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1.  Horgászati lehetőségek a Sporthorgász Egyesület Tarján „B-Tábla” 
horgásztaván 

 
Érvényes engedéllyel rendelkező: 

• Felnőtt horgász:    2 bottal, max. 2-2 horoggal, 
• Ifjúsági és féljegyes horgász:  1 bottal, max. 2 horoggal, 
• Gyermekhorgász:    1 bottal, a bot végére erősített zsinórral (orsó 

nélkül) úszós készséggel, vízközt, maximum 20 
mm-es zsinórral és 8-astól kisebb, egyágú 
horoggal horgászhat. 

Az önetetős horgászat engedélyezett tavunkon. 
 
Időbeni korlátozások: 

• Felnőtt és ún. féljegyes horgász:  0-24 óráig 
• Ifjúsági horgász (18 év alatt): 04-22 óráig 
• Gyermek horgász:    napkeltétől napnyugtáig. 

 
Ifjúsági és gyerekhorgász éjjel nem horgászhat, és a tavon csak felnőtt felügyeletével 
tartózkodhat. Gyermekhorgász a Kis-tavon csak szülői felügyelet mellett horgászhat. 
Gyermekhorgász engedélyét az ifjúsági felelős adja ki, amennyiben horgászismeretből sikeres 
vizsgát tett. 
Az éves horgászengedélyt március 31-ig kell kiváltani, az ezt követő időszakban pótdíj 
megfizetése ellenében váltható ki. 
 
2. Méret és mennyiségi korlátozások 
 

Méretkorlátozások: Tilos megtartani az alábbi testhosszúságtól rövidebb halakat: 

 
Ponty  30 cm     Süllő  30 cm 
Amur  40 cm     Harcsa  50 cm 
Csuka  40 cm     Fekete sügér: 30 cm 
Balin  40 cm     Busa  nincs 

 
A testhosszúság az előzőekben felsorolt halfajoknál, az orr csúcsától a farokúszó tövéig mért 
távolság. Amennyiben a kifogott süllő mélyen nyelt, a halat visszadobni tilos. 
Pontyból és amurból a megtartható legnagyobb méret 6kg, azaz a 6kg-nál nagyobb kifogott 
példányokat, a kifogást követően azonnal, kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe. 
 
Mennyiségi korlátozások: 
 

 Felnőtt Ifi és féljegyes Gyermek 
Halfaj Heti Éves Heti Éves Heti 

Békés halak 3 db 25 db 2 db 13 db - 
Ragadozó halak 2 db 15 db 1 db 8 db - 

Harcsa 2 db 10 db 1 db 5 db - 
Afrikai harcsa 2 db 10 db 1 db 5 db - 
Egyéb halfajok 5 kg nincs 3 kg nincs 3 kg 

Busa 2 db nincs 1 db nincs - 
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Békés halak: ponty, amur. Ragadozó halak: csuka, süllő, balin. Egyéb halfajok: keszeg, 
kárász, compó, sügér, törpeharcsa. Horgászhét: hétfő 0 órától vasárnap 24 óráig terjed. 

 
A kifogott és megtartani kívánt halat azonnal golyóstollal, jól olvasható módon a fogási 
naplóba e kell írni. Ugyancsak be kell jegyezni a fogás időpontját (óra, perc) a napló 
„kecsege” rovatába. A hal tópartról történő elvitele, vagy helyszíni elfogyasztása esetén az 
„ELVITT” szót kell bejegyezni a fogási naplóba. 
Az egyéb halfajok esetében a megtartani kívánt mennyiség bejegyzése a vízpart elhagyásakor 
történik.  
 
Kérünk mindenkit, hogy csak annyi keszeget tartson meg, vigyen el, amennyire valóban 
szüksége van, mert a folyamatos telepítés nehezen oldható meg. A haltartóban 
megdöglesztett, vagy kidobott hal fegyelmi vétség alá esik. 
 
Vizünkön a halfajonként fogási tilalmat a Megyei Halászati Felügyelet engedélye 
szabályozza, melyek időpontjáról a Közgyűlésen, és a hirdetőtáblákon keresztül értesülhetnek 
a horgászok. 
 
