
Mártélyi Horgászegyesület 
6630 Mártély, Rákóczi tér 1.  

Mártélyi Holt-Tisza  
(víztérkód: 06-023-1-1) 

HORGÁSZREND 2022. 
(A Mártélyi Horgászegyesület által kiadott területi jegyek kötelező melléklete.) 

I. Általános szabályozási előírások 

1. A halfogási tevékenységet végző, vagy előkészülő személy (horgász) a horgászat 
megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a 
végrehajtására kiadott 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, 
valamint az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait. 

2. A horgász a horgászhelyen köteles magánál tartani a horgászegyesületi tagságot 
igazoló – a horgászszövetség (MOHOSZ) által kibocsátott – Magyar Horgászkártyát, az 
érvényes állami horgászjegyet és fogási naplót, továbbá a vízterületre szóló területi 
jegyet. 

3. A horgászatra jogosító okmányok csak személyazonosság igazolására alkalmas 
arcképes igazolvánnyal együtt jogosítanak horgászatra, halfogásra.  

4. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy 
vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek keretében 
hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.  

5. A horgász köteles a helyi horgászrendet, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet 
és a horgászrendet kinyomtatás nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) 
képernyőjén a horgászat időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. 

6. A horgász, vízi-közlekedése előtt, kötelesen megismerni – a 2000. évi XLII. törvényt 
a vízi- közlekedésről és a 57/2011. (XI. 22.) NFM rendeletet a víziközlekedés rendjéről 
– és betartani, a csónakkal való közlekedés kötelező felszereléseire vonatkozó 
előírásokat (legalább 1 db mentőmellény, 1db evező, 1 db horgony, vagy a mederhez történő 
ideiglenes rögzítésre alkalmas, más számára veszélytelen kialakítású eszköz, legalább 10 fm. kötél vagy 

lánc, 1 liter űrméretű vízmerő eszköz, valamint egy 1 db lámpa vagy fényforrás). 

7. A megtartani kívánt darabszám-korlátozással védett halak súlyát megtartásukat 
követően azonnal, a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak súlyát a nap végén, több 
napos horgászat esetén minden nap éjfélig legalább egy tizedesjegy pontossággal, 
kilogrammban köteles a horgász fogási naplójának megfelelő rovatába bejegyezni. A 
fogás bejegyzése csak kitörölhetetlen tintával, hagyományos golyóstollal történhet. 

8. A horgász köteles a halgazdálkodási hatóság, állami halőr, a hivatásos halőr, a 
társadalmi halőr, a mezőőr, a természetvédelmi őr és a rendvédelmi hatóság 
ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására okmányait bemutatni és átadni. 
 

II. Területi jegyekre vonatkozó horgászrendi előírások 

9. A felnőtt horgászok részére kiadott Éves (Általános vagy Parti) Felnőtt területi jegy 
birtokában kettő darab horgászbottal, legfeljebb 3 db – egyenként maximum 3 ágú – 
horoggal horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval foghat 
csalihalat. 



a. Az Éves Felnőtt területi jeggyel összesen 100 db darabszám-korlátozással védett 
halat egy halfajból összesen 30 darabot, valamint összesen 70 kg egyéb őshonos 
halat foghat ki és tarthat meg. 

b. Az Éves Felnőtt területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett 
halakból naponta összesen 3 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 
2 db (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó 
őshonos fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg. 

10. Az ifjúsági (a 10. életévét betöltött 18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő; 
nappali tagozatos közép- vagy felsőfokú oktatási tanulmányokat folytató személy esetében 22 év alatti, 
valamint az adott naptári évben 22. életévét betöltő, gyermek horgásznak nem minősülő, állami 
horgászvizsgával rendelkező, horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy) horgászok részére 
kiadott Éves Általános Ifjúsági területi jegy, birtokában egy darab horgászbottal – 
legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat, valamint 1 négyzetméternél nem nagyobb 
emelőhálóval foghat csalihalat.  

a. Az Éves Általános Ifjúsági területi jeggyel összesen 30 db darabszám-
korlátozással védett halat egy halfajból összesen 15 darabot, valamint összesen 
35 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg. 

b. Az Éves Általános Ifjúsági területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással 
védett halakból naponta összesen 2 db tartható meg, egy halfajból azonban 
legfeljebb 1 db (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem 
tartozó őshonos fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.  

