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Érvényes: a Gaja patakon a Fehérvárcsurgói tározótól a Nádorcsatornába való betorkolásáig /a 
21+470 fkm-0+000 fkm / tartó szakaszokon , a szennyvíztelepi kifolyótól  a Gaja  patakba  való 
befolyásig . 
Kivéve  az alábbi szakaszokon: 
Tilos horgászni az Igar-pusztai halastavak és a Vörösmarty Tsz halastavai melletti szakaszok tavak 
felőli oldalán, valamint az Aszal völgyi ároknak a Gaja patakba való befolyásától a Gaja mindkét 
oldalán a szombathelyi vasúti hídig terjedő szakaszán. Ezen a szakaszon a Gaja patak Tájvédelmi 
körzetet érint. 
 
 Érvényes: a Sárvizi - Malomcsatornán az Ősi őrháztól az Örspusztai halastavakig/16+677-
32+810fkm./tartó szakaszokon. 
 Kivéve az alábbi szakaszok: 
Tilos horgászni a Tác és Világos pusztai, a Soponya – Kálóz közötti, valamint a Nagygörcsöktől - 
Sárbogárd felé vezető közúti hídtól a Simontornya – Cece közötti közúti hídig terjedő szakaszokon. 
 
Az éves és napi területi jegy csak adott évre érvényes állami horgászjeggyel, horgászigazolvánnyal 
(szövetségi tagsági lap-bélyeggel), fogási naplóval és személyi igazolvánnyal együtt érvényes.   
 
Horgászidő: 0-24 óráig. 
 
A tilalmi időkre, méretkorlátozásokra a halgazdálkodási törvényben meghatározottak érvényesek.  
Felnőtt horgászok éves engedéllyel naponta 2 db, évente 25 db méretkorlátozással védett halat és 
naponta 3 kg mennyiségi korlátozással védett halat foghatnak.  
Ifi horgászok éves engedéllyel naponta 1 db, évente 12 db méretkorlátozással védett halat és 
naponta 3 kg mennyiségi korlátozással védett halat foghatnak. 
Felnőtt horgász napi jegy birtokában 2 db nemes halat és 3 kg egyéb halat tarthat meg. 
Ifi horgász napi jegy birtokában 1 db nemes halat és 3 kg egyéb halat tarthat meg. 
 
Hal megtartására vonatkozó szabályok 
 
Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható darabszám-
korlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles azonnal a fogási naplóba 
bejegyezni. A darabkorlátozással védett halat az állami fogási naplóba illetve a területi jegyen 
található táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal köteles beírni. 
A mennyiségi korlátozással védett, megtartott halak súlyát horgászat befejezése után, a vízpart 
elhagyása előtt kell az állami fogási napló megfelelő rovatába beírni. 
A fogási napló vezetése kötelező, és olyan tollal kell végezni, ami nem törölhető a későbbiekben! 
A fogási napló vezetésének elmulasztása és ennek megtagadása a további horgászatától való 
eltiltással jár. 
Tilos a megfogott halak kínzása! 
A megfogott halakkal úgy kell bánni, hogy az  azok  számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a 
horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. 
A megtartani nem kívánt halat, azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. 
A kifogott halakat - azok elpusztításáig - maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, 
vagy azonnal le kell ölni. 
 A horogra kívülről akadt halat megtartani tilos! 
Szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve 
szabad. 
A 30cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely 
biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stressz 
hatásokat. 
Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe engedni, és az inváziós 
idegenhonos halakat visszaengedni tilos! 
A tilalmi idők, méret- és mennyiségi korlátozások vonatkozásában, az érvényben lévő, hatályos 
jogszabályok, valamint a jelen horgászrendben foglaltak az érvényesek.  
 



A horgász köteles a patak védőgátját, műtárgyait, növényzetét megvédeni. A vízpartra gépjárművel 
leállni tilos! 
 
 
Általános szabályok 
 
- Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a 
Horgászat Országos Szabályaiban foglaltak az irányadók. 
-A patak egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet végezni és szemetes 
helyen horgászni! A horgászat során a keletkezett hulladékokat tilos a horgászhelyen hagyni!   
Szemetes helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható, 
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető! Óvjuk közösen a természetet és 
környezetünk tisztaságát! 
-A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor aláírásával is igazolja, hogy tudomásul veszi, és 
magára nézve kötelezőnek elismeri a patak horgászrendjét, annak betartását! Amennyiben vét az 
ellen, azzal kizárja magát a további horgászatból és a területi jegye/napi jegye a hivatalos személy 
(halászati őr) által a helyszínen bevonható, s vele szemben eljárás indítható! 
Tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy ellenőrzés során róla kép és hangfelvétel készülhet. 
Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a halőrnek 
bejelenteni.  
A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halőrök közfeladatot ellátó személynek 
minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket! 
A halászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint 
feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halászati vízterületen. 
A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő balesetekért felelősséget 
nem vállal! 
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni. 
Figyelem! A területi engedély hőre érzékeny papírból készült. Sugárzó hő (erős napsütés, 
öngyújtó7stb) hatására maradandó károsodást szenved.  
 
A halőr telefonszáma: 06-20- 597-78-70. 
Információ: www.hofesz.hu 
Szövetségi iroda:8000 Székesfehérvár Pilinszky tér 1-2.  
Tel./Fax:22/506-969 
 
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk! 
 
  
Székesfehérvár. 2014. január 01. 
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