
Palotaváros Felső-tó horgászrendje 2014. évre  
 
     

A tavon adott évre érvényes állami jeggyel és HOFESZ tagsággal rendelkező személyek 
számára éves területi engedéllyel és napi jeggyel engedélyezett a horgászat. 
  
Az országos (általános,tisztségviselői ) u.n.”fehér „  jegy és az összevont megyei jegy a tóra 
nem érvényes. 
 
Horgászidő napkeltétől-napnyugtáig. 
 
Léki horgászat Tilos! 
 
A felnőtt horgász 2 db nyeles horgászkészséggel és készségenként legfeljebb 1 db 
horoggal, az ifjúsági engedéllyel rendelkező horgász 1 db horgászkészséggel, és legfeljebb 
1 db horoggal horgászhat. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes 
irányba kérjük elhelyezni. Fonott zsinórt fő zsinórnak használni tilos. Az őrizetlenül hagyott 
horgászkészség a területi jegy bevonásával jár. 
Napi jeggyel az adott tóra érvényes horgász rendszabályai szerint lehet horgászni. 
Kérjük a napijegyet kitöltve a horgászat befejeztével a halőrháznál kihelyezett 
postaládába bedobni! 
 
A gyermekhorgász 1 bottal 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 sügér és compó nem tartható meg!  
A csukának 40 cm, a süllőnek 30 cm a legkisebb megtartható mérete! 
 
A tavon élő és élettelen hallal csalizni tilos! 
 
A kifogható halmennyiségre érvényes szabályok: 
 
a) Méretkorlátozással védett halak: 

A méretkorlátozással védett halakból a napi jeggyel rendelkező felnőtt horgászok 
naponta, személyenként 2 db –t. Az 50cm feletti ponty illetve amur nem tartható meg. 
Az éves és napi sportjegy birtokában semmilyen hal nem tartható meg.   
 

b) Mennyiségi korlátozással védett halak (keszeg, kárász, bodorka:):  
A felnőtt valamint a gyermek horgász naponta max. 3 kg-ot tarthat meg.   
 
A tóba telepített nagy testű halak védelmének érdekében pontymatrac, sebfertőtlenítő és 
nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló használata KÖTELEZŐ!  
A nem megfelelő bánásmód e halakkal azonnali területi engedély bevonással jár. 
      
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 tavak egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet végezni és 
szemetes helyen horgászni! A tó partján és környezetében ne szemeteljünk, közösen óvjuk a 
természet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett hulladékokat tilos a 
horgászhelyen hagyni!   
A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor aláírásával is igazolja, hogy tudomásul veszi, 
és magára nézve kötelezőnek elismeri a tározó horgászrendjét, annak betartását!  
Illetve 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. 
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    
 
 

       
       
       
       
       
       
       
          
 
 
                        


