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A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

Az Összevont Területi Jegy szabályai - 2019.
1. A jegy tulajdonosa jogosult a feltüntetett vízterületeken a vonatkozó
jogszabályok, az országos és a helyi horgászrendben meghatározott
előírások és korlátozások betartásával horgászni. Csak érvényes állami
horgászjeggyel és fogási naplóval rendelkező, a MOHOSZ tagegyesületeinél
tagsággal rendelkező horgászok vehetik igénybe.
2. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és
a horgászat során betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013,
(XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ horgászrend előírásait.
A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a következmények
alól!
3. Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a
területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A helyi
horgászrendekről, a szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható
szankciókról www.hofesz.hu honlapon tájékozódhat.
A Fehérvárcsugói-víztározó 2018-2020 évi tervezett vízügyi munkálatai
miatt a Hofesz évközben korlátozásokat vezethet be a tározón.
4. Horgászni csak partról, a csatolt táblázat szerint engedélyezett az
éjszakai horgászat.

Egyéb szabályok:
- Lehetőleg a vízben tartott szákban szabadítsuk meg a halat a horogtól!
- Benedvesített kézzel nyúljunk a halakhoz!
- Ne készítsünk a földön/fűvön fekvő halakról képet!
A Gaja-patak Felső pisztángos területen, a kijelölt szakaszokon egyidőben
max. 5 fő horgászhat!
Békés halra történő horgászat szabályai:
Horgászni úszós-, fenekezős módszerrel engedélyezett.
Horgászni egyágú szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es
méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves
kézzel fogjuk meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb
időn belűl, kíméletesen helyezzük vissza a vízbe.
Pontymatrac, sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló
használata kötelező (damilos szákfej használata tilos)!

03.01-11.30

napkelte-napnyugta
napkelte-napnyugta
Március 29-október 1.
napkelte-napnyugta
(más időpontban tilos)

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

A horgászjegy hal megtartására nem jogosít!

A ragadozóhalas pergető horgászat szabályai:
Horgászni pergető és legyező műcsalis módszerrel engedélyezett, minden
más módszer TILOS!
Egy darab egyágú szakáll nélküli horoggal szerelt műlégy, vagy műcsali
használata engedélyezett.
Kötelező felszerelések: 1db gumírozott meritőszák, 1db horogszabadító.

Göbölyvölgyi horgásztó (Császárvízi horgásztó) 07-018-1-1
Várpalota S II. alsó-külső tó 19-0051-1-4
Gaja-patak felső Bakonycsernye Bercsényi utcai hídjától
a Fehérvárcsurgó Aranyhegy dűlő (8212.sz. út) közúti hidjáig (07-028-1-1).
A horgászat megkezdése előtt online regisztr áció kötelező!

SORSZÁM:

2 bot, 1 horog/bot

5. Kíméleti területek: Az engedélyben felsorolt vízterületeken, a védett
kíméleti részeken tilos a horgászat, ezek elhelyezkedéséről a horgászat
megkezdése előtt kell tájékozódni.
6. A horgászvizek egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező
tevékenységet végezni és szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a
természetet és környezetünk tisztaságát! A horgászat során a keletkezett
hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni!
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és
magára nézve kötelezőnek elismeri az adott vízterület horgászrendjét,
annak betartását, hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével
kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátásához a jogosult
által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A horgászatra vonatkozó szabályok megsértésekor, a területi jegyet a
szabálytalanságot megállapító halászati őr, társadalmi halőr is elveheti.
Halvédelmi szabálysértés esetén a hatósághoz történő továbbítás végett az
állami horgászjegy visszatartásra kerül.
9. A rendészeti igazolvánnyal és jelvénnyel rendelkező halőrök
szabálysértés gyanúja esetén jogosultak a ruházat, csomag és jármű
átvizsgálására, a jármű feltartóztatására, szükség esetén kényszerítő
eszközök alkalmazására.
10. Éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér
fénnyel kell megvilágítani.
11. A vízkezelők a vízparton történő balesetekért felelősséget nem
vállalnak!
Elveszett engedélyt nem áll módunkban pótolni!

Palotavárosi Alsó és Felső-tó (07-026-1-5)
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Gaja patak (07-002-1-1, 07-003-1-1)
Sárvíz Malomcsatorna (07-004-1-1)
Nádor-csatorna (07-005-1-1)
Fehérvárcsurgói-víztározó (07-009-1-1)
Pátkai-víztározó (07-013-1-1)
Sárszentmihályi víztározó (07-008-1-1)

KEDVEZMÉNYES

ÖSSZEVONT TERÜLETI
SPORTJEGY

Engedélyezett vízterületek:

ÖSSZEVONT ÉVES VERSENYJEGY

Verseny 1.

Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

Verseny 2.

Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
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A HOFESZ Halőrök telefonszáma
a www.hofesz.hu honlapon található.

Nagy Attila elnök (s.k.)

