
 Acélgyári Szabadidő Sporthorgász Egyesület 
 HORGÁSZREND 

Érvényes:  

2021. január 1-től a 2021. horgászévre  
a Mátraszelei víztározóra (12-026-1-1) 

Tisztelt Horgásztársak! 

A Mátraszelei víztározó a megye legmélyebb és egyik legtisztább vizű tava, ennek 

köszönhető, hogy az itt fogott halak ízletesebbek az átlagnál. Szeretnénk, ha ez így 

is maradna, ezért fokozott figyelmet fordítunk a tó és környékének tisztaságára. Ezt 

természetesen elvárjuk vendégeinktől is. A tiszta kényelmes tópart mindannyiunk 

közös érdeke. 

 

Kapás Imre elnök 

 

I. Általános szabályozási előírások 
 

1. A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat 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, valamint 

az Országos Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait. 

2. A HHR tételes jogszabályi hivatkozásokat nem tartalmaz, így horgászati szabályai – külön 

hivatkozás, vagy szigorító ASZSHE szabályozás hiányában – a Hhvtv. és a Vhr. aktuális 

horgászati szabályaival együtt értelmezendőek. 

3.  A HHR az ASZSHE, mint halgazdálkodási hasznosító (halgazdálkodásra jogosult) 

mátraszelei vízterületére és azon valamennyi területi jegytípusára általánosan és 

speciálisan érvényes szabályok gyűjteménye, amely jogszabállyal, OHR rendelkezéssel 

és halgazdálkodási hatósági határozattal nem lehet ellentétes. A mindenkori HHR 

kiadásának határideje a területi jegyek forgalmazásának kezdete, hatálya az adott 

horgászévre terjed ki. 

4. Helyi horgászrend szabályai nem lehetnek ellentétesek a jogszabályi előírásokkal, 

ugyanakkor jogszabályi felhatalmazás alapján a halgazdálkodási hasznosító 

horgászszervezeteknek lehetőségük van szigorúbb korlátozások előírására, a 

halgazdálkodási hatóságoknak pedig enyhítések elrendelésére is. Ezeket a helyi 

horgászrendnek minden esetben tételesen tartalmaznia kell, ugyanakkor eltérés 

hiányában az általános (Hhvtv., Vhr.) jogszabályi előírások feltüntetése a HHR és a HRK 

esetében sem kötelező, mert a lényegi előírásokat a horgász fogási napló is tartalmazza. 

5. A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes 

horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő mindenkori biztosítása. 

6. A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alá tartozó területi jegy 

vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt az ASZSHE-vel s ennek keretében 

hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

7. A területi jegy kiadójának előírása esetén a horgász köteles a területi jegy 

elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál 

tartani, illetve online vásárlás esetén a területi jegyet és a horgászrendet kinyomtatás 

nélkül egy arra alkalmas készülék (pl. tablet, okostelefon) képernyőjén a horgászat 

időtartama alatt ellenőrzésre bemutatni. 

8.  A horgász a horgászat kezdete előtt jogosult, egyben köteles a területi jegyen szereplő 

vízterületek aktuális horgászati információinak megismerésére is. Ez az 
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információszolgáltatás a ASZSHE hivatalos honlapján (www.aszshe.hu), valamint a 

közösségi oldalain, a halőrháznál hirdetményben és a halőri tájékoztatás útján valósul 

meg. 

9.  Az ASZSHE a HHR, HRK esetében az évközi változtatás jogát fenntartja, de erről köteles 

a helyi horgászrendben megjelölt tájékoztatási módon, felületen a változást megelőzően 

legalább 8 nappal hitelt érdemlő módon, közzététellel értesíteni a horgászokat. Ha a 

közzététel e szabálynak megfelelően megtörtént, a horgász a területi jegy visszavonását 

és a vásárlástól való eltiltást megalapozó halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a 

tájékoztatás hiányára nem hivatkozhat. 

10. A 0-24 h elérhető ügyeletes halőri telefonszám: (+36) 30 255 0967, a további 

információs adatok a HHR végén olvashatók. 

 

II. A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó 

előírások 
 

 1. A tópart megközelítése és elhagyása csak a hivatalos főbejáraton keresztül történhet. A 

tó területén autóval csak az érvényes területi engedéllyel rendelkező horgászok és egy 

családtagjuk (+1 autó) tartózkodhatnak! (Egyéb vendégeik az autót kint parkolhatják le, és 

gyalogosan jöhetnek be.) Kivéve a vezetőség engedélyével, a bejelentett családi 

rendezvényeken!  

