
TŐZEG TAVAK HORGÁSZRENDJE 2020. évre 

 

Jelen horgászrend hatálya a Tőzeg 0-s tó (víztérkódja: 17-0046-1-4) és a 

Paradicsompusztai Tőzeg Tó (víztérkódja: 17-0048-1-4) területére terjed ki. 

A Tőzeg tavakon a horgászat – amennyiben a horgászat feltételei megteremtésre 

kerültek -  a tárgyév március 1-én kezdődik és a következő év január 31-én ér 

véget, kivéve, amikor a tavakat jég borítja.A jéggel fedett vízterületeken mindennemű 

horgászati tevékenység – így a lékhorgászat is - TILOS!  

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 

Horgászni csak érvényes állami okmányokkal és az egyesület képviselője által 

kiállított területi engedéllyel lehet. 

A Tőzegtavakhoz érkező horgász a gépjárművével csak a kijelölt parkolóban 

parkolhat, azonban a kerékpárt, motorkerékpárt a horgászhelyre betolhatja. 

A horgászok kötelesek a beíróhelyen rendszeresített beíró könyvbe a horgászat 

megkezdése előtt beiratkozni, távozás alkalmával kiiratkozni a beíró könyv vonatkozó 

rovatainak olvasható kitöltésével. 

A Tőzegtavak napi horgászideje 00.00 órával kezdődik és aznap 24.00 óráig tart. 

A Tőzegtavakon 2020. évben a horgászati időszak alatt minden nap éjszakai 

horgászat is engedélyezett. 

Az éjszakai horgászat idejére a horgászhelyeket ki kell világítani. 

A Tőzegtavakon foglalt hely nincs, horgászni kizárólag  a tópartról lehet. 

A tavak területén tüzet rakni csak a tűzgyújtási szabályok betartása szerint lehet! 

A Tőzegtavakon a horgászat befejezése után a horgász a szeméttől, pl. tökmaghéj, 

napraforgóhéj, cigarettavég stb. ill. a konyhai hulladéktól a horgászhelyét köteles 

megtisztítani és a helyét tisztán elhagyni. 

A Tőzegtavakon felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász egy időben kizárólag csak 

két horgászbotot használhat. Fenekező bot esetén készségenként 2 db horoggal, 

úszós készség esetén 1 db horoggal. A kishal fogó háló nem számít készségnek. 

Három bottal történő horgászat a területi jegy végleges bevonása mellett fegyelmi 

vétségbe ütköző cselekménynek minősül, és fegyelmi eljárás lefolytatását vonja 

maga után. 

Gyermek horgász a Városi Horgász Egyesületnél váltott horgászengedéllyel 

horgászhat felnőtt kíséretével, 1 db úszós bottal, a készségen 1 db horoggal. 



A Tőzegtavakon csuka és süllő fogási tilalom van érvényben február 1-től április 30-

ig. 

A tavon etetőhajó, szonár és halradar használata általában tilos!  A harcsahorgászok 

a harcsázó készségük behordásához etetőhajót használhatnak. 

A tőzegtavakon kifogható és elvihető nemes halak méretei: 

ponty:  30 cm   
csuka:  55 cm   
süllő:  40 cm    
compó:  30 cm  
balin:   40 cm 
 

Nemes halakból (ponty, csuka, süllő)  az 5 kg feletti példányok visszahelyezendők, 

elvitelük tilos!   

A Tőzegtavakon kifogható és elvihető halfajok db- és mennyiségi korlátozásai: 

Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász havonta:  

4 db ponty,  
2 db csuka vagy süllő vagy e 2 db halfaj variánsa, 
12 kg vegyes halat vihet el zsákmányként. 
 

Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász naponta: 

  2 db ponty, 
2 db csuka vagy süllő vagy e két halfaj variánsa, 
4 kg vegyes halat vihet el zsákmányként. 
 

Gyermekjeggyel rendelkező horgász a Tőzegtavakon havonta 10 kg, naponta 1 kg 

vegyes halat foghat. 

Minden horgász köteles a kifogott és elszákolt méret- és darabszám-korlátozás alá 

eső halat a fogási naplójába bejegyezni. 

TILTÓ  RENDELKEZÉSEK: 

A Tőzegtavakon a rendszeres etetés, etetőlapát és etetőrakéta használata tilos, de 

az etetőkosár használata, valamint a jégbomba, olvadó PVA zacskó, etető csúzli 

használata engedélyezett. 

A vízbe beszakadt felszerelésért a vízbe menni tilos! 

A Tőzegtavak területén mindennemű szemetelés tilos! 

A Tőzegtavak területén engedély nélkül mindennemű bokor és fakivágás tilos! 

Az elszákolt nemes hal cserélgetése tilos! Tilos a zsákmányolt hal(ak) átadása, 

illetve felajánlása más horgásznak elvitel céljából. 



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. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló halfajokat a fogás után haladéktalanul vissza kell 

helyezni a vízbe, elszákolásuk és elvitelük tilos!  

Invazív halfajok egyedeit a vízbe visszahelyezni tilos, azokat a horgászrend előírásai 

szerint a vízterületről el kell távolítani! 

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. 

ELLENŐRZÉS: 

Minden horgász köteles az egyesület társadalmi halőreinek, a mezőőrök, rendőrség 

és a halgazdálkodási hatóság ellenőreinek az addig kifogott halait, engedélyét, 

területi fogási eredménynaplóját vonakodás nélkül ellenőrzés céljára átadni. Az 

ellenőröknek joguk van a gépkocsikat is ellenőrizni. 

 

ANNAK A HORGÁSZNAK, AKI A TŐZEGTAVAK HORGÁSZRENDJÉT MEGSÉRTI, 

A HALŐR KÖTELES A TERÜLETI JEGYÉT BEVONNI! 

Az a horgász, aki a Tőzegtavak horgászrendjét megsérti – a Bonyhád Városi H. E. 

2008. évi közgyűlési határozata alapján - a Tőzegtavakon nem horgászhat. 

A jelen horgászrendben foglalt szabályokat az egyesület közgyűlése fogadta el. 

Amennyiben a törvényi előírások időközben megváltoznak, a vezetőség fenntartja 

magának a jogot, hogy a horgászrendet a mindenkori hatályos jogszabályi 

előírásokkal összhangba hozza. 

Egyéb, itt nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi CII. sz. törvény 

előírásai és annak mindenkori módosításai érvényesek. 

 

   Az egyesület vezetőség nevében: 

 

                                                                                                              Rab Zsolt 

                                                                                                                  Elnök 

      


