
Palotavárosi Alsó-tó horgászrendje 2014. évre  
 
     
A tavon  oda érvényes Teljes árú / állami jeggyel rendelkező/ és Kedvezményes 
 /HOFESZ tagsággal rendelkező/ felnőtt éves, napi, ifi éves, ifi napi, megyei összevont és megyei 
gyermekjeggyel engedélyezett a horgászat. 
 
 Az országos (általános,tisztségviselői ) u.n.”fehér „  jegy a tavon nem érvényes. 
 
Léki horgászat tilos! 
 
A napi és éves jegy csak napkeltétől-napnyugtáig érvényes.  
 
A felnőtt horgász 2 db nyeles horgászkészséggel és készségenként legfeljebb 2 db horoggal, az 
ifjúsági engedéllyel rendelkező horgász 1 db horgászkészséggel, és legfeljebb 2 db horoggal 
horgászhat. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük elhelyezni.  
Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár. 
 
A kishalfogáshoz használt spiccbot is 1 db horgászkészségnek számít! 
 
A gyermek horgász 1 bottal, 1 horoggal horgászhat, a horgászjegyén megadott feltételek betartása 
mellett! 
 
A tilalmi idők, méret- és mennyiségi korlátozások vonatkozásában, az érvényben lévő, a halászatról 
és horgászatról szóló törvényi előírások, valamint a jelen horgászrendben foglaltak az érvényesek. 
 Fekete sügérre és compóra horgászati tilalom van ! 
A csuka 40cm, a süllő 30 cm a legkisebb megtartható mérete! 
 
Élő és élettelen hallal horgászni tilos! 
  
Hal megtartására vonatkozó szabályok: 
 
A horgász a kifogott halat a horgászat befejezéséig köteles élve tartani és azt az ellenőrzéskor 
bemutatni!  
 
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 a tavon további horgászattól 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! 
 
A HOFESZ - mint a halászatra jogosult - kérelmére a területileg illetékes I. fokon eljáró halászati 
hatóság rendkívüli tilalmi időket rendelhet el! 
Előre kihirdetett rendezvények /Lásd: www.hofesz.hu/ időtartamára a vízkezelő jogosult teljes vagy 
részleges horgászati korlátozást elrendelni! 
 
A kifogható halmennyiségre érvényes szabályok: 
 
a) Méretkorlátozással védett halak: 

A méretkorlátozással védett halakból a felnőtt horgászok naponta, személyenként 2 db –t, az 
ifjúsági horgászok naponta 1 db-ot tarthatnak meg. 



Az éves területi jegy birtokában fogható mennyiség felnőtt horgászoknak 25 db/év, ifjúsági jeggyel 
horgászóknak 12 db/év/.  

A méretkorlátozással védett halak fentiekben meghatározott éves mennyiségének elérését követően 
az éves területi jegy birtokában a Palotavárosi Alsó-tavon a továbbiakban csak a mennyiségi 
korlátozással védett halra (keszeg, kárász, bodorka ?) horgászhatnak!  
A nappali horgászatra jogosító horgászjegyek birtokában, a méretkorlátozással és a mennyiségi 
korlátozással védett halak napi mennyisége nem haladhatja meg a törvényben és a horgászrendben 
megengedett mennyiséget.  

 
b) Mennyiségi korlátozással védett halak (keszeg, kárász, bodorka?):  
 
Naponta a felnőttek, az ifjúsági valamint a gyermek horgászok 3 kg-ot foghatnak.   
       
A közterületek használatáról szóló rendelet értelmében személygépkocsival a vízparton közlekedni 
és parkolni tilos! Kivételt képeznek ez alól a horgászversenyek, és egyéb rendezvények esetén 
engedélyezett ki - és bepakolás céljára történő behajtások. Parkolás csak a kijelölt helyeken, 
parkolóban illetve a fasorokon kívüli területeken megengedett ! Ezen szabály nem betartása azonnali 
területi engedély bevonással jár. 
 
Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történhet. Foglalt hely 
nem létesíthető!     
 
Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a Horgászat 
Országos Szabályaiban foglaltak az irányadók. 
 
A tó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet végezni és szemetes helyen 
horgászni! Óvjuk közösen a természetet és környezetünk tisztaságát! 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!  
 
A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor aláírásával is igazolja, hogy tudomásul veszi, és magára 
nézve kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását! Amennyiben vét ez 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. 
A hatályos jogszabályok és a helyi horgászrend megsértése, szabálysértési eljárást von maga után! 
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.  Halászati őrök jogosultak a ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, 
valamint feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő eszköz használatára a halászati vízterületen. 
Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési eljárást von maga után. 
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, 
öngyújtó/stb) 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.   
                                                                                   HOFESZ Elnöksége    
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