2. A tó területén gépjárművel csak 5 km/ó sebességgel szabad közlekedni. A B kategóriás 

jogosítvánnyal  már nem vezethető tehergépjárművel behajtani csak engedéllyel lehet! 

3. A tó területére való belépést, tartózkodást és távozást a horgász a személyre szóló 

"blaská"-val köteles jelezni. 

4. A tó területére történt belépés után a családtagok, vendégek kulturált magatartásáért, testi 

épségéért a vendégül látó horgász teljes felelősséggel tartozik. A vendégül látott közvetlen 

családtagok, horgásztagok magatartásukkal a horgászatot nem zavarhatják. Kutyáját 

mindenki köteles pórázon tartani! 

5. Az általános parti horgászatra engedélyezett szakaszokon - helyfoglalásra, foglalt helyre 

vonatkozó külön halgazdálkodási hasznosítói előírás hiányában - az érkezés sorrendjében 

bármely szabad hely elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti legkisebb előírt 

távolság - a szomszédokkal történő előzetes megegyezés hiányában - 5 méter. Foglalt hely 

horgász általi létesítése tilos,  

 6. A horgászhely (külön ASZSHE kijelölés hiányában a készségek tervezett helyétől 

számított minimum 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha előtte az ott lévő szemét 

eltakarítása megtörtént. . 

 7.  Gyermekhorgász a tó sajátosságából adódóan (rendkívül mély víztározó ) csakis felnőtt 

felelőssége mellett és vele azonos horgászhelyen horgászhat 

 8. A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében 

a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának, minőségének bármilyen 

megváltoztatása, zavarása, a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A 

természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók 

kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett. 

9. Rendkívüli időjárás, árvízi készültség vagy védekezés, valamint környezetvédelmi vagy 

halegészségügyi veszélyhelyzet, halpusztulás esetén, továbbá halgazdálkodási hasznosítói 

munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy annak módját átmenetileg korlátozhatja. E 



3 
 

 
 

korlátozás lehet általános, vagy csak meghatározott területre kiterjedő. Az egyesület 

csónakjait csak életmentés, elrendelt gyógyszerezés, valamint a HE elnök vagy titkár 

részéről meghatározott célból, mentőmellény viselésével lehet igénybe venni. 

10. A horgász halpusztulás, víz- és környezetszennyezés észlelése esetén köteles annak 

azonnali, a halőr vagy a halgazdálkodási hasznosító felé történő bejelentésére.  

11.A horgásztó területén  halradar és etető hajó használata TILOS! 

12.A tó területén a kifogott halat megpucolni TILOS! Kivéve a Vezetőség vagy a halőr 

engedélyével rendezvény esetén! .  

 13. Besötétedés után a horgászhelyet külön lámpával jól látható módon ki kell 

világítani,(NEM elfogadható a testen rögzített lámpa, autóvilágítás!) ellenkező esetben a 

horgászt a horgászattól el kell tiltani. 

  14.  A horgászat közben keletkezett szemét csak a vízparton elhelyezett tárolókba, lezárt 

zacskóban helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a szotyola-

maghéj,papírzsebkendő valamint a rágó eldobása is. Kutyatartásnál a keletkező hulladék 

szemétként történő kezelése kötelező. A keletkezett szemetet a horgászat befejezése után 

minden horgász köteles haladéktalanul elszállítani! A horgászat csak tiszta helyen 

kezdhető el és fejezhető be, melyért az ott horgászó a felelős. Megszegése egy év 

eltiltással sújtandó! Cigaretta csikkek eldobálása környezet szennyezési bírság 

kiszabással jár. 

 15. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos 

befolyásoltság vagy bódult állapot esetén a hivatásos halőr által a horgászat folytatása 

megtiltható, a terület azonnali elhagyására való felszólítás mellett. A tó területén 

hangoskodó,a horgásztársait zavaró személyeket a halőr a tó elhagyására szólíthatja fel! 

16. A tó területén főzni és tüzet rakni az erre kijelölt helyeken lehet. Az erre kijelölt helyek: a 

horgásztanya mögötti rész és a padok mellett. Élő, helyszíni faanyag tűzrakásra nem 

használható. A tűzterekbe szemét nem helyezhető el, ott el sem égethető. Távozáskor 

biztosítani kell a tűz teljes eloltását.   

