
A Pátkai víztározó 2014. évi horgászrendje 
 
 
1, A víztározón adott évre érvényes Állami jeggyel , fogási naplóval rendelkező horgász válthat  teljes árú, valamint 
kedvezményes / HOFESZ tagsági bélyeggel / jegyet.  
Érvényes jegy birtokában szabad horgászni. 
 
2, Jegytípusok : 
  Darabszám korlátozott Mennyiségi korlátozott  

Jegytípusok 
Darabszám korlátozással védett hal ponty, harcsa, 

süllő, csuka, balin, amur 

Dévér, karika, 
vörös szárnyú 

keszeg és a 
bodorka,sügér, 

kárász 

invaziv 
halfajok 

törpeharcsa, 
busa,naphal, 

razbóra 

  Naponta 
Ragadozó 

hal 
Évben Naponta Évben naponta 

összesen 

Éves nappali területi  2+1db Heti 4db 
15 db 

ragadozó és 
15 db békés  

5kg 30kg 10 kg 

Éves kombinált területi  2+1db Heti 4db 30 db 5kg 30kg 10 kg 

Fél éves nappali 
területi  

2+1db Heti 4db 
5 db ragadozó 

és 10 db 
békés 

5kg 30kg 10 kg 

Éves nappali területi Ifi 1db Heti 2db 15db 5kg 30kg 10 kg 
Éves HOFESZ 
összevont nappali 
területi 

2+1db Heti 4db 30 db 5kg 30kg 10 kg 

Nappali napijegy   2+1db     5kg   10 kg 

Nappali napijegy Ifi 1db     5kg   10 kg 

Éjszakai napijegy 2+1db     5kg   10 kg 

Sportjegy 
Halat nem tarthat 

meg 
        10 kg 

Bojlis 72 órás 
Halat nem tarthat 

meg 
        10 kg 

Harcsás 72-órás jegy 
Halat nem tarthat 

meg 
    

csak 
csalihalnak 

  10 kg 

Turista nappali 
napijegy 

1db     5kg   10 kg 

Gyermekjegy 1 
készség 3-15 éves 

Halat nem tarthat 
meg 

  3kg 10kg 10 kg 

 
Tisztelt Horgásztársak! 

 
A Pátkai víztározón bevezetett új szabály, amely a darabszám korlátozással védett halakra vonatkozik alábbiak 
szerint értendő: 
 

• Az éves szinten megtartható és elvihető darabszám korlátozott mennyiség 30 db. Ebből maximálisan 15 db 
lehet a ragadozó hal. 

• Például lehet fogni akár 30 db pontyot, vagy 20 pontyot és 10 ragadozót. A lényeg az, hogy 15 db ragadozó 
halnál többet nem tarthat meg. 

 



-éves, féléves; napi, -nappali területi jegy, éves és napi - nappali ifi, 1 és 3 szektoros tisztségviselői horgászjegy, 
HOFESZ összevont éves nappali területi jegy, gyermekjegyek, napkeltétől-napnyugtáig érvényes,  
-kombinált éves területi jegy, napkeltétől-napnyugtáig érvényes, kivéve a péntek szombat illetve az ünnepnapot 
megelőző nap éjszaka is érvényes  
- éjszakai napijegy hétvégén napnyugtától-napkeltéig érvényes  
- bojlis  72 órás jegy és a harcsás 72 órás jegy érvényes a rajta feltüntetett módon. 
-A területi jegy tulajdonosa 2 db nyeles horgászkészséggel és készségenként legfeljebb 3 db horoggal, az ifi jegy 
tulajdonosa 1 db nyeles horgászkészséggel, és azon legfeljebb 3 horoggal horgászhat. Egy darab egy nm-nél nem 
nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.   
-A gyermek horgászok csak 1 db nyeles horgászkészséggel, 1 horoggal, napkeltétől-napnyugtáig, kizárólag 
nagykorú személy felügyelete mellett horgászhatnak, a horgászjegyükön megadott feltételek betartása mellett. 
-Csalihalfogó emelőhálót a gyermekhorgász nem használhatja. 
-A kishalfogáshoz használt spiccbot is 1 db horgászkészségnek számít. 
 
