
Zengő 2-es tó horgászrend 

 

érvényes: 2023. január 1-jétől visszavonásig. 

 

A Zengő 2-es tó halgazdálkodási hasznosítója a Pécsi Horgász Egyesület (7621 Pécs, Citrom u. 5.). A 

horgászoknak a jogszabályokon túl a helyi viszonyokhoz igazodó, néhány kérdésben a hatályos 

jogszabályoknál szigorúbb, helyi előírásait is meg kell ismerniük és be kell tartaniuk. A szabályok 

ismeretének hiánya nem mentesít a következmények alól. 

 

I. Általános rendelkezések 

 
 

1. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során betartani a 2013. évi 

CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet, valamint a Zengő 2-es tó horgászrend rendelkezéseit. 

2. A horgászrend nem ismerete nem mentesít a szabályok betartása, és a fegyelmi felelősség alól. A jegy 

átvételével a horgász elismeri, hogy a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM rendeletet és a 

helyi horgászrendet megismerte, és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el. A fentiek figyelmen 

kívül hagyása a horgászatból történő azonnali kizárással járó fegyelmi vétséget képez. 

3. A horgászat a tó kiolvadásától az év végi befagyásig engedélyezett. A napi horgászidő január 01-től – 

március 31-ig napkeltétől napnyugtáig, április 01-től – október 31-ig 00 – 24 óráig, november 01 – 

december 31-ig 06 – 20 óráig tart. Napijegyes horgászatra az év első telepítésétől (kb. március 10.) 

november 30-ig van lehetőség. Az első telepítéstől már 0-24 órában lehet horgászni. A napi horgászidő 

4:00-tól 22:00-ig, az éjszakai este 18:00-tól reggel 6:00-ig tart. 

4. Horgászni csak érvényes állami jeggyel lehet. Turista jeggyel rendelkező horgászokat nem szolgálunk 

ki. Éves területi jegyet csak a Pécsi Horgász Egyesület tagjai válthatnak. Kedvezményes területi jegyre 

a nyugdíjasok és a nők jogosultak. 

5. Felnőtt horgász 2 bottal, botonként legfeljebb 2 horoggal horgászhat. Ifjúsági horgász 1 bottal, 

maximum 2 horoggal horgászhat. Gyermek horgász 1 bottal és 1 horoggal, bármilyen engedélyezett 

horgászmódszerrel, csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat. 

6. Ha a horgász megfogta az összes nemes halat, nincs lehetősége tovább horgászni még egyéb halra sem! 

7. Amennyiben a horgásznak betelt a kvóta, több éves területi jegy váltására nincs lehetőség! 

 

 

 

II. Horgászat 

 

 
1. A horgászat megkezdése előtt és végén a tóparti naplóba az érkezés és a távozás idejét, valamint a napi 

halfogást be kell jegyezni.  

2. Távozáskor kötelező önállóan, a halőr felszólítása nélkül bemutatni az elvinni kívánt zsákmányt a 

fogási naplóval együtt.  

3. A szákba tett halat cserélni tilos!  

4. A nemes halakat a fogást követően azonnal be kell írni a fogási naplóba, az egyéb halakat a horgászhely 

elhagyása előtt. 

5.  Élő halat a tóban csak a fogás napján szabad tárolni, a halat eladni, más személynek átadni tilos.  

6. Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, vagy más 

személy felügyeletére bízni tilos. 

7. A horgász köteles a horgászengedélyét a horgászat során magánál tartani. A horgászengedély, 

személyazonosításra alkalmas, arcképes igazolvánnyal együtt érvényes.   

8. Merítő és haltartó szák használata kötelező.  



9. Fémből készült haltartó eszköz (drótszák, fémketrec) használata tilos! 

10. Sötétedés után a horgászhelyet ki kell világítani. 

11.  Foglalt hely nincs!   

12. Etetőhajó használata tilos!  

13. Ragadozó halas horgászatok során fenekező módszer alkalmazása esetén kettes és hármas horog 

használata tilos (kivéve harcsázó módszer)! 

