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HORGÁSZREND 
Érvényes 2023. évre 

 

A Polgári Horgásztó horgászrendje a horgászokért, azok kellemes szabadidős 
és sport tevékenységének érdekében, emellett a tó halállományának és 
környezetének védelme érdekében készült. Betartása közös érdekünk. A 
horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend 
iránymutatásait kell követni. 

1. Általános szabályok 
 
• Horgászni csak az jogosult, akinek érvényes állami horgászjegye és Polgárdi 

Horgásztóra szóló területi engedélye (éves területi jegye vagy napi jegye) van. 

• A horgászatra jogosult horgászat közben köteles magánál tartani, legalább egy 

személyazonosságát igazoló okmányt, horgászati okmányait: állami 

horgászjegyét (egyben fogási napló), horgászszervezeti tagságát igazoló 

horgászigazolványát és a vízre szóló területi engedélyét. Az ellenőrzésre jogosult 

személyek (halőr, társadalmi halőr, rendőr és más hatósági közegek) 

felszólítására a horgásznak ellenőrzésre át kell adnia horgászati okmányait, 

igazolnia kell személyazonosságát és lehetővé kell tennie a horgászeszközök és 

a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászatra 

jogosító okmányok vagy a jogosultság hiányában, illetve ellenőrzési céllal azt a 

járművet, amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön 

feltartóztathatja, átvizsgálhatja és jogosulatlan halzsákmány esetén az elkövetők 

ellen intézkedhet, a kifogott halat a vízbe kíméletesen visszahelyezteti, vagy 

visszahelyezi, az élettelen halat elismervény ellenében visszatartja 

• A vizek környezetének védelméből fakadóan a horgászat során tilos a vízi és 

vízparti élőhelyek károsítása, a halak szándékos zavarása. Az észlelt víz- és 

környezetszennyezést, kivált a halpusztulást és a halbetegséget a horgász 

haladéktalanul jelentse a halőrnek, vagy az egyesület elnökének.  

• Az etetés a horgászat eredményességét segíti. Etetőanyagot megfelelő 

minőségben és mindig mértéktartó mennyiségben használjunk. A víz 
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minőségének védelme érdekében tilos minden olyan anyag vízbe juttatása, amely 

a víz minőségét rontja. A szoktató etetés tilos.  

• Tilos a vízi és vízparti növényzetnek a horgászhely kialakításához, fenntartásához 

elengedhetetlenül szükséges mértékét meghaladó csonkítása, illetve irtása és a 

partvédelmi létesítmények megbontása.  

• Amennyiben egész éven keresztül nem kifogható, védett, vagy fokozottan védett 

halfaj kerülne horogra (vagy csalihalfogó hálóba), akkor azt igen nagy 

körültekintéssel kell a horogról levenni, vagy mélyre nyelés esetén a zsinórt a hal 

szája előtt elvágva a fogott halat haladéktalanul, gondosan kell a vízbe 

visszahelyezni.  

• A horgász köteles a horgászhelyét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével 

tisztán hátra hagyni.  

• Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a 

horgászhelyen hátra hagyni tilos, azt minden esetben a horgász köteles elvinni. A 

megrongálódott felszerelést a horgász köteles magával elvinni. 

• A tóparton lévő fedett kiülők rendeltetésszerű (pihenés, étkezés) használata 

kötelező, azokat horgászfelszerelés elhelyezésére, illetve etetőanyagok, csalik 

keverésére és tárolására használni tilos. 

• Amennyiben a tó befagyott, horgászni tilos. 

• A felnőtt horgász egyidőben kizárólag két horgászbottal (botonként 2-2 horoggal) 

horgászhat. Ifjúsági és gyermek horgász egy horgászbottal, maximum 2 horoggal 

horgászhat. 

• A horgászbot mellett egyidejűleg használható 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó 

emelőháló, mellyel csak ragadozó halak horgászatához fogható csalihal. Tilos a 

csalihalfogó hálóval étkezésre vagy háziállatok etetésére szánt halat fogni, 

valamint használatakor a bevetett horgászkészségektől eltávolodni. Az egy 

négyzetméternél nagyobb emelőháló, más hálótípus, vagy csalihalfogó varsa 

használatát a törvényi előírások nem engedélyezik.  

• A horgot a csalival horgászbottal lehet a kívánt helyre bevetni. A horog etetőhajós 

behordása tilos. 

• Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből kivenni. 
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• A tavon kijelölt kíméleti területi területen a horgászat tilos. 

• A horgászhely, a módszer, a felszerelés és a csali úgy választandó meg, hogy a 

hal kifogásakor annak lehetőség szerint ne okozzon kárt.  

• A kifárasztott hal zsákmányul ejtéséhez a merítőszák használata kötelező.  

• A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú, kínos fulladásnak kitenni tilos. A halat 

a horogtól kíméletesen megszabadítva haltartóban a vízben kell tartani, vagy 

azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, 

azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe.  

