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1.

Horgászati lehetőségek

Jelen Házirend a Sporthorgász Egyesület Tarján tulajdonában és kezelésében levő tarjáni
horgásztóra vonatkozó főbb szabályokat foglalja össze. Egyesületünk horgásztaván (Nagy-tó
és Kis-tó) csak az egyesület tagjai ill. azok vendégei horgászhatnak jelen Házirend és az
Alapszabály rendelkezéseit betartva.
Egyesületi tagság létesítésének feltételei a következők:
 Magyar Horgászkártya,
 állami horgászvizsga,
 Állami jegy és fogási napló
 Tarjáni fogási napló (területi jegy)
 a horgász nem áll sem egyesületi sem MOHOSZ fegyelmi eltiltás alatt
 2 fő rendes tag ajánlásával ellátott, aláírt Belépési nyilatkozat (kérelem)
 az Elnökség által jóváhagyott Belépési kérelem
 az éves tagdíjak megfizetése.
Egyesületünk horgásztaván az alábbi horgászfelszerelésekkel lehet horgászni:
Horgász kategória
Felnőtt horgász (18 év felett):

Horgászfelszerelés
2 horgászbottal, botonként max. 2 db egyágú
horoggal vagy 1 db hármashoroggal,

Ifjúsági horgász (18 év alatt):

1 horgászbottal, botonként max. 2 db egyágú
horoggal vagy 1 db hármashoroggal,

Senior horgász (70 év felett):

1 horgászbottal, botonként max. 2 db egyágú
horoggal vagy 1 db hármashoroggal,

Gyermek horgász (14 év alatt):

lásd az alábbiakban.

Vendéghorgász:

1 horgászbottal, botonként max. 2 db egyágú
horoggal vagy 1 db hármashoroggal,

Az önetetős horgászat engedélyezett tavunkon. Külön éves engedély váltása mellett az
etetőhajós horgászat is engedélyezett. Az etetőhajó használatáról az Egyesület Közgyűlése
dönt. A Közgyűlés döntése az etetőhajó használatáról az adott évre vonatkozik, mely döntést
a Közgyűlés évente felülvizsgál és dönt annak meghosszabbításáról vagy eltörléséről.
Gyermek horgászat szabályai:
Gyermek horgász egy horgászbottal, a bot végére erősített zsinórral (orsó nélkül) úszós
készséggel, vízközt, maximum 0,20 mm-es vastagságú zsinórral és 8-astól kisebb, egyágú
horoggal horgászhat. Gyermek horgász orsós horgászfelszereléssel nem horgászhat.
A horgászfelszereléssel csak az engedéllyel rendelkező gyermekhorgász horgászhat, az nem
engedhető át engedéllyel nem rendelkező harmadik fél (pl. kísérő, szülő) számára.
Gyermek horgász kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig
horgászhat valamin kizárólag felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat a tavon.
Hetente maximum 3 kg egyéb halfaj (keszeg, compó, sügér, küsz, kárász, stb..) tartható meg.
Méretkorlátozás alá eső hal nem tartható meg.
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A horgászat időbeni korlátozásai:
 Felnőtt, senior, vendég horgász:
 Ifjúsági horgász:
 Gyermek horgász:

0-24 óráig
04-22 óráig vagy felnőtt jelenlétében 0-24 óráig
napkeltétől napnyugtáig.

Ifjúsági horgász éjjel csak felnőtt jelenlétében horgászhat, és a tavon éjjel csak felnőtt
felügyeletében tartózkodhat. Az éves horgászengedélyt minden év március 31-ig napjáig kell
kiváltani az erre megjelölt engedélyváltási időpontokban. Az ezt követő időszakban pótdíj
megfizetése ellenében váltható ki a horgászengedély.

2. Méret, mennyiségi és időszaki korlátozások, fogási tilalmak
2.1 Méretkorlátozások: Tilos megtartani az alábbi mérettől kisebb illetve nagyobb halakat.

