HELYI HORGÁSZREND
Érvényes: 2018. január 1.-től
A Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő Tiszalúci Holt-Tisza területére
Jelen horgászrend az egyesület által kezelt vízterületre vonatkozik. A Horgászrend
betartása minden, ezen a vízen horgászni és halászni kívánó személy számára
K Ö T E L E Z Ő !!!
1. Tilos a horgászat megkezdése a helyi horgászrend ismerete nélkül!!! A horgász köteles
a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi CII.
törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Helyi horgászrend rendelkezéseit.
2. A horgász vagy halász a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben köteles magánál
tartani a halfogásra jogosító okmányokat (állami horgászjegy, területi jegy és fogási napló),
amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány birtokában
jogosítják az okmányok tulajdonosát a halfogásra. A horgászat ellenőrzésére jogosult
személy felszólítására a horgász vagy halász köteles ezen okmányait átadni, illetve
járművének és csomagjainak átvizsgálását lehetővé tenni.
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. Tilos a kisszerszámos, emelőhálós halászat a Takta ikerzsiliptől a Krappai zsilip
befolyásáig (üdülőövezet).
5. Vermelő terület a „NAGYÖRVÉNY” vízterülete. Itt január 1. és március 01.,
valamint november 1. és december 31. között TILOS a CSÓNAKOS HORGÁSZAT,
HALÁSZAT!!! TILOS A PERGETÉS!!! A parti horgászat engedélyezett. A vermelő
területet határait a helyszínen táblák jelölik.
TILOS A CSÓNAKOS HORGÁSZAT a Fekete hídtól a Tisza árvízvédelmi töltésig
január 1. és március 31., valamint augusztus 31. és december 31. között!!!
6. A) A felnőttek és 65 év felettiek (nyugdíjasok) részére kiadott horgászjegy birtokosa
egyszerre maximum 2 bottal és botonként legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú –
horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db. legfeljebb 1m*1m területű
csalihal fogó háló használható. A területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással
védett halakból (ponty, csuka, süllő, harcsa) ÉVENTE MAXIMUM 30 db-ot, NAPONTA
összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db (pl.: 2 db ponty és 1
db süllő, vagy 2 db süllő és 1 db harcsa).
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 10
kg-ot foghat!
6. B) Az ifjúsági területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával rendelkező személy,
aki a 14. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti
be) 1 bottal, és azon legfeljebb 1 db– egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt
horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db. legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló
használható. Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból
(ponty, csuka, süllő, harcsa) ÉVENTE MAXIMUM 10 db-ot, NAPONTA összesen 2 db
tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db süllő, vagy 1
db süllő és 1 db csuka).
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5
kg-ot foghat!

6. C) A gyermekek részére kiadott területi horgászjegy birtokosa (az a horgászvizsgával nem
rendelkező személy, aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31.
napjáig még nem tölti be) 1 bottal, azon 1 db - maximum 3 ágú - horoggal felszerelt
horgászkészséggel horgászhat, valamint 1 db. legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló
használható. A darabszám-korlátozással védett halakból (ponty, csuka, süllő, harcsa)
ÉVENTE MAXIMUM 5 db-ot, NAPONTA összesen 1 darabot tarthat meg.
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 5
kg-ot foghat!
6. D) A turisták részére kiadott horgászjegy birtokosa egyszerre 1 bottal és legfeljebb 3 db –
egyenként maximum 3 ágú – horoggal felszerelt horgászkészséggel horgászhat, valamint 1
db. legfeljebb 1m*1m területű csalihal fogó háló használható. A területi jegy birtokában a
darabszám-korlátozással védett halakból (ponty, csuka, süllő, harcsa) ÉVENTE
MAXIMUM 15 db-ot, NAPONTA összesen 2 db tartható meg (pl.: 1 db ponty és 1 db
harcsa, vagy 2 db csuka).
A darabszám korlátozással nem védett őshonos halakból (keszegfélék) naponta maximum 10
kg-ot foghat!
7. A NAPONTA KIFOGOTT MENNYISÉGET FOGÁSI NAPLÓBAN ELKÜLÖNÍTVE
EZÜSTKÁRÁSZBÓL „8”-as KÓD, TÖPEHARCSÁBÓL „10”-es KÓD ALATT KELL
RÖGZÍTENI!!!
8. TILOS az 50 cm-nél nagyobb PONTYOT és a 70 cm-nél nagyobb CSUKÁT
megtartani, azt a mérlegelés és fotózás után kíméletesen vissza kell helyezni a Holtágba!
9. A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt
halat kizárólag a saját haltartó eszközé(be)n (szák, bilincs, pányva) köteles tárolni, továbbá a
horgászat befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
10. Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata TILOS!
11. Az egyesület kezelésében levő vízterületen az éjszakai horgászat, illetve halászat
engedélyezett. A horgász-halász sötétedés után és korlátozott látásviszonyok között köteles
horgászhelyét-halászhelyét, csónakját minden irányból jól látható módon, folyamatosan
megvilágítani!!!
12. A darabszám-korlátozással védett halak horgászata az engedélyezett mennyiség
kifogása (megtartása) után folytatható, azonban minden további megfogott ilyen halat a
horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.
13. A parton foglalt, jelölt hely nincs, helyfoglalásnál az érkezési sorrend dönt.
14. Tilos engedély nélkül a nádirtással, fairtással, általában a növényzet károsításával
horgászhelyet létesíteni.
15. CSÓNAKHASZNÁLAT:
Tiszalúc 033 hrsz. A Takta ikerzsiliptől-a „Péterkéig”: Csónak a Holtág ezen szakaszán
hossz- és keresztirányban is használható. Tilos a horgászat, halászat és csónakkal tartós idejű
tartózkodás a terület egybefüggő vízi növényzettel (náddal, sással) benőtt oldalán. Tilos
csónakot a vízi növényzethez rögzíteni, ezen területre csónakkal behajtani. A vízi
növényzettel (náddal, sással) benőtt területtől minimálisan megtartandó távolság 10
méter.
Tiszalúc 032, Tiszadob 0551, 0568, 0572 hrsz. A „Péterkétől”-a Tisza árvízvédelmi
töltésig: A terület Országos jelentőségű védett természeti terület besorolása miatt 2017.
szeptember 01-ig csónakból horgászni tilos!!!. Szeptember 01-től csónak a Holtág ezen
szakaszán is hossz- és keresztirányban használható. Tilos a horgászat, halászat és csónakkal
tartós idejű tartózkodás a terület egybefüggő vízi növényzettel (náddal, sással) benőtt oldalán.

