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Horgász egyesületünk vízterületén általánosságban a 2013. évi CII. törvényben foglaltak az 

érvényesek. Minden tagunknak és vendég horgászunknak kötelessége ismerni és betartani, 

hiszen az minden Magyarországon horgászó személyre nézve kötelező érvényű. Tekintettel 

azonban arra, hogy a fentiekben említett törvény lehetőséget biztosít számunkra az attól való 

eltérésekre, horgászrendünket - Kondor és Füzes tavak vonatkozásában - az alábbiak szerint 

állapítjuk meg: 

1 Általános szabályok  

1.1 A vízterületre érkezők zavartalan pihenése érdekében horgász köteles a tavak és 

környezetük tisztaságát megóvni. Horgászata során a környezet tisztaságát fenn kell 

tartani.  

1.2 Járművel érkezők járművüket – a tavak töltéseinek védelme érdekében – a Kondor tó 

partján kialakított parkolóban helyezhetik el. 

1.3 Horgászni kizárólag a kijelölt, kialakított (nádkivágás, térkövezés, pad, egyéb látható jelek, 

stb.) horgászállásokról szabad. Azokon a partszakaszokon, ahol kiépített állások 

nincsenek, tilos nádirtással, bozót és fairtással, általában a növényzet károsításával 

horgászhelyet létesíteni.  

1.4 A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét megvilágítani oly módon, hogy a 

horgászhely foglaltsága észrevehető legyen.     

1.5 A parkoló közelében a vízparton mozgáskorlátozottak számára kialakított állásokon, a 

mozgáskorlátozottak elsőbbséget élveznek, igazolványuk felmutatása után, kérésükre azt 

át kell engedni!  

1.6 Horgászhely foglalása tilos! Amennyiben valamilyen okból a horgász elhagyja a 

vízterületet, és saját felelősségére a felszerelését a parton hagyja, akkor azt köteles 

összepakolva a horgászhelytől távolabb lerakni. A parton hagyott felszerelésért az 

egyesület semmilyen felelősséget nem vállal! 

1.7 A horgász köteles bevetett készségei közelében tartózkodni. A bevetett készségek 

őrzésével mást megbízni, vagy szabadon hagyni tilos. Aki a horgászhelyét elhagyja, 

készségeit köteles a vízből kivenni, kivéve az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető 

eseteket, és a szomszédnak való segítségadást.  

1.8 A kifogott halat másnak átadni szigorúan tilos! Amennyiben a zsákmányt a horgász nem 

akarja megtartani, akkor kíméletesen vissza kell engednie az élőhelyére. Haltartó szákból 

halat a tavakba visszaengedni tilos! 

1.9 Az egyesület vízterületén a tűzrakás szigorúan tilos! Kivételt képez a horgásztanyánál 

kialakított tűzrakó hely.  

1.10 Az egyesület tagjai, a saját vízterületre 24 órás (vagy 12 órás) területi engedélyt 

válthatnak abban az esetben, ha az adott évre nem váltottak területi engedélyt. Az 

egyesület tagjai jogi és tiszteletjeggyel nem horgászhatnak! 

1.11 Vizeinkre kizárólag az egyesület által kiadott gyermek területi jegy érvényes. 
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2 Használható eszközök 

2.1 Teljes jogú horgász 2 db horgászkészséget, készségenként maximum 2 db horoggal 

szerelve használhat. 

2.2 Kedvezményezett- és Ifjúsági horgász 1 db horgászkészséget, készségenként maximum 2 

db horoggal szerelve használhat. 

2.3 A gyermek horgász és horgászvizsga letétele alól felmentést kapott értelmi fogyatékos az 

állami horgászjegy birtokában egy darab, egy – legfeljebb háromágú – horoggal felszerelt 

horgászkészséget használhat! 

2.4 Az engedélyezett horgászkészségek mellett más horgászkészség használata tilos! (pld. 

kishal fogó készség)  

2.5 Az egyesület vízterületén csalihal fogó háló halfogó készségként csalihal fogásra 

használható!  

2.6 Az egyesület vízterületén bármilyen radar készülék, vagy egyéb a víz alatti terület 

vizsgálatára alkalmas elektromos berendezés használata tilos! Tilos bármilyen 

elektromos, vagy halászatra alkalmas háló bevetése, alkalmazása! 

2.7 A csali, az etetőanyag és a horog behordására alkalmas bármilyen elektromos, illetve 

mechanikus berendezés használata tilos! (pl.: etetőhajó) 

2.8 Elektromos kapásjelző használata megengedett, de használatánál figyelembe kell venni 

azt, hogy ez másokat zavarhat. A kapás észleléséhez minimálisan szükséges hangerő 

beállítása az elfogadott.  

