
ACÉLGYÁRI SZABADIDŐ SPORT HORGÁSZEGYESÜLET 

                KAZÁR___________ 

HELYI HORGÁSZREND 
ÉRVÉNYES A MÁTRASZELEI VÍZTÁROZÓRA 

1.   A tópart megközelítése és elhagyása csak a hivatalos főbejáraton keresztül történhet. A tó területén autóval 

csak az érvényes területi engedéllyel rendelkező horgászok és egy családtagjuk (+1 autó) 

tartózkodhatnak! (Egyéb vendégeik az autót kint parkolhatják le, és gyalogosan jöhetnek be.)Kivéve a 

vezetőség engedélyével, a bejelentett családi rendezvényeken! 

2.  A tó területén a kifogott halat megpucolni TILOS !!! Kivéve a Vezetőség vagy a halőr engedélyével 

rendezvény esetén! 

3.   A tó területén gépjárművel csak 5 km/ó sebességgel szabad közlekedni. Kisteher és teherautóval behajtani 

csak engedéllyel lehet! 

4.  A tó területére való belépést, tartózkodást és távozást a horgász a személyre szóló "blaská"-val köteles jelezni. 

5.  A tó területére történt belépés után a családtagok, vendégek kulturált magatartásáért, testi épségéért a 

vendégül látó horgász teljes felelősséggel tartozik. Kutyáját köteles pórázon tartani! 

6.  A horgász horgászás közben tartsa magánál a horgászigazolványát, állami horgászjegyét területi engedélyét, 

személyi igazolványát. Ellenőrzés alkalmával a fenti dokumentumokat köteles felmutatni, illetve ellenőrzésre 

átadni az ellenőrzésre jogosult személynek. 

7. Gyermek horgász a tó sajátosságából adódóan  (-üzemi víztározó veszélyes környezet-) csakis felnőtt 

felelőssége mellett és vele azonos horgászhelyen horgászhat. 

8. A tó területén baleset előfordulása esetén a felelősség nem hárítható át sem a bérbeadóra, sem a Horgász 

Egyesületre, azt az egyén viseli. Az egyéni felelősség következtében a károsult, vagy hozzátartozó részéről 

követelés sem a bérbeadó, sem a Horgász Egyesület felé nem támasztható. A vendégül látott közvetlen 

családtagok, horgásztagok magatartásukkal a horgászatot nem zavarhatják. 

9. A tó területén ittas állapotban tartózkodni, illetve horgászni TILOS ! 

10. Az egyesület csónakjait csak életmentés, elrendelt gyógyszerezés, valamint a HE elnök vagy titkár részéről 

meghatározott célból lehet igénybe venni. 

11.  A vízkiemelő műnél a tiltó táblák által jelzett területen horgászni TILOS ! 

12. A horgászat során keletkezett szemetet mindenki köteles elszállítani! A horgászat csak 

tiszta helyen kezdhető el és fejezhető be, melyért az ott horgászó a felelős.. Megszegése 

egy év eltiltással sújtandó ! 

13.  Egyesületi tagok esetében a harcsa fogását az országos horgászrend szerint, a naplóba be kell jegyezni, de 

nem számit bele a helyi horgászrend által meghatározott ragadozó fogási mennyiségébe. A 65 cm-nél 

nagyobb pontyot és süllőt kíméletes fotózás után a tóba vissza kell helyezni, elvinni 

szigorúan tilos ! 

14. A tóban való fürdés, valamint a léken és csónakból történő horgászat rendkívül baleset-és életveszélyes, ezért 

TILOS ! 

15. A tó területén főzni és tüzet rakni az erre kijelölt helyeken lehet. Az erre kijelölt helyek: a horgásztanya 

mögötti rész és a padok mellett.  

16. Az egységes állami horgászjegy és fogási naplóba a horgászat napját ,a vízterület 

kódját és a kifogott hal mennyiségét azonnal be kell jegyezni. Év végén a fogási 

naplók összesítése és határidőre leadása kötelező! Elmulasztásuk esetén a következő 

évben dupla áron váltható állami jegy. 

