vagy az út vízparttal
ellentétes oldalán állhat meg.
6. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A tározón névvel ellátott táblával jelölt foglalt
helyek/stégek találhatók. A foglalt helyeken/stégeken a horgászat
engedélyezett, de a jogosult érkezésekor a horgászhelyet azonnal át kell adni.
A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő csizmával
bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása, illetve etetőhajó
használata tilos! Éjszakai horgászat során a horgászhelyet folyamatos fehér
fényű lámpával ki kell világítani!
7. A tározón lékről történő horgászat nem engedélyezett!

8. A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet
végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és
környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a
horgászhelyen hagyni! Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy
a helyszínen bevonható, környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
9. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után,
köteles saját haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a
területi jegyen található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal
hossza) azonnal beírni. A tározóba kihelyezett nagytestű halak védelme
érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac használata kötelező!
Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
10.Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít a fogási naplóban.
11. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
12. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász
köteles a halászati őrnek bejelenteni.
13. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. A területi
jegy aláírásával hozzájárul, hogy szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve
hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi
előírásoknak megfelelően kezeljük.
14. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halőrök jogosultak a
ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség
esetén kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
15. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő
balesetekért és káreseményekért felelősséget nem vállal!

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

CSÓNAK ELHELYEZÉSI JEGY
BEHÚZÓS JEGYHEZ

SÁRSZENTMIHÁLY
07-008-1-1

ÉRVÉNYES: 2019. DEC. 31-IG

20.000 Ft (A.A.M.)

2019
SORSZÁM:

Behúzós jegy száma:
Tulajdonos neve:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Csónak elhelyezési jegy 2019. évre
a Sárszentmihályi víztározóra
MEGÁLLAPODÁS
Ezen megállapodás létrejött a Horgász Egyesületek Fejér Megyei
Szövetsége (HOFESZ), mint a Sárszentmihályi víztározó
halgazdálkodási hasznosítója, valamint az elhelyezendő csónak
magánszemély tulajdonosa között.
A csónak elhelyezési jegyen feltüntetett magánszemély jogosult
1 db csónak elhelyezésére, és használatára a Sárszentmihályi
víztározón. A tulajdonos felelős a csónak műszaki állapotáért és a
használatáért.
Ezen jegytípust csak Behúzós Területi Jeggyel rendelkező horgász
válthat. Nem Behúzós Területi Jeggyel rendelkező horgász
felszerelését behúzni nem engedélyezett. Ezen szabály megsértése
esetén mindkét területi jegy bevonásra kerül.
A csónakot kizárólag a HOFESZ által engedélyezett stég mellett
szabad tárolni, kikötni.
Kizárólag elektromos csónakmotor használata engedélyezett.
A tulajdonos felel a csónak használatáért és az esetleges károkért, a
vonatkozó vízirendészeti szabályok betartásáért.
A HOFESZ a csónakban bekövetkezett károkért, az őrzésért és a
használat közben bekövetkezett balesetekért sem anyagi, sem
erkölcsi felelősséget nem vállal!
A szabályok be nem tartása az engedély bevonásával jár!
A gépjárművekkel a horgászrendben leírtak szerint kell parkolni!

Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halőrök:
Bujtás Bence 06/30 455 1255
Molnár Ferenc 06/30 455 0342

Nagy Attila elnök (s.k.)

ÖSSZEVONT ÉVES HORGÁSZJEGY
KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT
TERÜLETI JEGY

F

EGÉSZ
ÉVES

HOFESZ

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

45.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna
(07-004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-0091-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1),
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsókülső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a
1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a
Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-11), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi

Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os
vízterület, Velencei-tó (07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyi horgászvizek és a Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

FELNŐTT

Készségek száma:
A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)
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Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

55.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna
(07-004-1-1), Nádor-csatorna (07-005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-0091-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-026-1-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1),
Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1, Várpalota S II. alsókülső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1), a Duna folyam a
1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a Nagytétényi vasútállomástól a
Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás Makád mentetlen holtág (13-001-11), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi

Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os
vízterület , Velencei-tó (07-010).
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyi horgászvizek és a Velencei-tó részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

FELNŐTT

Készségek száma:
A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dr. Szűcs Lajos elnök (s.k.)
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Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.