2.9 Tavainkon csak partról való horgászat engedélyezett. Horgászcsónakot vagy más vízi 

járművet elhelyezni, használni tilos, kivéve a mentés és orvhalászat felderítése céljából 

rendszeresített halőri csónakot.  

2.10 A vízterületen lévő hidakról és műtárgyakról horgászni tilos!  

  



A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgászrendje - 4. oldal 
 

3 A horgászat megkezdésének és befejezésének szabályai 

(beírónapló) 

3.1 A horgászat megkezdésekor a horgásznap bejelölését a fogási napló naptárjában – a 

vonatkozó törvényi előírások szerint - szükséges elvégezni.   

3.2 Az egyesületi beíró naplót nyomtatott latin betűkkel és arab számokkal, olvashatóan 

kötelező kitölteni saját kezűleg. Gyermek horgászok esetén a gondviselő vagy felügyelő 

személy jegyzi be a szükséges adatokat. 

3.3 A horgászat megkezdése előtt az egyesületi beíró naplóba az alábbi bejegyzéseket 

szükséges megtenni:  

Név, Egyesületi szám (napijegyeseknél a jegy azonosító száma) és az Érkezés 

időpontja (hónap, nap, óra, perc).  

3.4 A horgászhelyen való elhelyezkedésben az érkezési sorrend az irányadó. A vízterületre 

horgászfelszereléssel bemenni, a horgászhelyet – a horgásznak, vagy az őt kísérő 

személyeknek – addig elfoglalni tilos, amíg a horgász a beíró lapon be nem jegyezte 

megérkezését.  

3.5 A fogási naplót az abban leírt szabályok szerint kell vezetni. Kivételt képez az amur rovat. 

2 db amur fogása és megtartása esetén az említett rovatot vízszintes vonallal kettéosztva, 

kell vízterületünkön azt beírni, mivel az amur az őshonos halfajokkal megegyezően 

darabszám korlátozás alá esik egyesületünknél!  

3.6 Távozás előtt az egyesületi beíró naplóba be kell jegyezni a zsákmányolt halak súlyát, 

valamint a távozás időpontját, (hónap, nap, óra, perc).  

3.7 A beíró napló üres rovatát, illetve rovatait teljes hosszában ki kell húzni!  

4 Sátorozási szabályok 

4.1 Az egyesület vízterületén kizárólag természetbe illő sátor felállítása engedélyezett, kivéve 

a sátorozást tiltó helyeken valamint a VI. számú tó teljes területén. 

4.2 Az eső elleni védelemre alkalmas oldalfallal rendelkező ernyők használata általánosan 

engedélyezett, amennyiben azok aljzattal nem rendelkeznek. Többnapos horgászat esetén 

ezen ernyők használata is kizárólag a sátorozásra kijelölt helyeken engedélyezett! 

4.3 Nem engedélyezett az olyan jellegű felépítmény felállítása, amely az ernyő alá helyezett, 

vagy fákhoz kifeszített nylon fóliát, sátorponyvát tartalmaz.  

4.4 Tilos az ernyőkön/sátrakon környezetbe nem illő külső takarásokat alkalmazni és az 

ernyőkre/sátrakra tárgyakat kihelyezni (kötelek, lemezek, stb.).  

4.5 A tavak körüli utakon sátor, illetve egyéb a szabad közlekedést gátló akadály nem 

helyezhető el. 
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4.6 Többnapos horgászat esetén kötelezően el kell látni a sátrakat azonosító táblával, amelyen 

az alábbi adatokat kell feltüntetni: horgász neve egyesületi számmal, telefonszám, 

valamint a horgász sátor felállításának a kezdete. A felállított sátrakat kizárólag csak a 

kialakított horgászhelyek között lehet elhelyezni, úgy hogy a közvetlen mellette lévő 

horgászállások zavartalanul megközelíthetőek legyenek! 

4.7 A horgász köteles a tavak és környezetük tisztaságát megóvni, és másokat erre szükség 

esetén figyelmeztetni. A horgászhelyen a horgászat megkezdése előtt köteles az ott 

fellelhető szemetet, illetve hulladékot összegyűjteni, azt a kihelyezett szemétgyűjtőbe, 

elhelyezni. Horgászata során a környezetében köteles a tisztaságot fenntartani. A 

halpucolóban be kell tartani az ott kifüggesztett tisztasági szabályokat. 
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5 Éjszakai vagy többnapos horgászat szabályai 

5.1 Éjszakai vagy több napot érintő folyamatos horgászat során a horgász köteles a beíró 

naplóba történő beírást követően egy a beíró helyen kihelyezett sorszámozott betétlapot 

magával vinni, és azt a horgászat alatt a fogási naplóval megegyező adatokkal és időben is 

egyezően tölteni.  

