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1.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK:

A területi jegyen felsorolt folyóvizeken horgászat alkalmával mindenki az Országos Szabályokat
köteles betartani az alábbi kiegészítésekkel:

a, Minden horgász köteles a szabad vízen való tartózkodás alapvető szabályairól szóló 46/2001
(XII.27.) BM rendeletet betartani. A horgászati tevékenységet minden horgász saját felelősségére
folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a HEZMSZ semmilyen felelősséget nem vállal,
ennek tényét a horgász a megváltott területi jegy tőpéldányán aláírásával elismeri.

b, Figyelem! A Mura folyó magyarországi szakaszára külön horgászrend vonatkozik.

Horgászvizek:
- Mura folyó magyarországi szakasza, a Mura-Kerka torkolattól a régi Dráva-torkolatig,
az őrtilosi vasútállomástól számított 500 méterig (víztérkód: 20-029-1-4)
- Kerka-patak: a 0+000 km szelvénytől a Felsőszenterzsébet 42+338 km szelvényig
(víztérkód: 18-072-1-1)
- Lendva-patak (Adovány-csatorna): a 0+000 km szelvénytől a Magyar- Szlovén országhatár 6+803
km szelvényig (víztérkód: 20-024-1-4)
- Cserta-patak: a Kerka pataki torkolatától a Nagylengyeli patak torkolatáig (víztérkód: 20-007-1-4)
- Kebele-patak magyarországi szakasza (víztérkód: 20-014-1-4)

A horgászjegyen szereplő horgászvizek egyes szakaszai határvíznek minősülnek, melynek
körzetébe a határrend betartása kötelező. Tilos az államhatár megjelölésére szolgáló határjelek
megrongálása, elmozdítása, vagy áthelyezése. Az ilyen jellegű cselekmények észlelése esetén a Vas
megyei Rendőr főkapitányság határrendészeti szervét kell értesíteni. Telefon: 94/513-553.
A felsorolt Zala megyei határrend sértések 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 állami területén engedély hiányában végzett
jogosulatlan horgászati tevékenységért a felelősséget a horgász viseli. TILOS bármilyen tárgy - így
az úszós, fenekező és műcsalis horgászszerelék államhatáron történő átdobása. TILOS vízi járművel
tudatosan, vagy a víz, szél sodrása következtében államhatáron átkerülni.

c, A Kombinált területi jegy birtokában a következő előírások az irányadóak:
- Felnőtt horgász: 2 db horgászbottal horgászhat, maximum botonként 2 db horoggal.
Méretkorlátozás alá eső nemes halból fajonként naponta 2 db, összesen 5 db tartható meg. Heti
szinten 6 db, éves szinten összesen 35 db nemes hal tartható meg.  Egyéb halból naponta maximum
3 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejezéséig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb
halból évente összesen 80 kg tartható meg felnőtt területi engedéllyel.

- Ifjúsági és kedvezményezett, felsőoktatási intézmény hallgatója, /iskolalátogatási igazolással/: 1
db horgászbottal horgászhat, maximum 2 db. horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemes halból
fajonként naponta 1 db, összesen 3 db tartható meg. Heti szinten 6 db, éves szinten összesen 20 db
nemes hal tartható meg. Egyéb halból naponta maximum 3 kg tartható meg, amelyet a horgászat
befejezéséig a vízben saját szákban kell tartani.  Egyéb halból évente összesen 40 kg tartható meg
ifjúsági területi engedéllyel.



- Gyermek éves területi engedéllyel 14 éves korig: 1 db horgászbottal és 1 db egyágú horoggal,
kizárólag úszós horgászkészséggel horgászhat. Méretkorlátozás alá eső nemes halból havonta 1 db
tartható meg. Gyermek területi engedéllyel egyéb halból naponta maximum 3 kg, évente 40 kg
tartható meg. Gyermek területi engedéllyel kizárólag felnőtt személy felügyeletével horgászhat.

d, Halfajok vonatkozásában a következő méretkorlátozások, előírások érvényesek:

- A ponty, a süllő megtartható mérete 30 cm
- A csuka, a balin, és a márna megtartható mérete 40 cm
 A harcsa megtartható mérete 60 cm - tilalmi időszakban 100 cm
 A jász, szilvaorrú keszeg, garda megtartható mérete 20 cm
 A kecsege nem fogható - közösségi jelentőségű faj!
 A compó megtartható mérete 30 cm /napi 2 db tartható meg/
 A sebes - és szivárványos pisztráng megtartható mérete 25 cm /napi 2-2 db tartható meg/
 A paduc és domolykó megtartható mérete 25 cm /napi 3 kg tartható meg/
 A menyhal megtartható mérete 25 cm. /napi 3 db tartható meg/
 A csapósügér megtartható mérete 20 cm /napi 3 kg tartható meg/
 Az amur megtartható mérete 40 cm /napi 2 db tartható meg/

e, Az észlelt halpusztulást kötelező azonnal jelenteni a területileg illetékes halőrnek. Vízszennyezés
esetén haladéktalanul értesíteni kell a Vízügyi Igazgatóságot és a Környezetvédelmi
Felügyelőséget. Telefon: 94/506-700. A Szövetségek kezelésében levő vizekről mennyiségi
korlátozás nélkül engedélyezett a törpeharcsa elvitele.

f, A kifogott és megtartott nemes hal tömegét a fogás után egyedenként azonnal a dátum és az óra,
perc pontos feltüntetésével vele azonos sorba kell bejegyezni. Az egyéb hal tömegét a horgászhely
elhagyásakor a fogási naplóba kötelezően be kell jegyezni.
A fogási napló kizárólag golyóstollal vezethető, esetleges javítás áthúzás után csak külön sorban
végezhető.

g, Jelen Horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a MOHOSZ Országos Horgászrendje és a
Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló CII. Törvényben foglaltak az irányadóak.
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