17, A vízparton, horgászterületen elhelyezett padcsoportok, esőbeállók, stégek  és egyéb 

berendezési tárgyak rendeltetésszerű használata, állagmegóvásának elősegítése a 

mindenkori használók kötelessége. 

 

 

III. Speciális horgászrendi előírások 

 

 Horgászrend időbeosztása: 

Éves területi jeggyel: január 1- december 31-ig folyamatosan 

Napi területi  jeggyel: 

Január, február, március,április,május,szeptember október,november:          6.00 – 20.00 

óráig 

 Június, július, augusztus : 4.00 – 22.00 óráig 
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Három napos jeggyel:  

Június-július-augusztus hónapokban 4.00 – tól  az érvényességének első napjától az 

érvényességének utolsó napjának 22.00-ig, egyéb időszakban 6.00 – tól  az 

érvényességének első napjától az érvényességének utolsó napjának 20.00-ig lehet 

horgászni. 

18. A kifolyónál elhelyezett tiltó táblák által jelzett területen horgászni TILOS! . Ponty 

telepítése után a tó területén csak a kíméleti területen érvényes a tilalom. Ragadozó halak és 

egyéb őshonos halfajok telepítése után két hétre a tó egész területén fajlagos tilalom lép 

hatályba. 

19. A tóban való fürdés, valamint a léken és csónakból történő horgászat  TILOS 

20. Elvihető halfajok: 

fajlagos tilalmak és méret-, valamint mennyiségi korlátozások figyelembevételével: 

ponty, amur, , süllő, csuka, harcsa, balin, dévérkeszeg 

mennyiségi korlátozások figyelembevételével: karikakeszeg, veresszárnyú keszeg, 

bodorka, küsz,  naphal,  

21.Az elvihető hal mennyisége: 

Felnőtt területi jegyes horgászok részére méretkorlátozás alá eső halakból 

 Naponta elvihető mennyiség: 

-5db. amiből maximum 3db. Ponty vagy Amur illetve, maximum 2db ragadozó lehet 

-3kg keszegfélék 

Hetente elvihető mennyiség: 

-7db, amiből vagy maximum 5db Ponty, Amur vagy maximum 3db. ragadozó lehet 

Évente összesen elvihető mennyiség: 

-40db Ponty vagy Amur 

-15db ragadozó 

Ifjúsági területi jegyes horgászok részére méretkorlátozás alá eső halakból: 

Naponta elvihető mennyiség: 

-3db, amiből maximum 2db Ponty, vagy Amur, illetve maximum 1db ragadozó lehet 

-3kg keszegfélék 

Hetente kifogható mennyiség: 

- azonos a napi kifogható mennyiséggel 

Évente összesen kifogható mennyiség: 

-20db Ponty vagy Amur 
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-8db ragadozó 

Gyermek területi jegyes horgászok:- Csak felnőtt felügyelete mellett,vele egy helyen 

horgászhatnak , egy darab úszós készséggel ! 

Naponta kifogható mennyiség: 

- csak keszegféleségből 3kg 

  

Napi területi jegyes horgászok : 

Méretkorlátozás alá eső halfajokból: -2 db (pl. Pontyból, vagy Amúrból napi 2 db, vagy 1 

db Ponty és 1 db ragadozó) 2db ragadozó nem vihető el !! 

- keszeg félékből napi -3kg 

Egyesületi tagok esetében a harcsa fogását az országos horgászrend szerint, a naplóba be 

kell jegyezni, de nem számit bele a helyi horgászrend által meghatározott ragadozó fogási 

mennyiségébe. A compót,a 75 cm-nél nagyobb csukát ,a 65 cm-nél nagyobb süllőt és 

amurt, a 60 cm-nél nagyobb,vagy jelölt pontyot, illetve a 35 cm-nél nagyobb 

dévérkeszeget kíméletes fotózás után a tóba vissza kell helyezni, elvinni szigorúan 

tilos!  

22. A napijegy az aktuális időbeosztás szerinti ideig érvényes! 

23. Tisztségviselői, Nm-i, országos és vendégjeggyel csak sporthorgászként horgászhat. 

Halat elvinni nem lehet. 

24. Napijegy korlátozott számban váltható( napi 10 db): 

         www.acelgyariszshe.hu honlapon megadott helyeken 

25. A közgyűlés a kifogható halak darabszámát a mindenkori halállománynak megfelelően 

módosíthatja. A közgyűlés a horgásztagok számára kötelezően előírja, hogy évente 8 óra 

térítésmentes, a közösség céljait szolgáló társadalmi munkát kell végezni egyénileg vagy kis 

csoportokban, melyet előre be kell jelenteni és a halőrrel  igazoltatni. Elmaradás esetén a tag 

egyesülettel fennálló kötelezettségét közgyűlés által meghatározott pénzösszeg 

befizetésével megválthatja. 