14. Tilos a mértéktelen etetés a tó vízminősége érdekében. 

15. Tilos a horgászhoz méltatlan magatartás, a túlzott italozás.  

16. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok 

számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A 

kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy 

azonnal le kell ölni. A Zengő 2-es horgásztó vízterületén a kifogott halat megtisztítani, darabolni tilos. 

17. Nagyhalas horgászatnál kötelező a matrac vagy a pontybölcső használata és a nagyméretű merítőszák. 

 

 

 

III. Horgászati tilalmak 

 

 
1. Horgászni csak az engedélyezett helyeken lehet. Tilos a horgászat a bójával jelzett kíméleti területen. A 

gátról tilos etetni és horgászni, ez alól kivételt képez a szigorúan csak harcsa horgászatára kijelölt hely. 
2. A tavon nincs csónakos horgászat, azonban a tagoknak lehetőségük van csónakból horgászni szigorúan 

csak harcsára, a parti horgászok zavarása nélkül. Minden más véletlenül beeső halfajt kötelező 

kíméletesen azonnal visszaengedni! Kutyogatni tilos! 
3. Az egyes halfajok fajlagos tilalmi ideje az országos ívási tilalmi időknek felel meg, kivéve: harcsa és 

ponty halfaj esetében nincs fajlagos tilalmi idő. A nemes halakra az országos méretkorlátozás érvényes 

(kivéve amur 40 cm, süllő 40 cm csuka 50 cm) a 4 kg-nál nagyobb kifogott pontyot, csukát, süllőt és 6 

kg-nál nagyobb amurt, a koi pontyot, compót a tóba kíméletesen vissza kell helyezni, elvinni TILOS! 

Az éves jeggyel rendelkező tagoknak a ponty felső méretkorlátozása 2023-tól 5 kg-ra módosult.  

 

 

IV. Kifogható halmennyiségek 

 

1. 30db-os éves területi jegy:  

Nemes halakból: összesen 30 db, max. 60 kg, 10 db lehet ragadozó hal. (szürkeharcsa nem számít bele 

az össz. súlyba!) Hetente: Nemes halakból 5 db, melyből 3 db lehet békés és 2 db ragadozó. Naponta: 3 

db, melyből 2 db lehet ragadozó. Az egyéb halakból: napi 2 kg, (a napi nemes hal megfogását követően 

is engedélyezett) de legfeljebb évi 25 kg. 

 

2. Kedvezményezett éves területi jegy: 

Nemes halakból: összesen 15 db, max. 30 kg, 10 db lehet ragadozó hal. (szürkeharcsa nem számít bele 

az össz. súlyba!) Hetente: Nemes halakból 3 db, melyből 2 db lehet békés és 1 db ragadozó. Naponta: 2 

db, melyből 1 db lehet ragadozó. Az egyéb halakból: napi 2 kg, (a napi nemes hal megfogását követően 

is engedélyezett) de legfeljebb évi 15 kg. 

 

3. 24 órás területi jegy:  
Nemes halakból: Összesen 3 db, melyből 1 db lehet ragadozó. Pontyból és az amurból maximum 2 db, 

4 kg összsúllyal.   Az egyéb halakból: napi 2 kg.  A 3 db nemes hal megfogását követően a horgászatot 

be kell fejezni, egyéb halra már nem horgászhat! 

 

4. Napijegy és éjszakai jegy:  
Nemes halakból: Naponta 2 db, melyből 1 db lehet ragadozó. Pontyból és az amurból maximum 2 db, 4 

kg összsúllyal.   Az egyéb halakból: napi 2 kg. A 2 db nemes hal megfogását követően a horgászatot be 

kell fejezni, egyéb halra már nem horgászhat! 

 

 



 

5. Ifjúsági éves területi jegy: 

Nemes halakból: összesen 15 db, max. 30 kg. 10 db lehet ragadozó hal. (szürkeharcsa nem számít bele 

az össz. súlyba!) Hetente: Nemes halakból 2 db, Naponta: 1 db. Az egyéb halakból: napi 2 kg, (a napi 

nemes hal megfogását követően is engedélyezett) de legfeljebb évi 15 kg. 