A testhosszúság az előzőekben felsorolt halfajoknál, az orr csúcsától a farokúszó tövéig mért
távolság. Amennyiben a kifogott süllő mélyen nyelt, a halat visszadobni tilos.
A kifogott, de megtartani nem kívánt példányokat, a kifogást követően azonnal, kíméletesen
vissza kell helyezni a vízbe.
Aki elhagyja a vízpartot az köteles megölni és magával vinni a kifogott és beírt halat. Tilos
élő halat magunkkal vinni. Ha a vízpartot a kifogott hallal együtt hagyjuk el, kötelesek
vagyunk a horgászengedélyünket magunkál tartani és a halőr vagy a rendőr kérésre
felmutatni. Tilos élő halat kint hagyni, úgy, hogy a horgász elhagyta vízpartot. Az ellenőr, ha
ilyet tapasztal köteles az élő halat visszaengedni a tóba. Ebből az is következik, hogy
„hazaszállítás” céljából nem adhatjuk át másnak az általunk kifogott halat. A fentiek be nem
tartása szabálysértés, mely fegyelmi ügyet vonhat magával.
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2.2 Mennyiségi korlátozások:
Az egyes horgászkategóriákban megtartható hal mennyiségek napi, heti és évi mennyisége.

* Az őszi csuka telepítéstől a következő év február 28-ig a megtartható csuka mennyisége heti
1 db lehet.
Ragadozó halak: csuka, süllő, fekete sügér, balin. Egyéb halfajok: keszeg, kárász, compó,
sügér. Horgászhét: hétfő 0:00 órától vasárnap 23:59 óráig terjed.
Aki kifogta és megtartotta a heti kifogható hal mennyiséget, az nem horgászhat az adott
halfajra tovább. A kifogott halat a korábban kifogottal és megtartottal kicserélni tilos.
A kifogott és megtartani kívánt halat azonnal golyóstollal, jól olvasható módon mind az
állami fogási naplóba mind a saját (tarjáni) fogási naplóba be kell írni. A fogás dátumát
(hónap nap) és időpontját (óra, perc) is rögzíteni kell az erre kijelölt rovatban a tarjáni fogási
naplónkban. A hal tópartról történő elvitele, vagy helyszíni elfogyasztása esetén az „elvitt”
rovatban az „Elv.” beírást kell bejegyezni a tarjáni fogási naplóba.
Az egyéb halfajok esetében a megtartani kívánt mennyiség bejegyzése a vízpart elhagyásakor
történik.
Csak annyi apróhalat tartsunk meg, vigyünk el, amennyire valóban szükségünk van, mert a
folyamatos telepítés nehezen oldható meg. A haltartóban megdöglesztett, vagy kidobott hal
fegyelmi vétség alá esik.
2.3 Időszaki korlátozások, fogási tilalmak:
Tavunkon minimális fogási tilalmakat leszámítva egész évben lehet horgászni. Az őszi csuka
és/vagy süllő telepítés időpontját követően 7 napos ragadozó fogási tilalom lép életbe be a
csuka és/vagy a süllő horgászatára. Ebben az időszakban TILOS a Kis-tavon vagy a Nagy
tavon (attól függően, hogy melyik tóba került telepítésre a csuka vagy a süllő) bármilyen
horgászmódszerrel ragadozó halra horgászni. A tilalmoról a tagság értesítést kap a honlapon
(www.tarjanhorgasz.hu) és a hirdetőtáblákon.
Vizünkön a halfajonként fogási tilalmat a Megyei Halászati Felügyelet engedélye
szabályozza. Ezek tartalmáról valamint az Elnökség által elrendelt rendkívüli tilalmi
időszakokról a Közgyűlésen, a honlapunkon és a hirdetőtáblákon keresztül értesülhetnek a
horgászok.
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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!
A horgász bevetett készségeitől csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal
bevághasson. Ez a sportszerűség elve. Aki horgászhelyét elhagyja, készségeit köteles a vízből
kivenni.

3. Új engedély váltásának feltételei
Aki az engedélyezett évi halmennyiséget évközben eléri, lehetősége van új horgászengedély
megváltására az éves díj ismételt befizetésével, azonban a megtartható nemes hal mennyisége
ebben az esetben már csak a 2.2. pontban szereplő éves mennyiség fele.

