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Bajai Sporthorgász Egyesület 

 

Kék-tó, Kubik–tó horgászrendje 

2021. 

Általános előírások: 

1. A horgászat megkezdése előtt minden esetben ellenőrizni kell a szükséges okmányok 

meglétét, mert azok hiánya is jogosulatlan horgászatnak minősül. 

2. Az országos -és a helyi horgászrend megismerése nélkül a  horgászatot megkezdeni tilos! A 

Mohosz országos horgászrendjét a  helyi horgászrendben meghatározott eltérésekkel kell 

alkalmazni! 

3. A halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló törvény, az országos - valamint a helyi 

horgászrend megsértése esetén a területi jegy részleges/vagy végleges bevonásra is kerülhet. 

4. A területen foglalt hely (jelölt hely) nincs, horgászállást létesíteni tilos!  

5. Egy horgász részére egy halgazdálkodási vízterületre – ide nem értve az elveszett vagy 

megsemmisült jegy pótlását – egy darab éves területi jegy adható ki. 

6.  A halászati jog gyakorlója a horgászversenyek idejére horgászati tilalmat rendelhet el! 

7. A vízparton szemetelni, szemetes helyen a horgászatot megkezdeni tilos! A horgász 

horgászhelyének tisztántartása céljából köteles szemetes zsákot  magánál tartani, s abba 

kötelező gyűjteni  a keletkezett hulladékot! Horgászhelyen szemét hátrahagyása tilos! A 

szemetes helyen horgászóktól  az adott vízterületre szóló területi jegy bevonásra kerülhet! 

8. Horgot csak horgászbottal dobva szabad a vízbe juttatni! 

9. A nem szájban vagy fejen akadt halat megtartani tilos!  

10. A darabszám korlátozással védett halakat a horgász a kifogás után, ha azt azonnal vissza nem 

engedi, a horgászat folytatása előtt köteles a fogási naplóba beírni, a kifogás idejének, hónap, 

nap, óra, perc feltüntetésével! 

11. A horgász által megtartani kívánt halat a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és 

kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n / szák, bilincs, pányva/ tárolhatja, továbbá a horgászat 

befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyéről.  

A  saját vízterületre vonatkozó horgászrend előírásai: 

1. Fajlagos pontytilalom nincs. 

2. Az országos horgászrendtől eltérően naponta fajtánként csak 2 db, összesen 3 db nemeshalat 

szabad fogni! Tilos a további fogott halat másnak átadni! 

3. Fogási tilalmak: az egyesületi vízterületen egyéb halból csak 5 kg fogható! 

2 botra szóló engedéllyel évente 40 db, hetente 4 db ponty;   

    naponta 3 kg, hetente  5 kg  kárász fogható ki 

1 botra szóló engedéllyel évente 20 db, hetente 4 db ponty,   

    naponta 1,5 kg, hetente 3 kg kárász fogható ki 

Az elvihető legkisebb amúr mérete: 60 cm 

4. A szokásos módon előre közzétett időpontú  haltelepítések esetén: 

- 2 napig a megfogott két darab méretes ponty után a horgász köteles a horgászatot arra a 

napra befejezni, és helyét másnak átadni! 

- a második napot követő éjszaka az éjjeli  horgászat már engedélyezett! 
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5. A horgászhely elfoglalása szempontjából kizárólag az érkezési sorrend a mérvadó! Azonban 

horgásztársainkkal szemben az etikus magatartás érvényre juttatása elvárható/kötelező!  (pl. 

horgászhely átadása;  hova, meddig dobjam a felcsalizott készségem stb. ) 

6. Sötétedés után a horgászhelyeket jól láthatóan ki kell világítani! 

7. A pergetés minden fajtája tilos! 

8. Csónakból, vízben állva, lékről horgászni tilos! 

9. Minden horgász köteles megengedni csomagjainak, felszerelésének, gépjárművének halőr 

általi átvizsgálását!  

10. A halőrház hirdető tábláján, valamint  az egyesület honlapján megjelentetett közlemények 

figyelemmel kísérése, az abban foglaltak betartása minden horgászra  nézve kötelező! 

11. Az itt külön nem részletezett,  horgászattal kapcsolatos előírások, szabályok és korlátozások 

az országos horgászrendben, a tárgyévi állami horgászjegyben, és a fogási napló tájékoztató 

részében olvashatók. 

12. Halőr telefonszáma: +36 30 141 0130 

A fentiek betartásával mindannyiunk érdekeit védjük. 

Mindenkinek eredményes horgászatot, jó szórakozást kíván az egyesület vezetősége!  

 


