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1. A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat
megkezdése előtt a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM-rendelet, valamint
az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendet (hullamhorgasz.hu) megismerte, és
azt maradéktalanul betartja! A horgászati tevékenységet minden horgász saját
felelősségére folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a Hullám HE semmilyen
felelősséget nem vállal, ennek tényét a horgász a területi éves vagy napijegy
megvásárlásával elismeri.
2. A tavon csak érvényes állami horgászjeggyel és a Hullám Horgász Egyesület által
kibocsátott éves területi jeggyel vagy napijeggyel szabad horgászni valamint alkalmi és
szoktató etetést végezni!
3. A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés
gyanúja esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által
fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés során készült felvételeket
a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
4. A horgász az ellenőrzésre jogosult személy, hatóság (rendőrség, halászati hatóság,
halőr) felszólítására köteles a horgászatra jogosító iratait, fogási naplóját átadni, illetve
haltartó alkalmatossága valamint esetlegesen gépjárműve átvizsgálását biztosítani!
5. A horgászat engedélyezett időtartama: márc. 01. – okt. 31-ig: 4 órától 23 óráig, az év
egyéb időszakában: 6 órától 20 óráig.
6. Márc. 01. – okt. 31-ig megengedett a horgászat a szabadnapok és a munkaszüneti napok
előtti éjszaka is, 23.00 órától 4.00 óráig, az éves területi jeggyel valamint a 24 órás
napijeggyel rendelkezőknek. Sötétedéstől napfelkeltéig a horgász köteles a
horgászhelyét messziről jól láthatóan megvilágítani.
7. Az alkalmazható horgászeszközök: Felnőtt és Ifjúsági horgász, legfeljebb kettő darab,
egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt horgászkészséget, valamint egy darab
(egy négyzetméternél nem nagyobb) csalihalfogó hálót használhat. A gyermekhorgász,
turista állami horgászjeggyel és az ún. kedvezményezett jeggyel rendelkező horgász egy
darab horgászkészséget használhat, részletek az érvényes területi jegyen találhatók.
8. A horgot a csalival csak horgászbottal lehet a kívánt helyre bevetni, a készség illetve
etetőanyag, etetőcsónakkal, vízi járművel, begyalogolva, beúszva történő behordása
vagy behúzása tilos!
9. Engedélyezett a harcsázó készség segédbottal történő behúzása, valamint etetőrakéta
használata, bevetett engedélyezett számú horgászkészségek mellett is! Békés halak
horgászatánál, halmatrac vagy halbölcső használata kötelező, a halak mérlegelése is
ezekben az eszközökben kell, hogy megtörténjen, vagy esetlegesen a merítőszákban.
Mérleget (lehetőleg digitális) és mérőszalagot, valamint merítőszákot a horgász köteles
magánál tartani a horgászat során!
10. A haltelepítéseket követően elrendelt eseti tilalmak betartása minden horgász számára
kötelező. A tilalmi időszak alatt a halak szoktató etetése is tilos!
11. Tilos a vízbe vetett horgászkészséget 30m-nél nagyobb távolságra őrizetlenül hagyni!

12. Szemetes helyen horgászni Tilos! A horgászat során keletkezett hulladékot lehetőség
szerint haza kell vinni, vagy a kihelyezett gyűjtőedényekbe kell elhelyezni. A horgászat
után a horgászhelyet tisztán kell otthagyni. Kérjük a dohányzókat, hogy a
cigarettavégeket a kihelyezett tartókba tegyék!
13. A kifogott halat – amennyiben az valamely korlátozással védett – a vízbe kíméletesen
és azonnal vissza kell engedni. A halat a vízbe akkor is vissza kell helyezni, ha az a
megfogását követően megsérült vagy elpusztult!
14. Tilalmi idők és a legkisebb kifogható méretek: A tilalmi idők a 133/2013. (XII. 29.)
VM-rendelet szerintiek, kivéve: a ponty, ami egész évben fogható. Egész évben tilos
megtartani a tóban található koi pontyot, compót és tokféléket! A legkisebb kifogható
méretek a 133/2013. (XII. 29.) VM-rendelet szerintiek, kivéve: csuka 50 cm, süllő és
amur 40 cm, ponty 35 cm. Tilos megtartani a 4 kg-nál nagyobb súlyú pontyot és csukát,
illetve a 8 kg-nál nagyobb súlyú amurt!
15. Mennyiségi korlátozások:
Felnőtt éves területi jeggyel egyesületi tagok részére, a méretkorlátozással védett
halakból, melybe az amur is beleszámít, fajonként naponta maximum 2 darabot,
összesen 3 darabot lehet megtartani.
A méretkorlátozással védett halakból fajonként hetente 5 darabot, éves viszonylatban
40 darabot lehet megtartani, melybe az amur is beleszámít.
Harcsából éves viszonylatban 15 darab, maximum 100 kg tartható meg.
A méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból naponta összesen 5kg tartható meg.
Felnőtt éves területi engedéllyel, egyesületen kívüli jeggyel, a méretkorlátozással
védett halakból, melybe az amur is beleszámít, naponta, összesen 2 darabot lehet
megtartani.
A méretkorlátozással védett halakból fajonként hetente 5 darabot, éves viszonylatban
40 darabot lehet megtartani, melybe az amur is beleszámít.
Harcsából éves viszonylatban 15 darab, maximum 100 kg tartható meg.
A méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból naponta összesen 3kg tartható meg.
Ifjúsági éves területi jeggyel, a méretkorlátozással védett halakból, naponta összesen 2
darabot , hetente 5 darabot, éves viszonylatban 20 darabot lehet megtartani, melybe az
amur is beleszámít.
Harcsából éves viszonylatban 8 darab, maximum 50kg tartható meg.
A méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból, naponta összesen 3kg tartható meg.
A turista és az ún. kedvezményezett horgászjeggyel, az ifjúsági horgász számára
megengedett napi mennyiségek foghatók ki.
Gyermek éves,területi jeggyel, egyesületi tagok számára, a méretkorlátozással védett
halakból, naponta 1 darabot, méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból, naponta
összesen 3kg-ot lehet megtartani.
Méretkorlátozással védett halfajokból, éves viszonylatban 10 darabot, harcsából
maximum 4db-ot (összesen maximum 20kg-ot) lehet megtartani.