55.000 Ft (A.A.M.)

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig
vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

Név:
Lakcím:

Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Általános horgászrend:
1. A MOHOSZ tagsággal és adott évre érvényes állami jeggyel rendelkező
horgászjegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott előírások és
korlátozások betartásával horgászni.
A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a
HOFESZ horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól!
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a területi jegy
váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A szabályszegésekről és az
elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett Vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
A helyi horgászrendekről tájékozódhat: ww.hofesz.hu honlapon.
2. A jegy tulajdonosa jogosult az 1. pont betartásával horgászni az alábbi
vízterületeken: Balaton (part menti sáv 1500m-ig) (14-002-2-1), Gaja patak (07002-1-1, 07-003-1-1) - Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1), Nádor-csatorna (07005-1-1) a Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1), Palotavárosi Alsó-tó (07-0261-5), Pátkai-víztározó (07-013-1-1), Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó)
07-018-1-1, Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4, a Sárszentmihályi víztározó
(07-008-1-1), a Duna folyam a 1564-1630fkm közötti szakaszon (07-020-1-1) (a
Nagytétényi vasútállomástól a Dunaegyházi holtág befolyójáig), Rókás vízállás
Makád mentetlen holtág (13-001-1-1), a Váli-víz az M6-os hídig, kivéve az Ercsi- és

Adonyi mellékág, a Dunaújvárosi Kikötői-öböl, a Felső-öböl csatorna, a Tököli
sóderbánya-tó és a Tassi V-ös, VI-os vízterület.
A horgászjeggyel az adott vízterületek horgászrendeje szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
3. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük
elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
A nagytestű halak védelme érdekében damilos szákfej használata tilos, pontymatrac
használata kötelező!
4. A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság
kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
5. A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
darabszám korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles
saját haltartó hálójába helyezni, kipányvázni, de tilos kicserélni. Az állami fogási
naplóba illetve a területi jegyen található táblázatba a kért adatokat
(hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni.
A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön
feldolgozni TILOS!
Élő, vagy holt csalihallal, halszelettel való horgászat esetén kizárólag egy ágú horog
használata engedélyezett! Ilyen horgászmódszernél a háromágú és kétágú horog
használata a méreten aluli halak védelme érdekében TILOS! (Kivétel HOFESZ vizeken a
harcsa horgászata stupekes szerelékkel.)
6. Az engedélyezett éves mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély
érvényét veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét, annak betartását, hozzájárul,
hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi
feladatok ellátásához a jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel

készülhessen. Az ellenőrzés során készült felvételeket a törvényi előírásoknak
megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. A halőrök jogosultak a ruházat, csomag
és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés megtagadása
szabálysértési eljárást von maga után.
9. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halőrnek bejelenteni.
10. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
tilos! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
11. TILOS a vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló
építmények megbontása, károsítása. A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a
műtárgyakat rongálni tilos!
12. TILOS az etetőhajó alkalmazása, kivéve a behúzásra feljogosító horgászjegyet
váltott horgász esetében.
13. A területi engedély parti horgászatra jogosít, a horgászhelyek elfoglalása érkezési
sorrendben történhet. A vízbe csak a hal kíméletes kiemelése miatt lehet térdig érő
csizmával bemenni. Horgász készség és etetőanyag behordása tilos !
A csónakos horgászat a helyi horgászrend szabályai szerint engedélyezett (Duna,
Balaton).
14. A lékről történő horgászat a helyi horgászrend szerint engedélyezett!
15. A műtárgyaktól 50m-es távolságon belül horgászni tilos!
16. Elveszett jegyet nem áll módunkban pótolni.
17. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem vállalnak!
18. A jegy a Hofesz megyei horgászvizek, a Duna és a Balaton részletes
horgászrendjét tartalmazó mellékletekkel együtt érvényes!

FELNŐTT

Készségek száma:
A területi jegyet legkésőbb 2020. 01. 31-ig kötelező visszaküldeni ajánlott
küldeményként, vagy személyesen a HOFESZ címére:
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Ennek elmulasztása kizárja a következő évi összevont jegytípus váltását.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

FELNŐTT HORGÁSZ :
Darabszám korlátozással védett
őshonos halakból megtartható:

2 bot, 2 horog/bot

Évente: 40db (Ragadozó: max.20db)
Naponta: 3db (fajonként: 2db)
Hetente: 5db (Ragadozó: max.3db)

Vízterületenként max. az éves mennyiség 50%-a tartható meg!
Darabszám korlátozással nem védett
őshonos halakból megtartható:

Naponta: 3kg

HOFESZ MEGYEI VIZEKEN ÉRVÉNYES MÉRETKORLÁTOZÁS:
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Süllő min.: 40 cm, max.: 80cm
Csuka min.: 50 cm, max.: 80cm
amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Az amur egy db méretkorlátozás alá eső halnak számít.

Koi ponty nem tartható meg a HOFESZ vízterületeken!

Nagy Attila elnök (s.k.)

Szári Zsolt vezérigazgató (s.k.)

