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SZECSKA TÓ 2020. ÉVI HORGÁSZRENDJE                
 
ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK: 
 
Jelen horgászrendet köteles betartani minden horgász, aki a Szecskai Horgásztavon 
engedéllyel horgászik. 
 
Ezen a horgásztavon csak érvényes állami okmányokkal és az egyesület képviselője 
által kiállított területi engedéllyel rendelkezők horgászhatnak. 
 
Horgászni a tavon minden év március 1. napjától a következő év január 31. napjáig 
lehet, amennyiben a horgászat feltételei adottak vagy megteremthetők. Jégről 
horgászni tilos, a lékhorgászat nem megengedett. E tilalom nem vonatkozik a partról 
meghorgászható, jégmentes vízfelületekre akkor sem, ha a tó nagyrésze jéggel 
borított. 
 
A vízparton minden horgász a saját felelőssége alapján tartózkodhat! 
 
A napi horgászidő 00.00 órakor kezdődik és aznap 24.00 óráig tart. 
 
Horgászni naponta csak egy területi engedéllyel szabad, havonta összesen 24 
alkalommal. 
 
A tóparton a horgászat komfortját biztosító eszközök (ülőalkalmatosságok, asztal, 
napernyő, sátor, lakókocsi stb.) elhelyezhetők, azonban azok a horgászat befejezése 
alkalmával a vízpartról eltávolítandók. Épített alapzattal rendelkező felépítmények 
továbbra sem helyezhetők el. 
 
A halőrház melletti sorompót zárva kell tartani. 
       
A horgász kötelességei: 
 
A horgászat megkezdése előtt az egyesület által rendszeresített beíró könyvbe, 
valamint a napi nyilvántartó lapra olvasható módon beiratkozni; 
 
A horgászat befejeztével a zsákmányát a szabályoknak megfelelően a beíró könyvbe és 
a napi nyilvántartó lapra bejegyezni, valamint a távozás idejét beírni; 
 
A horgászat megkezdése előtt a Fogási Napló éves horgász naptárában a horgászat 
megkezdésének tényét a naptári nap megjelölésével bejegyezni; 
 
A horgászhelyen a rendre és tisztaságra fokozottan ügyelni, a horgászhelyen és 
környezetében képződött szemét elszállításáról a horgászat befejeztével gondoskodni; 
 
Azok a horgászok, akik számára az egyesület vezetősége horgászhelyet biztosított, 
kötelesek a gondjukra bízott területet folyamatosan rendben tartani. Ennek 



elmulasztása – szóbeli felszólítást követően – a horgászhely biztosításának 
visszavonását eredményezheti. 
  
Faj szerinti tilalmak a 2013. évi CII. Törvény szerint – kivéve a ponty, süllő, csuka. 
Ponty horgászata folyamatosan lehetséges, fajta szerinti tilalmi idő nincs.  
Csuka és süllő fajta szerinti tilalmi ideje: február 01 - május 1. 
Fekete sügér horgászata TILOS! Esetleges kifogás esetén azonnal visszahelyezendő! 
 
A helyi horgászrend szerint nem megtartható (fajlagos tilalmi időben fogott és /vagy 
méretkorlátozással védett) halat vagy más hasznos víziállatot – a horogtól óvatosan és 
gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a 
szájnyílás előtt elvágva, – haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha 
sérült, beteg vagy elpusztult. 
 
A zsákmányolt halakkal - akár megtartásra, akár visszahelyezésre kerülnek – köteles 
minden horgász kíméletesen bánni, azok életfeltételeit jelentősen nem rontani. A 
tavon fémszák használata tilos! A zsákmányt a horgász köteles saját szákjában tartani, 
és kérésre a halőrnek bemutatni. 
 
Az elszákolt nemes hal cserélgetése tilos! Tilos a zsákmányolt hal(ak) átadása, illetve 
felajánlása más horgásznak elvitel céljából. 
 
 Az elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. 
A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan 
tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet, és 
minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat. 
 
 
Felnőtt horgászok két bottal, botonként legfeljebb két horoggal szerelt készséggel, 
gyermek horgászok egy úszós készséggel szerelt bottal horgászhatnak. Lehetőség van 
a két készség kombinációjára is. 
 
 
MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK: 
 
Felnőtt horgász: (egyesületi tag, és az egyesületet támogató tiszteletjegyes tag): 
 
         Ponty: 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     
 
A megtartható csuka mérete: 55 cm, a süllő mérete 40 cm. 



 
Nemes halakból (ponty, csuka, süllő) az 5 kg feletti példányok visszahelyezendők, 
elvitelük tilos! 
 
Keszeg fogási tilalom: időszaki korlátozás nincs, méretkorlátozás miatt csak 30 cm 
alatti keszeg vihető el a horgász idényben. 
 
 
Gyermek horgászokra vonatkozó speciális szabályok: 
  
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 mennyiségben. 
Az a gyermekhorgász, aki nem egyesületi tag felnőttel érkezik, csak a halőrháztól az 
első stégig húzódó területen horgászhat! 
 
Éjszakai horgászat: 
 
A területi engedély érvényességi időtartamában minden nap lehetséges. 
Éjszakai horgászat esetén, a horgász gépkocsijával a horgászhelyen tartózkodhat. A 
napi horgászidő 24.00 órakor fejeződik be. Ha az éjszakai horgászidő ezen időpontot 
meghaladja, 00.00 órával új horgásznap kezdődik. A horgász sötétedés után 
horgászhelyét elégséges módon megvilágítani köteles. 
 
Egyéb szabályok: 
 
A zsákmányolt és a fogási naplóba bejegyzett halat - kivétel az éjszakai horgászatkor 
kifogott harcsát - a horgász a horgászat befejeztével köteles elvinni.     
 
A tó déli oldalán táblákkal kijelölt kíméleti terület van körülhatárolva, ahol a 
horgászat egész évben tilos! 
 
A tavon etetőhajó, szonár és halradar használata általában tilos!  A harcsahorgászok a 
harcsázó készségük behordásához etetőhajót használhatnak, ennélfogva a más 
feladatok ellátására is rendszeresített csónak használatára nincs szükség. 
 
Ezen horgászrendben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a 2013. évi CII. 
törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről  szóló törvény előírásai a 
mérvadók. 
 
A horgászrendben foglalt szabályok megszegése fegyelmi eljárást von maga után. 
 
                              
                        Az egyesület vezetőségének nevében: 
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