Gyermek éves,területi jeggyel, egyesületen kívüli jeggyel, a méretkorlátozással védett
halakból, naponta 1 darabot, méretkorlátozás alá nem tartozó halfajokból, naponta
összesen 2kg-ot lehet megtartani.
Méretkorlátozással védett halfajokból, éves viszonylatban 10 darabot, harcsából
maximum 4db-ot (összesen maximum 20kg-ot) lehet megtartani.
Felnőtt napi területi jeggyel, a méretkorlátozással védett halakból összesen 2 darabot,
melybe az amur is beleszámít, szabad megtartani, de harcsából összesen 1db vihető el,
amely maximum 20kg-os súlyú lehet! A méretkorlátozással nem védett halfajokból
összesen 3kg-ot lehet megtartani.
Ifjúsági napi területi engedéllyel, a méretkorlátozással védett halakból összesen 1
darabot szabad megtartani,melybe az amur is beleszámít, de harcsából maximum 20kg
súlyú vihető el! A méretkorlátozással nem védett halfajokból összesen 3kg-ot lehet
megtartani.
Gyermek napi területi engedéllyel, a méretkorlátozással védett halakból nem szabad
megtartani, egyéb halfajokból összesen 2kg-ot lehet megtartani.
16. A kifogott halakat, a korábban fogottakkal kicserélni tilos!
17. A kifogott halak tárolására, merevítős haltartó háló ajánlott. A drótszák használata tilos!
18. Ragadozó halaknál engedélyezett a szájbilincs, békés halaknál a pontyzsák használata.
19. A szonár (halradar) használata egész évben tilos!
20. A tó egész területén fürdeni és állatot fürdetni, valamint tüzet rakni tilos! Kutyát a
tópartra vinni kizárólag pórázon szabad!
21. A tavon horgászállást (stéget) építeni csak előzetes írásos engedélyeztetés után lehet.
Tilos, foglalt vagy jelölt helyet létesíteni, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben
történik!
22. Közvetlenül a tópartra gépjárművel lemenni tilos! A gépjárművekkel a gát mellet
kialakított parkolóban, vagy a tavat megközelítő utak mellett lehet, a tóparttól min.10
méter távolságra.
23. A völgyzáró gátról és a zsilipről horgászni tilos!
24. Sátor a horgászat idejére tó mellett felállítható, ha másokat nem zavar a közlekedésben,
illetve a horgászatban.
25. A tó jegén csak akkor szabad tartózkodni, ha a jég kellő szilárdságú, nem olvad és nem
mozog. Tilos a jégen tartózkodni éjszaka és korlátozott látási viszonyok között! Aki a
jégen léket vág köteles azt jól láthatóan megjelölni, illetve a jelölést – a balesetveszély
megszűnését követően – eltávolítani. Ifjúsági vagy gyermekhorgász a jégen csak
felügyelet mellett tartózkodhat! Lékhorgászat kizárólag saját felelősségre végezhető!
26. Elveszett, ellopott, megsemmisült területi engedély csak új engedély vásárlásával
pótolható.
27. Haljelölés: Jelölt halról a jelet csak az egyesület vezetőségének engedélyével lehet
levenni. A jelölt hal megfogásakor fel kell jegyezni a fogás helyét, idejét, a hal

testhosszát, magasságát, súlyát, és a horgász nevét, lakcímét. Ezen adatokat az egyesület
elnökének el kell juttatni!
28. A horgászati szabályok megszegése, fegyelmi eljárást és az éves területi jegy, illetve a
napi területi jegy bevonását vonja maga után!
Kellemes Kikapcsolódást,
Jó pihenést,
Eredményes horgászatot Kívánunk!
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