17. Minden horgász és hozzátartozó köteles felszólítás nélkül kézi vagy háti csomagját, a gépkocsi utas-és 

csomagterét ellenőrzés céljából megmutatni a szolgálatot teljesítő halőrnek, társadalmi ellenőrnek vagy a 

vezetőségnek. 
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18. Az egyesület működésével kapcsolatos értesítésekről a főbejárati portán elhelyezett hirdetőtábla és a honlap 

segítségével tájékoztatjuk a tagságot. A hirdetőtábla figyelmen kívül hagyása nem mentesíti a horgásztagot 

felelőssége alól! 

19.  Heti kifogható hal mennyisége: 

 Felnőtt tagok részére méretkorlátozás alá eső halakból: 

 Naponta elvihető mennyiség: 

  - 5db amiből maximum 3db Ponty vagy Amur illetve, maximum 2db ragadozó lehet 

  -  3kg Keszegfélék 

 Hetente elvihető mennyiség: 

  -  7db amiből vagy maximum 5db Ponty , Amur vagy maximum 3 db ragadozó lehet 

 Évente összesen elvihető mennyiség: 

  -  40db Ponty vagy Amur 

  -  15db Ragadozó 

 Ifjúsági tagok és külső területi engedélyesek részére méretkorlátozás alá eső halakból: 

 Naponta elvihető mennyiség: 

  - 3db amiből maximum 2db Ponty vagy Amur illetve maximum 1db ragadozó lehet 

  -  3kg Keszegfélék 

 Hetente kifogható mennyiség: 

  -  azonos a napi kifogható mennyiséggel 

 Évente összesen kifogható mennyiség: 

  -  20db Ponty vagy Amur 

  -    8db Ragadozó 

 Gyermek tagok részére: 

                             - felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak egy darab úszós készséggel 

 Naponta kifogható mennyiség: 

   -  csakis keszegféleségből  3kg 

 Napijeggyel kifogható mennyiség: 

 Méretkorlátozás alá eső halfajokból: - 2 db 

 (pl. pontyból napi 2 db, vagy ragadozóból 2 db, vagy 1 db ponty és 1 db ragadozó) 

- keszegfélékből napi - 3 kg 

              A napijegy 0- 24 óráig érvényes ! 

 

             Tisztségviselői, Nm-i, országos és vendégjeggyel kifogható mennyiség: 

             Napi és heti                2 db nemes hal 

                                               3 kg egyéb    // 

20. Napijegy egyeztetés után váltható a halőrnél: Kaszár Sándor:30/471-5374      

21. A közgyűlés a kifogható halak darabszámát a mindenkori halállománynak megfelelően módosítja. A 

közgyűlés a horgásztagok számára kötelezően előírja, hogy évente 8 óra térítésmentes, a közösség céljait 

szolgáló társadalmi munkát kell végezni egyénileg vagy kis csoportokban, melyet előre be kell jelenteni és a 

halőrrel igazoltatni. Elmaradás esetén a tag egyesülettel fennálló kötelezettségét közgyűlés által 

meghatározott pénzösszeg befizetésével megválthatja. 

22. Besötétedés után a horgászhelyet külön lámpával jól látható módon ki kell világítani,(NEM elfogadható a 

testen rögzített lámpa, autóvilágítás !) ellenkező esetben a horgászt a horgászattól el kell tiltani. 

23. A kifogott és a már tároló szákban tárolt hal cserélése, másra való átruházása TILOS 

24. Az Országos és Helyi Horgászrend szabályainak megszegőit a szolgálatot teljesítő halőrnek, társadalmi 

ellenőrnek és az egyesület vezetőségi tagjának joga van a tó zárt területéről eltávolítani és köteles fegyelmi 

eljárást kezdeményezni ellene. 

25. A halállomány óvása érdekében a vasmólótól a befolyóig minden év május 1-től június15-ig TILOS 

horgászni.  

26.  A horgásztó  területére   halradart  bevinni és azt használni TILOS!     

27. Bármilyen fegyelmi okból való egy éven túli eltiltás automatikus tagságmegszűnéssel jár. 

 

 

Salgótarján, 2018. március 3. 

 

 Kapás Imre ph. Hősfi László 

 HE elnök HE titkár  