4. Vendéghorgászat
Vendéghorgász az a 14 év feletti horgász lehet, aki rendelkezik Magyar Horgászkártyával és
akit a felnőtt (18 év feletti) egyesületi tag meghív horgászni. Ifjúsági- és gyermekhorgász
vendéget nem fogadhat. A vendéghorgász részére vendégjegyet kell váltani, amelynek díja
évente kerül az elnökség által megállapításra. Vendégjegyet csak felnőtt (18 év feletti)
egyesületi tag válthat vendége számára. A vendégjegy 24 óra időtartamra szól, amelynek
kezdő időpontja (óra, perc) a vendégjegyen feltüntetésre kerül. Vendégjegy váltható az
elnökség tagjainál, és az ellenőröknél. A vendéghorgász csak a vendéglátó egyesületi tag
felügyelete, és jelenléte mellett horgászhat, a horgászrend betartatásáért és a vendéghorgászért
a vendéglátó egyesületi tag felelős. Fegyelmi eljárás és büntetés hatálya alatt lévő horgász
vendéget nem fogadhat.
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.
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 (szák, bilincs) használata kötelező. Csalihal fogására
maximum 1 m²-es csaliháló használata megengedett. Csalihalból maximum 20 db tárolható,
csalihalként nemeshal nem használható.
A horgászhelyet sötétedés után jól látható módon ki kell világítani. Tilos erős éjszakai fény
használata ami a szemközti parton horgászót zavarja.
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 zenehallgatás, lármázás, trágár beszéd és viselkedés, mások
nyugalmának zavarása TILOS és fegyelmi vétséget von maga után.
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A horgász köteles az ellenőr, halőr felszólításának eleget tenni, és igazolványát valamint a
kifogott halat vonakodás nélkül megmutatni. Az ellenőrzés kiterjed a tóhoz vezető utakra is.
Minden felnőtt egyesületi tagnak kötelessége részt venni a tó és a közös tulajdon őrzésében. A
tó téli őrzése valamennyi 18 évét betöltött horgászunk számára kötelező. Az őrség időtartama
24 óra személyenként. Ezen kötelezettség díjfizetés ellenében megváltható. A megváltás díját
a Közgyűlés állapítja meg. Az őrzés időszaka november 15-től március 15-ig terjed.
A horgász köteles a horgászhelyét és környezetét tisztán tartani és azt a horgászat befejeztével
tisztán hátrahagyni. Szemetet, étel-, ital-, és horgászcsali-maradékot, vagy más hulladékot a
horgászhelyen hátrahagyni tilos. Egyesületünk nem alkalmaz szeméttárolókat a tavon, így a
tóparton keletkezett hulladékot mindenki köteles magával vinni és gondoskodni annak
szakszerű – lehetőleg szelektív - elhelyezéséről. A vízparton megtisztított hal maradékát tilos
a tóba dobni.

6. Építés, stégfenntartás
A jelenleg meglévő horgászstégek, horgászházak száma (138 db) állandó, annak további
növelésére, új helyen történő építés nem lehetséges. Horgászállást, stéget csak az egyesület
rendes tagja birtokolhat, pártoló tagok nem.
Kizárólag a meglevő horgászházak felújítás lehetséges, a következők szerint:
Az építési munkák megkezdése előtt egy mérethelyes vázlatrajz benyújtása szükséges, melyet
az Elnökség a benyújtástól számított 15 napon belül elbírál. Az Elnökség írásos jóváhagyását
követően kezdődhet meg a felújítás. A stég maximális mérete 20m² a horgászház maximális
mérete 20 m² lehet.
Stéget átépíteni, felújítani csak a tájba illően szabad. Horgászház kizárólag fából építhető,
téglából, kőből tilos házat építeni. Bármilyen egyéb más parti építmény építési engedély
köteles és csak az Elnökség írásos engedélye alapján építhető.
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 horgászállás tulajdonosának a felelőssége. Jelen rendelkezés be
nem tartásából eredő károkat a tag viseli.
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: hétfőtőlcsütörtökig 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 „Elv” szót nem írja be a fogási naplóba,
 darabszám-korlátozáson felüli mennyiséget tart meg és visz el,
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a közösségi vagyont meglopja, károsítja,
akinek vendége vendégjegy nélkül horgászik.

Tilos továbbá:
 az etetőanyag behordása, a csalit, etetőanyagot úszva, 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, zsilipről, bukógátról, hídakról, műtárgyakról 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, további rendelkezéseket, előírásokat
az Alapszabály, valamint az egyesület szervei által elfogadott határozatok tartalmaznak.

Valamennyi tagunknak és kilátogató vendégünknek - a szabályok betartása mellett - kellemes
kikapcsolódást, eredményes horgászatot és jó haljárást kíván az

ELNÖKSÉG.
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