11. Az gyermek (3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy 

részére) horgászok részére kiadott Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában 
egy darab horgászbottal – legfeljebb 1 db horoggal – horgászhat; kizárólag nagykorú 
személy felügyelete mellett. 

a. Az Éves Általános Gyermek területi jeggyel összesen 10 db darabszám-
korlátozással védett halat egy halfajból összesen 5 darabot, valamint összesen 
15 kg egyéb őshonos halat foghat ki és tarthat meg. 

b. Az Éves Általános Gyermek területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással 
védett halakból naponta összesen 1 db tartható meg. A darabszám-korlátozás 
alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható meg.  

12. A felnőtt horgászok részére kiadott Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy birtokában 
kettő darab horgászbottal – készségenként legfeljebb 1 db horoggal, kivéve a pergető 
műcsali – horgászhat. Parti horgászata alatt a bevetett horgászszerelékéit – 
horgászhelyétől – maximum 100 m-távolságra helyezheti el! (A behúzást csak a vízi 

közlekedést végzők zavarása és akadályozása nélkül szabad végezni).  

a. Az Éves Sportcélú Felnőtt területi jegy őshonos hal megtartására nem jogosít. 

13. Az éves területi jegyet váltó felnőtt horgászok területi jegye tartalmazza a 
Természetvédelmi Hozzájárulást (1000 Ft), mely év végén elkülönítésre kerül.  
(A Természetvédelmi Hozzájárulás a vízterület és környezetében történő természetvédelmi célú 
tevékenységek, pl. inváziós növények gyérítési költségeire nyújt forrást.) 

14. A 3 Napos Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 72 órára 
szól.  
A 3 Napos területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból összesen 
6 db tartható meg, egy halfajból azonban legfeljebb 4 db (pl.: 4 db harcsa és 2 db 
csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos, fajokból összesen 16 kg 
fogható és tartható meg a 72 óra alatt. 



15. A Napi Általános Felnőtt területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, 
egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 3 db 
darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 2 db tartható 
meg (pl.: 2 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos 
fajokból naponta összesen 8 kg fogható és tartható meg.  

16. A Napi Általános Ifjúsági területi jegy érvényessége a váltás idejétől 24 órára szól, 
egy napi területi horgászjeggyel egy napra szóló halmennyiséget, összesen 2 db 
darabszám-korlátozással védett halat, egy halfajból azonban legfeljebb 1 db tartható 
meg (pl.: 1 db ponty és 1 db csuka). A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos 
fajokból naponta összesen 5 kg fogható és tartható meg.  

17. Az állami turista horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi idején belül 
(90 nap), csak Napi Turista területi jegy váltható, annak birtokában a darabszám-
korlátozással védett halfajokból naponta összesen 1 db tartható meg, darabszám-
korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 3 kg fogható és tartható 
meg.  

18. Naponta a horgász megtartani kívánt halak mennyisége nem haladhatja meg a 15 kg-
ot. Amennyiben az egy darab fogott és megtartani kívánt hal tömege önmagában, vagy 
azon a napon korábban fogott halak tömegével együtt meghaladja a 15 kg-ot, úgy azt 
a horgász megtarthatja, de arra a napra a horgászatot be kell fejeznie. 

19. Az Éves Felnőtt Parti területi jegy birtokosa Napi Csónakos kiegészítő jeggyel (Éves 
vagy 24 órás) csónakos horgászatra jogosult.  

20. Az Éves Felnőtt területi jeggyel megtartható 30 db azonos halfaj egyedeinek kifogása 
után Többlet Halelvitel kiegészítő jegy váltható, mely további 30 db azonos halfaj 
egyedeinek kifogására jogosít. 

III. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások 

21. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai 
értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, 
minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés 
bármilyen változata. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság 
fenntartása a használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett. 

22. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi 
vagy halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási 
hasznosítói munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg 
korlátozhatja.  
E korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő. 

23. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak 
azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére. +36/30 
111 8470  

24. Csónakot vízre bocsátani és kikötni, csak sorszámmal ellátva, a hódmezővásárhelyi 
Önkormányzat erre vonatkozó rendelete szerint a kihelyezett mólókon lehet. 

25. A horgász sötétedés után köteles horgászhelyét, csónakját jól látható módon, 
folyamatosan fehér fénnyel megvilágítani. 

26. A felügyelet nélkül hagyott (25 méternél messzebb tartózkodó), bevetett 
horgászkészségek tulajdonosától a területi jegy azonnal bevonásra kerül. 



27. Helyfoglalás nincs, a horgászhely elfoglalása érkezési sorrendben történhet. 

28. Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.  

