KOMÁROMI HORGÁSZ EGYESÜLET
2900 Komárom, Csillag ltp. 34. Telefon: 06-34/342-868
Ügyfélfogadás, engedélyváltás: Kedd, péntek 14-18 óra között

RÜDIGER-TAVAK HELYI HORGÁSZRENDJE

VÍZTÉRKÓD: 11-0453-1-5

A horgászrend a területi jegy szerves része. A horgász a területi jegy váltásakor kötelezettséget vállal
arra, hogy a horgászat megkezdése előtt a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, valamint a helyi
horgászrendet megismerte, azok előírásait maradéktalanul betartja. Vétség esetén viseli annak
következményeit.
1. Ifjúsági és felnőtt éves területi jegyet csak a Komáromi Horgász Egyesület rendes tagja, gyermek
éves területi jegyet az erre jogosult horgászkártya birtokában alanyi jogon válthat.
2. Az ebben a horgászrendben szabályozottakon túl az Országos Horgászrendben meghatározott
feltételek érvényesek.
3. Foglalt, jelölt hely nincs! Éjszakai horgászat egész évben tilos! Jégről horgászni tilos!
4. A tavakban fürödni, valamint beszakadt horgászeszközökért a vízbe menni tilos!
5. Horgászni a hirdetőtáblánál lévő közterületi lámpaoltástól lehet az egyéb vonatkozó szabályozások
és korlátozások betartásával az alábbiak szerint:
- január 01 és április 30, illetve október 01 és december 31 között este 20.00 óráig,
- május 01 és szeptember 30 között éjjel 24.00 óráig.
6. Felnőtt horgász két nyeles horgászkészséggel, két egyágú horoggal, ifjúsági horgász egy nyeles
horgászkészséggel, két egyágú horoggal, gyermek horgász egy úszóval, és egy egyágú horoggal
szerelt horgászbottal horgászhat.
7. Rablóhalra horgászni csak ifjúsági és felnőtt horgásznak lehet egy darab egyágú horoggal. Kivéve:
szürkeharcsa, melyre háromágú horog is használható. Rablóhalra (csuka, süllő) horgászni január 01
és április 30 között tilos! Szürkeharcsára horgászni egész évben, minden nap 24.00 óráig lehet a
Tómester engedélyével, minimum 10 cm nagyságú csalival.
8. Halkiemelő és haltartó háló, pontymatrac, valós értéket mutató halmérleg és mérőszalag, valamint
fertőtlenítő spray használata kötelező!
9. A csali hal is hal. A e célra kifogott halat is be kell írni a fogási és tónaplóba, és bele számít az egyéb
hal éves kvótájába.
10. Kishalfogó háló, etetőhajó és halradar használata tilos! Kishalfogó bot is horgászbotnak minősül.
11. Pergetéses módszerrel (blinker, rapala, twister, wobler) horgászni tilos! Élő illetve élettelen
kishallal, vagy halszelettel, egy egyágú horoggal, úszókészséggel vontatni lehet. Csalihálót használni
még merítőhálóval sem lehet!
12. A megtartott nemes halat azonnal be kell írni a fogási naplóba az előírások szerint. Az egyéb halat a
vízpart elhagyása előtt kell a fogási naplóba bejegyezni. Javítás, törlés nincs!
Gyermek horgász nemes halat (ponty, csuka, süllő, amur, busa, szürkeharcsa) nem foghat! Ha mégis
horogra akadt, szájfertőtlenítés után , kíméletes módon azonnal vissza kell engedni a vízbe.
13. Minden horgásznak külön haltartójának kell lennie. Közös haltartóban a kifogott halat tárolni tilos!
A már a haltartóban lévő, a fogási naplóba beírt halat kicserélni tilos!
14. A horgász a horgászat megkezdése előtt – a tónapló alatti minta szerint – köteles sajátkezűleg a
nevét és az érkezés időpontját bejegyezni a hirdetőtábla szekrényében elhelyezett tónaplóba. A
horgászat befejezését követően, ugyancsak köteles a távozás időpontját, továbbá a megtartott
halat a fajtájának megfelelően beírni és a láírásával hitelesíteni. A tónaplóba való be- és
kiiratkozáskor a felszerelésnek a horgásznál kell lennie.
15. A kifogott halat vagy a halat megakasztó készséget más személynek átadni nem lehet. A halat csak
a kifogó készség tulajdonosa tarthatja meg, aki köteles a horgászrend 12. és 14. pontja szerint
eljárni! A horgász a fogási naplóba bejegyzett halat csak a horgászat befejeztével, a tónaplóból

