
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

KISSZERSZÁMOS
HALÁSZREND 2021.

Elektronikus tájékoztató hivatkozása:
http://zalaihorgasz.hu/horgaszrend/kisszerszamos-2021.pdf

Érvényes: 2021.02.01. – 2022.01.31.

A Kisszerszámos területi jegy az alábbi vízterületekre érvényes:
- Mura-folyó magyarországi szakasza, a Mura-Kerka torkolattól a régi Dráva-torkolatig, az őrtilosi
vasútállomástól számított 500 méterig (víztérkód: 20-029-1-4),

A Kisszerszámos területi jegyet váltó halász elfogadja a folyóra vonatkozó halászrendet, beleértve a
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége (továbbiakban: HEZMSZ) által igazolvánnyal ellátott
halőrök jogosultságára vonatkozó szabályokat is. A halászati szabályokat és azok betartását, a
fegyelmi vétségek esetén esetlegesen kiszabott büntetési tételeket a területi jegy tulajdonosa annak
megvásárlásával egyidejűleg magára nézve kötelezőnek tartja.
A halász a halászat megkezdése előtt köteles megismerni és a halászat 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, az Országos Horgászrendben
foglaltakat, valamint a jelen halászrend szabályait.

1.  ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK:

a) Halászni kizárólag a Mura folyó medrében lehet, 05 órától 22 óráig! Éves éjszakai kiegészítő
területi jeggyel napi időbeni korlátozás nélkül engedélyezett a halászat.

b) TILOS halászni műtárgyról (hídról, stégről), illetve a folyón kihelyezett táblákon feltüntetett
helyekről.

c) Foglalt hely nincs! Helyfoglalás érkezési sorrendben!

d) A haltelepítéseket követő időszakra vonatkozóan az Elnökség részleges, vagy általános halászati
tilalmat rendelhet el!

e) A Mura folyón a halász az Országos Szabályokat köteles betartani az alábbi kiegészítésekkel:
Minden halász köteles a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001
(XII.27.) BM rendeletet betartani. A halászjegyen szereplő folyóvíz egyes szakaszai határvíznek
minősülnek, melynek körzetében a határrend betartása kötelező. TILOS az államhatár megjelölésére
szolgáló határjelek megrongálása, elmozdítása, vagy áthelyezése. Az ilyen jellegű cselekmények
észlelése esetén a magyar Határőrizeti szervet értesíteni kell (Telefon: 06-93-343-477)

Az államhatárt az EU Parlament és Tanács 562/206/EK Rendeletében (Schengeni Határellenőrzési
Kódex) meghatározott szabályok szerinti bármely ponton át lehet lépni anélkül, hogy
személyellenőrzésre kerülne sor, azonban a szomszéd állam területén engedély hiányában végzett
jogosulatlan halászati tevékenységért a felelősséget a halász viseli. TILOS vízi járművel tudatosan,
vagy a víz, szél sodrása következtében államhatáron átkerülni.

2. ESZKÖZHASZNÁLAT:

a) A kisszerszámos halász egy időben 1 darab emelőszerkezettel halászhat – 1db fix vagy 1 db
mobil eszközzel.



Érvényes halászjegy birtokában a kisszerszámos halász maximum 2 db fix emelőszerkezet
regisztrációját kérheti HEZMSZ-től.
A fix emelőszerkezeten látható módon fel kell tüntetni az állami halászjegy számát és a halász
nevét. A regisztráció során a halász 2021. március 31-ig köteles megadni a fix halászhely GPS
koordinátáit a HEZMSZ-nek. Figyelem: a nem regisztrált és/vagy halászjegy számmal nem ellátott
fix emelőszerkezetet a HEZMSZ megsemmisíti!

b) A kifogott halak tárolására merevítős haltartó használata kötelező. A kifogott nagy testű halaknál,
illetve a ragadozó halaknál a pontyzsák, a kipányvázás, illetve a szájbilincs használata
engedélyezett.

3. MENNYISÉGI, MÉRET ÉS DARABSZÁM KORLÁTOZÁSOK:

A fajlagos fogási tilalmi idő, méret, darabszám és mennyiségi korlátozás megegyezik az állami
halászjegyen előírtakkal, mely kiegészül az alábbi rendelkezésekkel:

a) Halász esetében
Méretkorlátozással védett halfajokból (ponty, süllő, stb.) megtartható:
- naponta: 3 db, fajonként legfeljebb 2 db (pl. 2 db ponty + 1db csuka)
- hetente: 5 db, fajonként legfeljebb 3 db,
- éves viszonylatban 35 db – méretkorlátozással védett hal megtartása után új területi jegy váltása
kötelező a további halászathoz.
Méretkorlátozással nem védett halfajokból (keszegfélék, stb.) megtartható:
- naponta, 5 kg, hetente: 15 kg, évente: 80 kg.

b) A napi korlátozáson belül kifogott nagyobb egyéb halat (pl. 5 kg-os amurt) a halász megtarthatja,
de az egyéb halak halászatát köteles abbahagyni.

c) A sebes pisztráng megtartható mérete 25 cm. A 35 centiméternél kisebb pontyot vagy compót
megtartani TILOS! A süllő legkisebb megtartható mérete 40 cm! A kecsege nem fogható –
közösségi jelentőségű halfaj!

4. EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

a) A halászhelyet elfoglalni a halászat megkezdése előtt maximum fél órával szabad, valamint a
halászhelyet a halászat befejezése után maximum fél órával el kell hagyni. TILOS a vízbe vetett
halászkészséget őrizetlenül hagyni!

b) TILOS a folyón stéget létesíteni! Halász-kunyhó, halászállás a folyómederben, és a parton még a
parti tulajdonos hozzájárulásával sem létesíthető.

c) TILOS a halak takarmányozása és szoktató etetése! Elektromos vezeték közelében, illetve alatta
halászni TILOS!

d) Tüzet rakni TILOS! Kivétel a kiépített tűzrakó hely, a faszenes, vagy gázpalackos grillezés,
sütés, főzés! Tilos a folyóban fürdeni, valamint háziállatot úsztatni és fürdetni!

e) A kifogott élőhalat kizárólag vízben lehet tartani. A kifogott halat vödörben, vízben, szárazon,
lassú kínos fulladásnak kitenni TILOS!

g) A halászhely megvilágítása napnyugtától – napkeltéig kötelező!



5. A HALŐRZÉS TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:

a) A halász, a halfogásra jogosító okmányait, területi jegyét, állami jegyét és fogási naplóját,
valamint arcképes személyazonosító okmányát köteles magánál tartani és a halőri intézkedés során
átadni a halőrnek.

b) A halász köteles az HEZMSZ által kiállított igazolvánnyal rendelkező, magát igazoló halőrnek
felszólításra zsákmányát, felszerelését bemutatni, a halőr kérésére csomagját kinyitni és
ellenőrizhetővé tenni.

c) A halász a halőr felszólítására köteles biztosítani azt is, hogy gépjárművébe, annak csomagterébe
a halőr ellenőrzés céljából benézhessen, továbbá köteles gépjárművében a csomagokat is
ellenőrizhetővé tenni.

d) Ha a halőr úgy ítéli meg, hogy a halász nem működik együtt, a területi jegyet és állami jegyet
további intézkedés idejéig magánál tarthatja, illetve átadhatja az HEZMSZ-nek.

e) A halőr egy adott személyt első alkalommal történő vétsége vagy kisebb szabálysértése esetén
jogosult figyelmeztetni, de a figyelmeztetés tényét fel kell jegyeznie a területi jegyre, és az állami
jegy és fogási naplóba!
A halász súlyos szabálytalansága vagy második szabálysértése, vétsége esetén a halőrnek
mérlegelés nélkül magánál kell tartania a területi jegyét, állami jegyét és a megfelelő eljárást
elindítani a halásszal szemben!

f) A területi jegy megváltásával tulajdonosa tudomásul veszi, hogy róla szabályszegés gyanúja
esetén a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a jogosult által fénykép, mozgókép és
hangfelvétel készülhet.

6. HALÁSZETIKA:

Halászhoz különösen méltatlan viselkedésnek minősül az agresszív viselkedés, a
halász/horgászhelyre előbb érkezett halász/horgász zaklatása, a halőrök munkájának akadályozása,
az együttműködés megtagadása, a szemetes helyen való halászat, és a hangoskodás a vízparton!

A halász óvja és védi a vízparti környezetet, segíti a fiatal és kezdő sporttársakat, és szándékosan
nem akadályozza vagy zavarja horgász- illetve halásztársait.

Kapitális és rekordméretű hal kifogása esetén kérjük, hogy értesítse a halőrt, aki lehetősége szerint
gyorsan és az országos listára való felkerülés követelményeinek megfelelően hitelesíti a fogást.

7. FEGYELMI VÉTSÉGEK:

A halőr, a HEZMSZ által az alábbiakban meghatározott esetekben, a megnevezett időtartamra
bevonja területi jegyét a szabálytalankodó, fegyelmi vétséget elkövető vagy halászetikát sértő
halászoktól:

Szemetes helyen való halászat: 3 hónap
Halászkészség őrizetlenül hagyása: 6 hónap
Halászhely nincs kivilágítva: 6 hónap
Fogási napló hiányos vezetése: 6 hónap
Halak szoktató etetése: 3 hónap
A halak az Országos horgászrendtől eltérő élve szállítása: 3 hónap
Vízben állva történő halászat: 3 hónap



Völgyzárógátról, műtárgyról (hídról, stégről csónakból), vagy
bármilyen vízi járműről folytatott halászat: 3 hónap
Agresszív viselkedés: 6 hónap
A halászhelyre előbb érkezett horgász/halász zaklatása: 6 hónap
Hangoskodás a vízparton: 3 hónap
A halászat időbeli korlátozásának be nem tartása: 3 hónap
Halőrök munkájának akadályozása: 12 hónap
Éves viszonylatban a váltott területi jegyekhez a méretkorlátozással
védett halra megállapított darabszám megfogása utáni halászat: 6 hónap
Megengedettnél több halászkészség használata: 12 hónap

Hallopás, orvhalászat, állatkínzás, tilalmi idővel védett hal megtartása, a darabszám korlátozás
megsértése esetén feljelentés, szabálysértési eljárás megindítása és végleges kitiltás az adott
vízterületről!

A vétségek elkövetése esetén, a halászati őr az országos és a helyi halászrend szerint jár el.

Zalaegerszeg, 2021. január 25.

8.  ELÉRHETŐSÉGEK:

Halőrök:
Toplak Tibor; Telefon: +36-30/ 995 72 10
Cserfő György; Telefon: +36-30/ 34 84 964
Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége:
Zalaegerszegi iroda;
Telefon: +36-92/ 313 396
E-mail: info@zalaihorgasz.hu
További információk: www.zalaihorgasz.hu

Halászsikerekben gazdag és eredményes Új Évet kíván 2021-ben is a Horgászegyesületek Zala
Megyei Szövetsége!

Makovecz Tamás elnök
HEZMSZ