3. Horgászat 
 
- A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a  fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott 
napot***** 
- Éjszakai horgászat alkalmával a horgászhelyet folyamatos fehér fényű fényforrással kötelező kivilágítani! 
- Etetőhajót a víztározó területén tilos használni! 
-A HOFESZ, mint a halászatra jogosult kérelmére a területileg illetékes első fokon eljáró halászati hatóság rendkívüli 
tilalmi időket rendelhet el.  
-Horgászversenyek alkalmával a HOFESZ, mint a halászatra jogosult, a versenyhez szükséges területeket a verseny 
időtartamára lezárhatja.  
-A kíméleti területen egész évben, horgászni tilos! Ezen kívül a halászati hasznosító kérésére a halászati hatóság 
jelölhet ki időszakosan kíméleti területeket. 
-A tározón bojlis horgászat is engedélyezett a külön meghatározott bojlis horgászrend alapján. A bojlis horgász nem 
tarthatja meg a kifogott halat. A bojlis horgász a vízen kijelölt területen horgászhat, etethet, jelző bolyát helyezhet el. 
Amennyibe szabálytalanságot észlelnek, kérjük a halőrnek azonnal jelezni.  
-A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik, ez alól nem képez kivételt a bojlis horgász sem! 
-A napi horgászat során max. 3 kg etetőanyag használható fel személyenként. Etetőanyag és készség bármi 
eszközzel való behordása, etetőkaró elhelyezése – bojlis horgászok kivételével-nem engedélyezett. Kutyatáp nem 
használható etetésre! 
-November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében  szonár használat  a 
halfogási tevékenységhez tilos! 
-A horgászatra jogosító okmányok birtokában a horgász más hasznos víziállatot saját használatra csalizás céljából 
gyűjthet. 
 
 4. KDT. Vízügyi Ig. rendelkezései: 
                                                                                                                                                                                                 
- A tározó elsődlegesen vízgazdálkodási célokat szolgál, így a vízszint ingadozása az év során bármikor előfordulhat.  
- A léki horgászat a tározón nem engedélyezett! 
- A leeresztő zsiliptől - műtárgytól jobbra, ballra 50-50 m-es körzeten belül - horgászni tilos!  
- A vízkezelő a Kábelgáti átfolyónál és a Rovákja pataki befolyónál szükség szerint horgászati korlátozást 
vezethet be, melyről időben tájékoztatja a horgászokat. 
- A tározón az érintett-jogosult vadásztársaság a horgászat zavarása nélkül minden év szeptember 01- től következő 
év január 31- ig vadásztatást folytathat a tározó partjától számítva 100 m-es körzeten kívül csak péntek – szombat - 
vasárnap hajnalban napkeltéig, este pedig napnyugta után a tározó nyugati oldalán. 
- A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos! 
-A horgász a járművét (négykerekű jármű) - a motorkerékpár, a segédmotor kerékpár, és a kerékpár kivételével – 
csak az arra kijelölt helyen, a közúton, illetve a meg lévő földútnak a vízparttal ellentétes oldalán állíthatja le a 
horgászata idejére. 
 
5. 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 tározón a további horgászatától való eltiltással 
jár. 
-Tilos a megfogott halak kínzása! 
-A megfogott halakkal úgy kell bánni, hogy az  azok a 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 kifofogott 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 50 cm-nél nagyobb méretű ponty és a 150 cm-nél nagyobb méretű harcsa nem tartható meg , azokat kíméletesen 
vissza kell helyezni a tározóba. A compóra, feketesügérre és a pisztrángra horgászati tilalom van érvényben!  
 
Az amur 40cm és 80 cm között elvihető, de egy db halnak számít a fogási naplóban. 
 

Halfajok fajlagos tilalmi, méret és mennyiségi korlátozásai. 

Halfaj 
fajlagos tilalmi 
időszak 

kifogható 
mérettartomány 

napi megtartható 
mennyiség 

csuka 02.01-03.31 40cm-től 2db 
sügér 03.01-04.30 minden 5kg 
fogassüllő 03.01-04.30 40cm-től 2db 
balin 03.01-04.30 40cm-től 2db 
ponty 05.02-05.31 30cm-től - 50cm-ig 2db 
compó 05.02-06.15 nem tartható meg Nincs 
harcsa 05.02-06.15 60cm től-150cm-ig 2db 
harcsa tilalmi időszakban 100cm-től-150cm-ig 2db 
amúr Nincs 40cm-től-80cm-ig 2db 
 
6. általános szabályok 
 
- Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok és a  Horgászat Országos 
Szabályaiban foglaltak az irányadóak. 
- A tározó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet végezni és szemetes helyen 
horgászni! Óvjuk közösen 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 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.  
- Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük elhelyezni. 



- A horgász köteles a bevetett készségét őrizni, azok felügyeletét másra nem ruházhatja át. 
- Foglalt hely nem létesíthető! 
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, öngyújtóEstb) 
hatására maradandó károsodást szenved.  
A főállásos halőr telefonszáma: 06-20-597-7535 
További információ www.hofesz.hu 
Szövetségi iroda:8000 Székesfehérvár Pilinszky tér 1-2. 
Tel./Fax:22/506-969  
 
Jó fogást, és kellemes időtöltést kívánunk! 
 
                                                                                            HOFESZ Elnöksége 
 
Székesfehérvár, 2014. január 1. 
 
 
 
 