 

IV. Az egyesített és összevont területi jegyekre vonatkozó külön 

előírások 

A mátraszelei víztározóra kiadható területi jegyek:  

 felnőtt éves általános két botos 

 ifjúsági éves általános egy botos,  

 felnőtt napi általános két botos 

 felnőtt három napos kétbotos 

 

V.  Halvédelmi előírások 
 

26.  A drótszák használata tilos. 
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27. A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá újabb 

horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.  

28.Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlan nyeletés tilos. 

29.A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok 

felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, ha a 

horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző esetében az 

észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti a hal fárasztását. 

30. A kifogott hal tetszőleges megjelölése, csonkítása tilos. 

31. A szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, horgászhelyen 

belüli átadása és ajándékozása, valamint a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell 

érteni, amikor a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a 

horgászhelyén a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás 

értendő egy másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező személy részére. 

Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére történő 

átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az átvevő 

személyétől függetlenül. 

 

VI. Horgászetikai előírások 
 

32. A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is biztosító 

horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, a horgászat teljes időtartama során 

a horgászatra alkalmas fizikai állapot fenntartása. 

33. A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, 

az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása. 

34. A horgászfotók elkészítésekor ügyelni kell arra, hogy esztétikus, a hal megbecsülését is 

kifejező fényképek készüljenek el. A legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors 

fotózás nem biztosítható, akkor a halat haladéktalanul vissza kell engedni.  

 

VII.A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 
 

35. Az ASZSHE igazolvánnyal és szolgálati jelvénnyel ellátott halőrei a 

halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász 

okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak 

és gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására. Ellenőrzési szempontból a 

területen belül tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek. A vízterületen 

ellenőrzésre jogosult még az Állami Halőri Szolgálat és a MOHOSZ halőre, az ASZSHE 

(egyesületi igazolvánnyal ellátott) társadalmi halőre, illetve a halgazdálkodási hatóság 

munkatársa és a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult tagja. A 

hivatásos halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi 

védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. 

36. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul 

veszi, hogy  

a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az 

együttműködésre, 
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b) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, 

video-, hangfelvételt készíthet, 

c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy 

hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott 

jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi 

horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi 

jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a maximum 5 évre 

eltiltható. 

37. A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján az ASZSHE  a visszavonást, illetve az eltiltást, 

mint szankciókat  alkalmazza,  a helyi horgászrend rendelkezései szerint.  

38. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt 

cselekmények és az eltiltás mértéke: 

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy 
értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 

3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása 
vagy annak kísérlete 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,  
de legalább 
az eltiltás 
idejének a 
duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  
1-5 év 

Darabszám korlátozás megsértése 

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de 
legalább az 
eltiltás ideje 

Hal jelölése, csonkítása 

1-3 év 

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok 
meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) 

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, 
illetve nem fogható hal megtartása 

Alsó méretkorlátozás megsértése 

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása 
vagy annak kísérlete 

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő 
szabálysértés 

3 hónap-1 év 

 

39. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes 

körülményének ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről. Az 

együttműködés, a szabályszegés jegyzőkönyvezett elismerése enyhítő körülmény. 

40. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre 

kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet. 

41.Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra 

elköveti bármelyik szankcionált cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt 

szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik. 
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42. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb 

szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke legalább 2 év, de maximum 5 év lehet. 

43. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a 

tényállást és a horgászrendi hivatkozást, valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos 

halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel kerülhet sor. 

44. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is 

követeli meg a horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, 

jogkövetkezményeket. 

45. Bármilyen fegyelmi okból való egy éven túli eltiltás automatikus tagság 

megszűnéssel jár 

 

VII. Záró rendelkezések 

 

46. Az Acélgyári SZSHE mint jogi személy az általa kezelt területeken bekövetkezett 

balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét 

kizárja. 

47. Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről 

a MOHOSZ ad tájékoztatást. 

48. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, 

horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

49. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a 

halgazdálkodásra, a hal védelmére, a környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti 

tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások, továbbá az egyesületi 

fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók. 

 

 

Kazár, 2021. január 11. 