történt kijelentkezés után viheti el. Kijelentkezés előtti hal elvitele, elküldése szigorúan tilos,
hallopásnak minősül!
16. Fajlagos tilalmi idők megegyeznek az Országos Horgászrend előírásaival. Telepítés után az adott
halfajra 10 napig horgászni tilos!
17. Az 5 kg feletti nemes és koi halak védettek! A kifogás után, kíméletes módon azonnal vissza kell
engedni a vízbe. Elvitele hallopásnak minősül! A méretkorlátozás betartásával az 5 kg feletti
szürkeharcsa megtartható!
18. MÉRETKORLÁTOZÁSOK:
Őshonos halfaj:
Ponty
minimum 30 cm
Balin, csuka, süllő
minimum 40 cm
Harcsa
Minimum 60 cm, tilalmi
időszakban minimum 100 cm
Idegenhonos halfaj:
Amur, busa
minimum 50 cm
Törpeharcsa
méretkorlátozás nélkül
19. MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK:
Horgász:
Halfaj:
Nap/Db:
Hét/Db:
Év/Db:
Felnőtt:*
Ponty
2
2
12
Balin, csuka, süllő együtt
1
1
6
Amur
1
1
5
Busa
1
1
3
Egyéb hal
3 kg
6 kg
25 kg
Ifjúsági:*
Ponty
1
1
5
Balin, csuka, süllő együtt
1
1
3
Amur
1
1
3
Busa
1
1
2
Egyéb hal
2 kg
4kg
20 kg
Gyermek:
Egyéb hal
2 kg
4 kg
20 kg
*A napi illetve a heti valamint az évi fogható ponty megtartása után a horgászatot állatvédelmi
okokra való tekintettel csak más, tilalmi korlátozás alá nem eső hal horgászatával lehet folytatni,
megfelelő szerelékkel és csalival.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
1. Csak azt a kifogott halat lehet megtartani, amelyiknek a szájában akadt meg a horog. A vízbe
visszaengedett halak szájfertőtlenítővel való lekezelése kötelező! Élő halat elvinni tilos! A hal
életének kioltása kíméletes módszerrel, a horgászat befejezésével történhet.
2. 2. Minden 14-70 év közötti rendes tag évente 10 óra társadalmi munkát köteles végezni a
Víztérmesterrel egyeztetett/meghirdetett időpontok valamelyikén. A munka elvégzését a
Víztérmester ellenőrzi és igazolja. A társadalmi munka maximum 50 %-a megváltható, melynek
összege 3.000,-Ft/óra. Az igazolás vagy a megváltás hiánya a tagság megszűnését vonja maga után.
3. Horgászverseny és szervezett társadalmi munka ideje alatt az adott vízterületen horgászni tilos!
4. Szabálytalanság esetén minden horgász joga és kötelesség a vétő horgász figyelmeztetése. Súlyos
szabálytalanság észlelésekor a történteket jelenteni kell a víztérfelelősnek vagy halőrnek.
5. Az a horgász, aki az évi engedélyezett halmennyiséget kifogta és megtartotta, újabb éves területi
jegyet válthat az elsővel megegyező áron.
6. Az egyesület rendes tagja – kiemelkedő egyesületi munkája alapján, az egyesület elnökének
engedélyével – évi, legfeljebb három alkalommal vendéghorgászt hívhat. A meghívó horgász és
vendége 1-1 bottal, a horgászrend betartásával horgászhat. A tónaplóba a vendéghorgásznak is be
kell jelentkeznie. A neve elé „V” betűt kell írni. A vendég a megfogott halat a tag kvótájára tarthatja
meg, s mind a vendégjegyre, mind a tag fogási naplójába, illetve a tónaplóba be kell írni. A tag teljes
felelősséggel tartozik vendégéért.

7. A Komáromi HE tisztségviselői a törvény alapján közfeladatot ellátó védett személyek, akik
korlátozás nélkül jogosultak a vízterületen ellenőrzéseket végezni. érvényes igazolványuk
felmutatásával, kérésükre a szükséges okmányokat át kell adni, haltartót, táskát, gépjárművet ki
kell nyitni. A horgászrend megszegése, személyeskedés, sértegetés, kártalanítás nélkül az engedély
visszavonását, és eljárást von maga után.
A területi jegy tulajdonosa tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy horgászati tevékenysége
során róla fénykép, video- és hangfelvétel készülhet az esetleges jogsértések megelőzése és
felderítése érdekében.
8. Az egyesület vízterületén az alkoholfogyasztás, hangoskodás, másokat zavaró magatartás, rongálás,
szemetelés fegyelmi vétségnek minősül.
9. A vízterület halállományának védelme, őrzése, gyarapítása, valamint a vízi, és vízparti környezet
megóvása, fenntartása minden horgász érdeke és kötelessége. A horgász a horgászhely környékén
felbukkanó haltetemet, illetve szemetet köteles a vízből kiszedni, és a megfelelő helyre vinni.
10. Az egyesület fenntartja annak jogát, hogy a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen
be, melyet az általa kezelt vízterületi hirdetőtáblán tesz közzé.
11. Az egyesületet, a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat
közben és társadalmi munka végzése során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért,
kárért felelősség nem terheli.

NAPIJEGYES HORGÁSZAT RENDJE A KOMÁROMI RÜDIGER-TAVAKON:
-

Napi területi jegyet csak az előírt és érvényes személyi és horgászokmányokkal rendelkező saját
és más horgászegyesületi tagsággal rendelkező ifjúsági és felnőtt horgász válthat a megjelölt
váltóhelyek valamelyikén. Gyermek napi területi jegy nincs!
- A horgászat befejeztével a napi területi jegyet kitöltve, a vízterület hirdetőtábláján elhelyezett
postaládába bedobva le kell adni.
- A Rüdiger-tavak helyi horgászrendje (az 1., 19., valamint az általános rendelkezések 2., 5., 6.
pontját kivéve) a napijegyes horgászra is érvényes, betartása kötelező!
- A zöldterületen gépjárművel közlekedni, megállni, parkolni tilos!
MEGTARTHATÓ HALMENNYISÉG:
Halfaj:
Felnőtt:
Ifjúsági:
Nemes hal
1 db
1 db
Egyéb hal (keszeg, kárász stb.)
2 kg
1 kg

A horgászrend betartásával, az egyesület érdekeinek védelmével, eredményes horgászatot, és
kellemes kikapcsolódást kíván az egyesület vezetősége nevében: Kállai Ferenc elnök