Tilos csónakot a vízi növényzethez rögzíteni, ezen területre csónakkal behajtani. A vízi
növényzettel (náddal, sással) benőtt területtől minimálisan megtartandó távolság 10
méter.
A tiltott területek részletes listáját és térképes bemutatását a Helyi horgászrend
melléklete, valamint a vízparton elhelyezésre kerülő INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
tartalmazzák.
A horgászat befejeztével a csónakrögzítő karók eltávolítása kötelező. A holtágon
csónakhasználatból eredő balesetekért az Egyesület felelősséget nem vállal. Közlekedni a
vízterületen csak a kötelező felszerelésekkel ellátott csónakkal szabad!!!
A holtágakon csak elektromos csónakmotor használható, robbanó motor használata tilos.
(Kivételt képez a horgászati, halászati ellenőrzési célok.)
16. KÖZLEKEDÉS TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEN:
Tiszalúc 032, Tiszadob 0551, 0568, 0572 hrsz. A „Péterkétől”-a Tisza árvízvédelmi
töltésig: A terület Országos jelentőségű védett természeti terület besorolása miatt
gépjárművel közlekedni csak a kijelölt utakon szabad. Az utak részletes listáját és térképes
bemutatását a Helyi horgászrend melléklete, valamint a vízparton elhelyezésre kerülő
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK tartalmazzák.
Tilos gépjárművel közvetlenül a vízpartra leállni. A járművel parkolása az utak illetve
gátak mellett kialakított területeken engedélyezett. Járművet használni védett természeti
területen csak a természetvédelmi hatóság engedélyével lehet.
17. A tavaszi-őszi telepítést követően az egyesület által elrendelt ideig tilalom lép életbe.
18. Szennyezett, szemetes horgászhelyen a horgászatot megkezdeni, vagy folytatni
TILOS! A horgászat befejezése után a horgászhelyet tisztán kell elhagyni. A szemetes
helyen horgászó személytől a területi jegy bevonható!
19. A horgászzsákmányt a horgászat befejezéséig a horgászhelyen, vízijárművön feldolgozni
TILOS!
20. Az egyesület kezelésében lévő vizein engedélyezi a lékhorgászatot a balesetvédelmi
szabályok megtartása mellett. Esetleges bekövetkező balesetért az egyesület felelősséggel
nem tartozik.
21. Az etetett helyek jelölése, csak a természetbe illő eszközökkel engedélyezett.
22. Nem őshonos halakat (felsorolásuk a fogási naplóban megtalálható) a vízbe engedni,
illetve visszaengedni az őshonos halállomány védelme érdekében tilos. (Ez alól kivételt
képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket kötelező visszaengedni.)
23. A nem őshonos halak (törpeharcsa, ezüstkárász, busa) fogása nem esik mennyiségi
korlátozás alá, a horgász köteles a megfogott példányokat a vízterület elhagyásakor a
helyszínről elszállítani. (Ez alól kivételt képeznek a kívülről akadt példányok, melyeket
kötelező visszaengedni.)
24. Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad,
ha a csalihal a Tiszalúci Holt-Tiszából került kifogásra!!!
25. TILOS A „BEHORDÁSOS” HORGÁSZAT A PONTY FAJLAGOS TILALMI
IDEJÉBEN (2018. MÁJUS 2.-án 00:00 órától 2018. MÁJUS 31.-én 24:00 óráig)
26. Behordás engedélyezett, a horgászetikai szabályok megtartásával. A CSÓNAKOS
KÖZLEKEDÉST NEM AKADÁLYOZHATJA!!!
27. „Behordásos” módszer alkalmazása esetén a horgásznak rendelkeznie kell:
pontyzsákkal, pontymatraccal, szájfertőtlenítővel illetve nagyméretű merítőhálóval
(mérete minimum 100*100 cm.), ezeket rendeltetésszerűen kell tudnia használni.

28. November 1. és március 15. közötti időszakban - a vermelő halállományok védelme
érdekében - a halfogási tevékenységhez halradart (szonárt) használni tilos.
29. A halgazdálkodásra jogosult fenntartja a jogot, hogy a Tiszalúci Holt-Tisza területét
részlegesen lezárja határozott időre horgászversenyek megtartása céljából.
30. A helyi horgászrend megsértése a területi jegy azonnali bevonásával jár.
31. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal
védelméről szóló törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet az irányadó.
32. Tűzgyújtás, illetve tűzifagyűjtés kizárólag a mindenkori hatályos jogszabályoknak
megfelelően végezhető.

Horgászatához jó horgászidőt és kellemes szórakozást kívánunk!
Tiszalúc, 2018. január 1.
SHE Tiszalúc Vezetősége