IV. Speciális horgászrendi előírások 

29. Kötelező felszerelési tárgyak: egy 15 kg-ig mérő digitális mérleg, egy legalább 1 m 
hosszú mérőszalag és egy hulladékgyűjtő zsák. 

30. Tilos a holtágon belsőégésű csónakmotorral közlekedni.  

31. Tilos az éjszakai (napnyugtától, napkeltéig) csónakos horgászat november 15-től 
március 14-ig, 

32. A helyszínen maradó mesterséges tárgy elhelyezése, pl. az etetett helyet megjelölni, 
bóját használni, továbbá a horgászkészséget – felcsalizott horgot – behúzni 
(csónakkal, úszva, gumiruhában, stb.) tilos! (kivéve sportcélú felnőtt területi jeggyel 
rendelkezők) 

33. A parton sátrat állítani (kivéve sátrasernyő) tilos!  

34. A távirányítású etetőcsónak használata tilos!  

35. Állóvíz jegén a lékhorgászat csak ott lehetséges, ahol az nem tiltott és a jég legalább 
10 cm vastag, nem olvad és nem mozog. A horgász a kivágott léket a horgászat 
befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni. 

36. A kijelölt szabadvízi fürdőhely (strand) területén horgászni - annak hivatalos 
nyitvatartási idejében - tilos. 

V. Halvédelmi előírások 

Fajnév 
Fajlagos tilalmi 

időszak 
Legkisebb 

kifogható méret 
Legnagyobb 

kifogható méret 

compó Egész évben tilos megtartani! – 

kősüllő Egész évben tilos megtartani! – 

csuka II. 1. - III. 31. 45 cm  

fogassüllő III. 1. - IV. 30. 40 cm 70 cm 

balin III. 1. – IV. 30. 40 cm 70 cm 

sügér III. 1. - IV. 30. 15 cm – 

ponty V. 2. - V. 31. 35 cm 70 cm 

keszegfélék  
(bagoly, lapos, 

dévér) 
– 15 cm – 

 

  



37. A méreten aluli halak védelme érdekében a merítő szák használata kötelező! 

38. Tilos a halak kínzása, a békés halak felbilincselése és kipányvázása, továbbá a 
fém(drót) haltartó használata!  

39. Tilos a halfogási tevékenységhez szonárt (halradart) használni (valamint a csónakban 

tartani)! 

40. Tilos a csónakos horgászat kijelölt vermelő helyeken november 15-től március 14-ig! 

41. Tilos a pergető horgászat a Szegfűi-csatorna területén november 15-től március 14-
ig! 

42. A szabályosan kifogott halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés 
után szabad (A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal, valamint a csalihal élve is elszállítható, de 
kizárólag olyan edényben, mely biztosítja számára a szükséges oxigéntartalmú vizet.).  

VI.  A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 

43. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, 
hogy  

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az 
együttműködésre, 

b) róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, 
video-, hangfelvételt készíthet, 

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy 
hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott 
jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi 
horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi 
jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre 
eltiltható. 

44. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján a halgazdálkodásra jogosult a visszavonást, 
illetve az eltiltást, mint szankciókat csak akkor alkalmazhatja, ha azokat a helyi 
horgászrend tartalmazza. 

45. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt 
cselekmények és az eltiltás mértéke: 

 
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy 
értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 

3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 
Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő 
elszállítása vagy annak kísérlete 
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év, 

de legalább az eltiltás 
idejének a duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  
1-5 év 

Darabszám korlátozás megsértése 
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de legalább az 

eltiltás ideje 
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok 
meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) 

 



Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek 
nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása 
Alsó méretkorlátozás megsértése 
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása 
vagy annak kísérlete 
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő 
szabálysértés 

3 hónap-1 év 

 
46. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások (II.) megszegése 

esetén az eltiltás alkalmazása halgazdálkodási hasznosítói mérlegelés kérdése azzal, 
hogy az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés” 
gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladhatja meg, ugyanakkor a halgazdálkodási 
hasznosítói eljárás nem helyettesíti indokolt esetben szakhatósági eljárás, vagy 
feljelentés kezdeményezését. 

47. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a 
tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó 
hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet 
sor. 

VIII. Záró rendelkezések 

48. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint 
jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett balesetekért és károkért 
felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja. 

49. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a 
halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a 
rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, 
továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók. 

50. Érvényes: 2022. január 01-től 

 

Mártély, 2021.12.31. 

 
  