 

 

6. Ifjúsági napijegy:  

Nemes halakból: Naponta 1 db. Az egyéb halakból: napi 2 kg. A nemes hal megfogását követően a 

horgászatot be kell fejezni, egyéb halra már nem horgászhat! 

 

7. Gyermek jegy: 

Az esetlegesen kifogott méretkorlátozás alá eső hal nem tartható meg. A méretkorlátozással nem védett 

-egyéb- halakból (őshonos, idegenhonos, inváziós) naponta 1 kg fogható és tartható meg (évi 10 kg) 

 

 

 

V. Közlekedésre vonatkozó szabályok 
 

1. Gépjárművel csak a kijelölt helyeken lehet parkolni. 

2.  A betongarázs mögött parkolni tilos!  

3. A mozgáskorlátozott parkoló helyet csak mozgáskorlátozott kártyával lehet igénybe venni! 

 

 

VI. Környezetvédelmi szabályok 

 

 
1. Tilos a part rongálása, a parti növényzet károsítása.  

2. Tilos a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat. A horgászat befejezésekor a horgász köteles a 

szemetet összeszedni és magával elvinni. Minden esőbeálló rendelkezik egy sorszámmal, melyet a 

kiiratkozásnál szerepeltetni kell a nevük mellett a naplóban. Így ellenőrizhetővé válik ki hagy szemetet 

maga után, melyet a vezetőség szigorúan szankcionál. 

3.  Tilos a járművek mosása, vagy bármilyen környezetet szennyező javítás végzése.  

4. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, a tűzvédelmi előírások betartásával lehet.  

5. A tóban fürdeni tilos.  

6. Kutyát sétáltatni ill. tartani csak pórázon lehet, nagytestű eb esetén szájkosár használata kötelező. 

 

 

VII. Társadalmi munka 

 

Minden felnőtt tagnak kötelező a 12 óra tóparti munka ledolgozása, ha ezt bármi akadályozza 1500 

Ft/óra áron megváltható a Pécsi Horgász Egyesület irodában. Az adott évben 3 szakasz van kijelölve a 

munka elvégzésére: 

1. január.01. - június.01. 

2. június.02. - szeptember.01. 

3. szeptember.02. - december.31. 

A tóparti hirdetőn elérhetőek a munka időpontok. Ha egy munka szakasz nincs ledolgozva vagy 

megtérítve, a következő szakaszban a horgászati tevékenység nem kezdhető meg. 

 



VIII. A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik 

 
 

1.Szabálysértés esetén a területi jegy mindenképpen bevonásra kerül, továbbá a vétség súlyosságának 

függvényében területi jegy váltásától való eltiltást alkalmazunk.  

2. A halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhet a 

helyszínen. 

3. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az 

eltiltás mértéke:  

 

 

Cselekmény Területi jegy váltásától való eltiltás (év) 

Bűncselekmény (nagy értékű lopás, 

orvhalászat, állatkínzás) 

5 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan 

horgászata: 

az eltiltás duplája 

Tilalmi idővel védett hal megtartása: 1-3 

Darabszám-korlátozás megsértése: 1-3 

Alsó és felső méretkorlátozás megsértése: 1-3 

A fogási napló vezetési szabályainak 

megsértése (beírt adatok meghamisítása, 

változtatása, egy, vagy több hal 

beírásának elmulasztása) 

2-4 

3 vagy több készség használata: 1-3 

Horgászhoz méltatlan viselkedés: 1-5 

Környezet károsítás és szennyezés: 3-5 

Halőri intézkedés végrehajtásának 

megtagadása, akadályozása: 

 

3-5 

 

 

IX. Záró rendelkezések 

 
1. Horgászat közben bekövetkezett balesetért egyesületünk felelősséget nem vállal.  
2. A tavon rendezett versenyek ideje alatt időszakos horgászati korlátozások lehetségesek.  
3. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és 

vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják.  

4. 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.  

 

Kérjük a kedves horgászainkat, hogy törekedjenek a sportszerű halfogásra és a kifogott hallal való 

kíméletes bánásmódra! 

 

 

Jóváhagyta a Pécsi Horgász Egyesület vezetése a 2022.11.17.-i elnökségi ülésen. 