A pergetés (blinker, wobbler, pilker) szabályai: 
Amennyiben pergető horgászat során a horog a ponty, vagy az amur testébe kívülről akadt 
bele, úgy a megfogott halat a horog kíméletes kiszedése után vissza kell helyezni a vízbe. 
Pilkerezni csak egyágú horoggal szabad. A villantózáshoz (körforgó vagy támolygó) és a 
wobblerezéshez megengedett a hármas horog használata, azonban annak mérete, szélessége 
nem haladhatja meg a villantó, vagy a wobbler külső méretét, szélességét. Szivarólommal, 
balinólommal pergetve horgászni tilos! 
 
3. Új engedély váltásának feltételei: 
 
Aki az engedélyezett évi halmennyiséget évközben eléri, lehetősége van új engedély 
megváltására az éves díj ismételt befizetésével, azonban a megtartható nemes hal mennyiség 
ebben az esetben már csak a fenti táblázatban szereplő éves mennyiség fele.  
 
4. Vendéghorgászat 
 
Vendéghorgász bárki lehet, akit a felnőtt (18 év feletti) egyesületi tag meghív horgászni. (Ifi 
és gyermekhorgász vendéget nem fogadhat.) A vendéghorgász részére vendégjegyet kell 
váltani, amelynek díja évente kerül az elnökség által megállapításra. A vendégjegy 24 óra 
időtartamra szól, amely időpont a jegyen feltüntetésre kerül. Vendégjegy váltható az elnökség 
tagjainál, és az ellenőröknél. A vendéghorgásznak nem kell horgászengedéllyel rendelkeznie, 
továbbá bel- és külföldi személy azonos elbírálás alá esik. A vendéghorgász csak a vendéglátó 
felügyelete, és jelenléte mellett horgászhat, a horgászrend betartatásáért a vendéglátó a 
felelős. Fegyelmi eljárás és büntetés hatálya alatt lévő horgász vendéget nem fogadhat. 
Megtartható halmennyiség vendéghorgászoknak: 

• 1 db békéshal, és 
• 1 db ragadozó hal, és 
• 3 kg egyéb halfaj. 

 
A megtartani kívánt halat a vendéglátó horgász fogási naplójába kell bejegyezni az alábbi 
módon: a vízterület megnevezéséhez a „vendég” szó kerül bejegyzésre. A vendégnek 
bejegyzett hal mennyisége nem számít bele a kifogható heti és éves korlátozott mennyiségbe. 
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Vendéghorgászt több alkalommal fogadhat a horgász, vendégjegy-váltásnak nincs felső 
korláta. A vendégjegy kiváltása a vendéglátó fogási naplójába bejegyzésre kerül. 
 
 
5. A horgászok kötelezettségei 
 
Merítőháló, mérőeszközök és haltartó használata kötelező. Csalihal fogására 1 m²-es háló 
használata megengedett. Csalihalból maximum 20 db tárolható, csalihalként nemeshal nem 
használható. 
A horgászhelyet sötétedés után jól látható módon ki kell világítani. 
Mindenki köteles a horgászrendben meghatározott kötelmeket és tilalmakat betartani, és 
másokat is figyelmeztetni ezek betartására. Mindenki köteles tiszteletben tartani másoknak azt 
a jogos igényét, hogy a vízparton zavartalanul horgászhasson, nyugodtan pihenhessen. 
Hangoskodás, éneklés, hangos rádiózás, lármázás, mások zavarása nemcsak tilos, de fegyelmi 
vétség alá is tartozik. 
A horgász köteles az ellenőr felszólításának eleget tenni, és igazolványát valamint a kifogott 
halat vonakodás nélkül megmutatni. Az ellenőrzés kiterjed a tóhoz vezető utakra is. 
 