5.2 Folyamatos horgászatnak minősül, ha a horgász az egyesület területét nem hagyja el a 

horgászata alatt. 

5.3 A betétlap bal felső sarkában szereplő SORSZÁM sorba a beíró füzet lapjának számát kell 

felírni (pl.: az 583. számú beíró lapon szerepel a horgász érkezési bejegyzése, akkor „583” 

a sorszám). Amennyiben a horgász betétlapot fog tölteni, akkor érkezéskor a beíró füzet 

fogási celláiba be kell jegyeznie, hogy „BETÉTLAP”. 

5.4 A betétlap első oszlopában a vízterület megnevezése látható. A második oszlopba a 

folyamatos horgászattal eltöltött napok dátumát, majd a naphoz tartozó sorba a 

megtartott halakat kötelező bejegyezni, a napi megengedett mennyiségek figyelembe 

vételével. Amennyiben a horgász nem tart meg halat, akkor a beíró füzethez hasonlóan a 

betétlap üres rovatát/rovatait saját kezűleg, egyértelmű vonallal teljes hosszában át kell 

húznia az adott nap/napok végén!  

5.5 A horgászat befejezésekor a horgász köteles a betétlapon a távozási időpontot rögzíteni, 

majd a betétlapot a beíró helyen elhelyezett gyűjtődobozba bedobni! 6 napnál hosszabb 

folyamatos horgászat esetén a betelt betétlapot köteles a horgász lezárni és leadni, majd a 

beíró füzetbe történő új bejegyzéssel, és új betétlappal másik horgászatot kezdeni. 

 

5.6 Amennyiben a horgász a horgászat megkezdése után dönt úgy, hogy marad 24.00 óra után 

(de nem vitt betétlapot magával), akkor a beíró füzetnél köteles kiírni 24.00-kor, majd 

0.00-kor új horgászatot kezdhet meg. 
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6 Halakkal történő bánásmód 

6.1 Tilos minden olyan horgászmódszer alkalmazása, amelynek eredményeként a horog nem 

a hal szájába akad! Minden kívülről és nem a fejrészen akadt halat kötelező a vízbe 

visszahelyezni, azokat megtartani tilos! 

6.2 A harcsafészkelő helyek indokolatlan zavarása bármely módon (főképpen ívási 

időszakban) SZIGORÚAN TILOS! 

6.3 Nemes hal kiemeléséhez kiemelő háló használata kötelező.  

6.4 Ragadozó hal esetén megengedett a halkiemelő fogó, illetve 10 kg feletti harcsánál a 

vágóhorog használata.  

6.5 A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos.  

6.6 A horgász köteles a 30 cm-nél nagyobb zsákmányolt halat a vízterület elhagyásakor a 

parton vagy legkésőbb az egyesület kiépített halpucolójánál leölni, és a beíró naplóból 

történő kijelentkezésig az egyéb felszereléstől (botzsák, etetőanyag, hátizsák stb.) 

elkülönítetten, haltartó szákban, vödörben, reklámtáskában tárolni. A zsákmányt 

ellenőrzés során késedelem nélkül be kell tudnia mutatni. A zsákmány súlyának ellenőrző 

mérését - a beíró háznál kihelyezett mérleg segítségével - a halőr kérésére kötelező 

elvégezni.  

6.7 A vissza nem engedett, haltartó szákba helyezett, és a fogási naplóba bejegyzett halat 

később fogott más hallal kicserélni tilos! Lehetőség szerint arra a halfajra, amelyből a 

horgász már kifogta és szákba helyezte az egy napra engedélyezett mennyiséget, ne 

horgásszunk. Amennyiben mégis ilyen hal akad a horgunkra, azt haladéktalanul és 

kíméletesen vissza kell helyezni élőhelyére.  

6.8 Az V. számú horgásztavon kötelező a pontymatrac, és a sebfertőtlenítő, használata, illetve 

a merítő szák mérete olyan kell, hogy legyen, mellyel nagyobb méretű hal szákolása 

elvégezhető annak sérülése nélkül. Az eszközök használata ajánlott a többi tavon is. 

6.9 Ajánlott továbbá olyan horgászeszközök és módszerek alkalmazása, mellyel a nagyobb 

méretű halak fogása esetén azok sérülése nélkül visszajuttathatók élőhelyükre. 

6.10 Ha méreten aluli hal a horgot mélyen lenyelte és az sérülés okozása nélkül nem lehet 

eltávolítani, a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a benne hagyott horoggal 

együtt kell vízbe visszahelyezni. Nem vonatkozik ez a rendelkezés olyan esetekre, amikor 

a méreten aluli hal villantót, balin ólmot vagy más műcsalit nyelt le, de a horgot ilyenkor is 

a legnagyobb kímélettel kell kiszabadítani. 

