
SZECSKAI HORGÁSZREND 2015 

(A horgászrendet az Egyesület 2015.február 11-i Közgyűlése elfogadta) 
 
1. Jelen horgászrendet betartani köteles minden horgász, aki a Szecskai Horgásztavon engedéllyel 

horgászik. 

2. Ezen horgásztavon csak az egyesület képviselője által kiállított, területi engedéllyel rendelkezők 
horgászhatnak. 

3. Horgászni a tavon, minden év március 1-től, november 30-ig lehet az év megadott időszakában 
minden nap, havonta összesen 24 alkalommal szabad. 

4. A napi horgászidő a horgászhelyen van feltüntetve. 

5. Horgászni naponta, csak egy engedéllyel szabad. 

6. A horgászat megkezdése előtt mindenki köteles a halőrnél jelentkezni, és az egyesület által 
rendszeresített beíró füzetbe beiratkozni. 

7. A horgászat befejeztével, mindenki köteles a halőrnek a zsákmányt bemutatni, a beíró füzetbe a 
távozást, és a zsákmányt beírni. 

8. A horgász köteles a horgászhelyen rendet, és tisztaságot tartani. A saját és vendégei környezetében 
képződött szemetet a horgászhelyről, és a környezetéből a horgászat után elvinni (a rendbetartási, 
tisztántartási kötelezettség az apari, illetve a Mg-i kft területének oldalán, érvényes a tavat 
szegélyező árokrendszerre is). 

9. Faj szerinti tilalmak a 2013.évi CII. Törvény szerint – kivéve a ponty, süllő, csuka (csuka, süllő, 
május 1.) Fekete sügér horgászata TILOS ! Esetleges kifogás esetén azonnal visszahelyezendő! 
A tavon fémszák használata tilos!!!  
A horgászatkor minden horgász köteles részére saját szákot biztosítani, és a fogott halakat abban 
tartani, és a halőrnek bemutatni. 

10. Mennyiségi korlátozások: 

Felnőtt horgász: 

 Ponty ( egyesületi tag, és egyesületet támogató tiszteletjegyes) 

 Napi: 3 darab 

 Havi: 6 darab 

 Évente: a horgász egyéni befizetése szerint 

 Süllő (vagy csuka süllő terhére) 

 Napi: 2 darab 

 Havi: 2 darab 

 Balin: 

 Havi: 1 darab 

 Egyéb: 

 Napi: 5 kg 

 Havi: 12 kg 

Csuka mérete: 55 cm, süllő mérete 40 cm. 
Keszeg fogási tilalom: időszak korlátozás nincs, méretkorlátozás miatt csak 30 cm alatti keszeg vihető 
el a horgász idényben. 
 
  



Felnőtt horgász: 

 2 db készséggel horgászhat 

 ( 2db úszós készség esetén, készségenként 1 db 

 horoggal, fenekező horgászat esetén 

 készségenként 2 db horoggal, természetesen 

 lehetséges a két készség kombinációja) 
 
Gyermek horgász: 
Csak az egyesület által kiadott gyermekjegyek érvényesek. Gyermek, csak felnőtt kíséretével, 1 db 
úszós készséggel horgászhat. 
Csak egyéb hal fogható: 

 Napi:  2 kg 

 Havi: 10 kg 
 
Az a gyermekhorgász, aki nem egyesületi tag felnőttel érkezik,horgászni a halőrháztól az első stégig 
húzódó területen horgászhat. 
 
11. Éjszakai horgászat:  

Biztonsági őrök felügyelete mellett.  
Március 1-től november 30-ig minden nap.  
Éjszakai horgászat esetén, a horgász gépkocsijával a horgászhelyen tartózkodhat. A napi horgászidő 
a reggeli horgászidő kezdetétől a másnap reggeli horgászidői kezdetéig tart. 

12. Ha a horgásznak vendége érkezik (nappal, vagy éjszaka), az adott személy csak gyalogosan 
közelítheti meg a horgászt a helyén, gépjárművét a halőrháznál köteles a vendég hagyni. Ennek 
betartásáért az adott horgász felel.  
A szabály be nem tartása esetén az adott horgász fegyelmi vétséget követ el mely: 

 első esetben a horgász féléves eltiltásával, 

 második esetben 1 évtől-5 évig történő eltiltásával büntethető. 

13. A zsákmányolt halat – kivétel az éjszakai horgászatkor kifogott harcsát – a horgász a horgászat 
befejeztével köteles elvinni. A tavon csalihal sem tárolható, a horgászat befejeztével. 

14. A tó déli oldalán táblákkal kijelölt kíméleti terület van körülhatárolva, ahol a horgászat egész évben 
tilos. 

15. A horgászati időszak alatt a halőrháznál előzetes beosztás alapján a tagok, ŐRSZOLGÁLATI 
FELADATOT látnak el. Az őr a feladatát a halőrházban kifüggesztett szabályok szerint köteles ellátni. 
Aki a halőri feladatot nem teljesíti, hanyagul látja el, külön döntés alapján fél évtől, egy évig tiltható 
a horgászattól el. 

 
Ezen változásokon kívül a 2013 évi CII. Törvény ,( a halgazdálkodásról és a hal védelméről ) előírásai 
érvényesek. 
 
Aki a jelen horgászrendet nem tarja be, fegyelmi vétséget követ el. 
 
 
Bonyhád, 2015. március 1. 
a vezetőség nevében: 
Rab Zsolt 
elnök 
         