Minden horgász köteles az éves engedély kiváltásával egy időben tófenntartási díjat is 
megfizetni. Ifi és féljegyes horgász esetében ez a felnőtt díj 50 %-a. Lehetőség van szervezett 
keretek között tófenntartási munkák végzésére, amely munkavégzéssel a következő évi 
tófenntartási díj kiváltható. Az éves díj 12 munkaórának megfelelő munkavégzéssel 
egyenértékű. 
Minden felnőtt egyesületi tagnak kötelessége részt venni a tó és a közös tulajdon őrzésében. A 
tóőrzés éves kötelező időtartama 24 óra személyenként. Ezen kötelezettség díjfizetés 
ellenében megváltható. A megváltás évente változó díját az elnökség állapítja meg. Az őrzés 
időszaka november 15-től március 15-ig terjed. Szervezését, koordinálását a tógazda végzi.  
 
Minden horgásznak kötelessége a tó és környezetének tisztántartása, a természetes környezet 
védelme. Szemét és hulladék elhelyezésére a kialakított tárolókban van lehetőség, a stégeken 
és környezetében hulladék, feleslegessé vált tárgyak, anyagok tárolása tilos. 
 
 
6. Építés, stégfenntartás 
 
A jelenleg meglévő stégek darabszámának növelésére nincs lehetőség. 
Újjáépítés, felújítás a következők szerint lehetséges: 
A munkák megkezdése előtt azt egy vázlatrajz alapján az elnökséggel engedélyeztetni kell 
(kézzel rajzolt vázlat is elegendő). A stég nagysága max. 40 m² lehet, ebből a horgászház 
max. 20 m². A maximális méreteket akkor is be kell tartani, ha a ház nem a stégen 
helyezkedik el.  
Stéget átépíteni, felújítani csak a tájba illően szabad. Horgászház kizárólag fából építhető, 
téglából, kőből tilos házat építeni. 
 
A vízügyi előírásokkal összhangban horgásztavunkon a stégek, horgászállások csak úgy 
létesíthetők, hogy azok alsó szintje a tó üzemi vízszintje felett 60 cm-re helyezkednek el. 
Üzemi vízszintnek nevezzük az árapasztó műtárgy bukó élének szintjét. A meglévő stégek, 
horgászállások átépítése a tagok feladata. Jelen rendelkezés be nem tartásából eredő károkat a 
tag viseli.  
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Építési és egyéb zajjal járó fenntartási munkák végzésére az alábbi módon van lehetőség: 
október 15-től április 30-ig minden nap, ezt követő időszakban hétfőtől-csütörtökig. Egész 
évben tilos az építkezés ünnepnapokon. Fűnyírás minden napon engedélyezett: hétfőtől-
csütörtökig egész nap, péntektől vasárnapig, 10-14 óráig. 
 
 
7. Fegyelmi vétségek 
 
Fegyelmi vétséget követ el az a horgász, aki: 

• a tóban „gereblyézik” (sorba kötött horgok, hármas horgok használata), 
• halászhálót használ, 
• méreten aluli halat tart meg és visz el, 
• a kifogott hal súlyát és a fogás időpontját nem jegyzi be a fogási naplóba, 
• a hal tópartról történő elvitele esetén az „ELVITT” szót nem írja be a fogási naplóba, 
• darabszám-korlátozáson felüli mennyiséget tart meg és visz el, 
• a közösségi vagyont meglopja, károsítja, 
• akinek vendége vendégjegy nélkül horgászik. 

 
Tilos továbbá: 

• az etetőanyag behordása, a csalit, etetőanyagot úszva, vagy egyéb eszközzel 
behordani, azt lekötött bójákkal megjelölni, 

• a bedobott készséget felügyelet nélkül magára hagyni, 
• a csónak használata, 
• kutyát a tóra szájkosár nélkül kihozni és szabadon engedni, 
• a völgyzáró gátról és a tavak közötti hídról horgászni, valamint a zsilip és túlfolyók 

viszonyait megváltoztatni, 
• a Kis-tó mindkét partjára gépjárművel és bármilyen motoros járművel behajtani, 
• a tóban fürödni. 

 
Ez a házirend elsősorban a horgászat feltételeit összegzi, minden rendelkezéseket, előírásokat 
az Alapszabály, valamint az egyesület szervei által elfogadott határozatok tartalmaznak. 
 
Valamennyi tagunknak a szabályok betartása mellett eredményes horgászatot, sok sikert 
kíván az elnökség nevében: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fülöp István 
elnök 