• A megtartott halat a később fogott másik hallal kicserélni tilos.  

• A horgászat során a fogott halat a horgász csak maga mellett tárolhatja. A hal 

tárolására megfelelően tágas, lehetőleg karikás haltartó szákot használjunk, 

melynek anyaga csomómentes legyen.  

• A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a tópartról elszállítani gyorsan és 

kíméletesen leölve szabad.  

• A fajlagos halfogási tilalom idején olyan horgászmódszert kell választani, mellyel 

elkerülhető az éppen tilalom alatt álló, ívó halak megfogása. Ha méreten aluli, vagy 

tilalmi időben fogott hal a horgot mélyen lenyelte és azt sérülés okozása nélkül 

nem lehet eltávolítani, akkor a zsinórt a hal szája előtt el kell vágni és a halat a 

benne hagyott horoggal együtt kell a vízbe visszahelyezni.  

• A horgász a kifogott hal mennyiségéről és faj szerinti összetételéről köteles a 

fogási naplót vezetni (a megtartott nemes halakat azonnal beírni) és naponta a 

horgászat befejezése után a fogási naplóba be kell jegyezni halfajonként 

összesíteni az aznap kifogott mennyiséget.  

• A horgász köteles a fogási naplót év végén összesíteni, majd az azon feltüntetett 

határidőig a fogási naplót, annak kiadójának megküldeni, leadni.  

• Tilos foglalt helyet a vízen vagy a parton akár rendszeres etetésre, akár más címen 

létesíteni, fenntartani és megjelölni.  

2. Speciális helyi szabályok, tudnivalók 

• Horgászni éves területi jeggyel egész évben, napkeltétől napnyugtáig szabad. 

• Napi jegyes horgászat április 1. és szeptember 30. között engedélyezett, a 

következő nyitvatartással: 
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o üzemkezdettől május 31-ig  07.00 - 19.00 óráig 

o június 01-től, augusztus 31-ig  06.00 – 20.00 óráig 

o szeptember 01-től üzemzárásig 07.00-tól napnyugtáig  

 

• Parkolni csak az arra kijelölt helyen szabad. 

• Horgászni csak stégről szabad. 

• A mozgáskorlátozott stéget mozgáskorlátozott érkezése esetén át kell adni. 

• Amennyiben a tónál nincs halőr, az érkezést és távozást, valamint a megtartott 

fogást a halőrháznál lévő füzetbe be kell írni. 

• Halőr jelenléte esetén a fogást minden esetben a halőrháznál be kell mutatni. 

• A tavon különböző fenekezős (hagyományos, feeder), illetve úszós 

(hagyományos, match, rakós), valamint műcsalis pergető horgászati módszerek 

engedélyezettek. 

• Pergető horgászat esetén a halvédelem érdekében egy horgos készség 

használata engedélyezett (hármas horog tiltott). 

• A vízparton pontymatrac vagy pontybölcső használata kötelező. 

• Halat a tó területén tisztítani nem lehet. 

• Éjszakai horgászat előre meghatározott időpontokban engedélyezett, erről a 

horgászok előzetes értesítést kapnak. 

3. Korlátozások, árak 
• Nemes halakra az országos horgászrendben meghatározott minimum méret korlát 

vonatkozik.   

• Tavunkon az országos horgászrendben meghatározott fajlagos tilalmi időszakok 

érvényesek. Az Egyesület elnöksége ettől eltérően rendelkezhet, amelyről 

tájékoztatja a horgászokat. 

• Jegyek és fogható mennyiségek: 

o Éves területi jegy: 30.000 Ft (20 db nemes hal elvihető, naponta 2, 

hetente maximum 3 db, naponta 2 kg egyéb hal vihető el) 

o Felnőtt napijegy: 4.000 Ft (2 db nemes hal és 3 kg egyéb hal vihető el) 

o Sporthorgász jegy: 2.000 Ft (Csak hétvégén váltható május 1-től 

augusztus 31-ig, hal nem vihető el) 
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o Gyermek jegy: 600 Ft (3 kg egyéb hal vihető el). 

o Ifjúsági jegy: 2.000 Ft (1 db nemes hal és 3 kg egyéb hal vihető el). 

• A halállomány védelme miatt 4 kg-nál nagyobb hal nem tartható meg. 

A horgászrend előírásainak megsértése horgászrendi vétség, amely fegyelmi eljárást 

von maga után.  

Bármilyen kérdés, vagy észrevétel esetén a következő telefonszámok hívhatók: 

• Szépvölgyi Ákos elnök – 20/384-4472 

• Márkus János gazdasági alelnök – 30/368-3162 

 

Horgászélményekben gazdag időtöltést kíván a Polgárdi Horgász Egyesület 
vezetősége. 
 

 

Érvényes: 2023.01.01-től 

 

 

Dr. Szépvölgyi Ákos 

Elnök 
 

 
 
 