6.11 Tilos a 30 cm-nél nagyobb halat horgon kiemelni, élő halat szájánál függesztve mérlegelni!  

  



A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgászrendje - 8. oldal 
 

7 Horgászati időszakok 

7.1 A tavakon horgászni március 1-jétől október 31-ig terjedő időszakban 0-24 óráig 

engedélyezett.  

7.2 A november 1-je és február 28-dika közötti időszakban horgászni 6-19 óráig megengedett. 

 

FIGYELEM! Tavainkon a pergető horgászat kizárólag napkeltétől - napnyugtáig engedélyezett! 

A téli időszakban (november 1. – február 28. között) tavainkon a pergető horgászat kizárólag 

6.00-tól napnyugtáig engedélyezett! 

FIGYELEM! A téli időszakban (november 1. – február 28. között) a vermelő harcsák védelmében 

maximum 15 grammos JIG fejek használata engedélyezett! Ezen időszakban TILOS a harcsa 

fogása, és elvitele! 

 

8 Napijegyes horgászat 

8.1 Tavainkra napijegy váltható. A napijegyen szerepelnek a fontosabb szabályok, de a 

napijegyes horgászok kötelesek elolvasni és betartani a horgászrendben foglaltakat is. 

8.2 A napijegyes horgászatra vonatkozó adminisztratív szabályok és fontos tudnivalók az 

egyesület honlapján (www.pahe.hu) elérhetőek. 

 

9 Tilalmi időszakok, darab és méret és súlykorlátozások 

A korlátozások az 1. sz. mellékletben találhatók. 

 

A vezetőség jelen horgászrendet 2018. április 18-án elfogadta.  

A horgászrend 2018. május 1-től visszavonásig érvényes. 

 

 
                 

 

 

         

http://www.pahe.hu/
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A Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület Horgászrendjének 

1. számú melléklete  

2018. évre vonatkozóan 
 

Tilalmi időszakok és méretkorlátozások 

 Hal fajta Tilalmi időszak Elvihető méret [cm] 

1.  Amur nincs Nincs korlát 

2.  Balin 03. 01 – 04. 30. 40 cm felett 

3.  Busa nincs  

4.  Csuka 02. 01 – 03. 31. 50-80 

5.  Dévérkeszeg - 0-45 

6.  Harcsa 05. 02 – 06. 15. 
60 cm felett, 100 cm a fajlagos tilalmi 

időszakban 

7.  Koi ponty egész évben Nem vihető el 

8.  Lénai Tok egész évben Nem vihető el 

9.  Ponty nincs 30-55 

10.  Süllő 03. 01 – 04. 30. 30-80 

Minden további hal fajra az országos rendelkezések szerinti korlát vonatkozik! 

Elvihető mennyiségek [db] Felnőtt horgász 

Hal fajta Napi Havi Éves 

1.  Amur 2 6 40 

2.  Balin 2 6 40 

3.  Csuka 2 6 40 

4.  Harcsa 2 6 40 

5.  Lénai Tok Nem vihető el Nem vihető el Nem vihető el 

6.  Ponty 2 6 40 

7.  Koi ponty Nem vihető el Nem vihető el Nem vihető el 

8.  Süllő 2 6 40 

Több halfajból az együtt elvihető 
mennyiség: 

4 - 60 

Napi darabszám korlátozással 
nem érintett őshonos halfajok: 

3 kg - 50 kg 
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Elvihető mennyiségek [db] 
Ifjúsági- és kedvezményezett 

horgász 
Hal fajta Napi Havi Éves 

1.  Amur 1 3 20 

2.  Balin 1 3 20 

3.  Csuka 1 3 20 

4.  Harcsa 1 3 20 

5.  Lénai Tok Nem vihető el Nem vihető el Nem vihető el 

6.  Ponty 1 3 20 

7.  Koi ponty Nem vihető el Nem vihető el Nem vihető el 

8.  Süllő 1 3 20 

Több halfajból az együtt elvihető 
mennyiség: 

2 - 30 

Napi darabszám korlátozással 
nem érintett őshonos halfajok: 

1,5 kg - 25 kg 

 

Elvihető mennyiségek [db] Gyermek horgász 

Hal fajta Napi Havi Éves 

Napi darabszám korlátozással 
nem érintett őshonos halfajok: 

1,5 kg - 25 kg 

A napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból a felnőtt kísérő horgász kvótájának 
terhére vihet el, amennyiben a kísérő horgász vízterületünkre érvényes területi 
engedéllyel rendelkezik! A halat a felnőtt kísérő fogási naplójába és a beíró naplóba is 
kötelesek bejegyezni! 

 

 

 


