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HORGÁSZREND 

ÁLTALÁNOS FELNŐTT ÉVES TERÜLETI JEGY tulajdonosa jogosult 2db 

horgászbottal (botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2  csalihalfogó háló 

használható. Jogosult napi 2 db. ponty, (heti 6 db. - évi 30 db.) 2db. más méretkorlátozás 

alá eső nemes hal, (heti 3 db. - évi 15 db.) valamint 5 kg. egyéb hal kifogására. Jogosult  

Május 01 – Október 31.között   a szabad és ünnepnapokat megelőző éjszakákon éjszakai 

horgászatra.  

 ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI ÉVES TERÜLETI JEGY tulajdonosa jogosult napi 1 db. 

ponty (heti 3 db évi 15 db.) 1 db. más méretkorlátozás alá eső nemes hal, (heti 1 db. - évi 7 

db) valamint 5 kg. egyéb hal kifogására jogosult. Az engedély éjszakai horgászatra is 

jogosít, de csak felnőtt horgász felügyelete mellett. A horgászat csak 1 db. horgászbottal 

valamint 2 db. felcsalizott horoggal folytatható. Akinek folyamatos tagsága van a Berekalji 

Horgász Egyesületnél  gyerek horgászattól kezdve, 18 éves kora után nem kell halasítást 

fizetnie. 

      KEDVEZMÉNYEZETT ÉVES TERÜLETI JEGY tulajdonosa jogosult 2db 

horgászbottal (botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2  csalihalfogó háló 

használható. Jogosult napi 2 db. ponty (heti 6 db évi 30 db.) 2 db. más méretkorlátozás alá 

eső nemes hal, (heti 3 db. - évi 15 db) valamint 5 kg. egyéb hal kifogására. Jogosult  

Május 01 – Október 31.között   a szabad és ünnepnapokat megelőző éjszakákon éjszakai 

horgászatra.  Hetven éven felüli tagok válthatnak. 

     ÁLTALÁNOS GYERMEK ÉVES TERÜLETI JEGY tulajdonosa felnőtt felügyelete 

mellett, 1db. úszós horgászbottal 1 db. felcsalizott horoggal horgászhat, az általa kifogható 

mennyiség: 3kg egyéb hal. Azok a gyermekek, akik az engedélyüket nálunk váltották ki, 

havonta 1 db. nemes halat is megtarthatnak. Azok, akik nem a Berekalji H. E. - nél 

váltottak Állami jegyet nemes halat nem tarthatnak meg. 

Nógrád megyei területi engedély (fehér jegy) tulajdonosai felnőtt tagjainkkal azonos 

feltételekkel horgászhatnak, legfeljebb havi két alkalommal. 

ÁLTALÁNOS FELNŐTT TERÜLETI JEGY tulajdonosa Jogosult 2db horgászbottal 

(botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2  csalihalfogó háló használható. 

Jogosult 2 db. ponty, 2 db. méretkorlátozás alá eső más nemes hal, fajtánként 1-1db 

valamint 5 kg. egyéb hal kifogására.  

ÁLTALÁNOS FELNŐTT ÉJSZAKAI TERÜLETI JEGY tulajdonosa: Jogosult 2db 

horgászbottal (botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2  csalihalfogó háló 

használható. Jogosult 2 db. ponty, 2 db. méretkorlátozás alá eső más nemes hal, fajtánként 

1-1db  valamint 5 kg. egyéb hal kifogására. Az éjszakai napijegy este 20-órától másnap 

reggel 6-óráig érvényes, szabad és ünnepnapokat megelőző éjszakákon Május 01 – Október 

31. között. A Horgászhelyet köteles jól látható módon kivilágítani  

ÁLTALÁNOS FELNŐTT 24 ÓRÁS TERÜLETI JEGY tulajdonosa:Jogosult 2db 

horgászbottal (botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2  csalihalfogó háló 

használható. Jogosult 3 db. ponty, 2 db. méretkorlátozás alá eső más nemes hal, fajtánként 

1-1db valamint 5 kg. egyéb hal kifogására,. A 24órás napijegy váltható azon hétvégékre 

melyeken éjszakai horgászatra is van lehetőség, Május 01 és Október 31. között. Éjszakai 

horgászatnál a horgászhelyet köteles jól látható módon kivilágítani. 



ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI TERÜLETI JEGY tulajdonosa: jogosult 1db horgászbottal 

(botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2 csalihalfogó háló használható 
Jogosult 1db. méretkorlátozás alá eső nemes hal valamint 3kg egyéb hal kifogására.  

ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI ÉJSZAKAI NAPI TERÜLETI JEGY tulajdonosa: 1db 

horgászbottal (botonként max 2db horoggal) Csalihalfogásra 1db 1m2 csalihalfogó háló 

használható. Jogosult 1db. méretkorlátozás alá eső nemes hal valamint 3kg egyéb hal 

kifogására. 

Az egyesület felnőtt tagja, a vezetőség döntésének megfelelően évente 12 óra társadalmi 

munka végzésére kötelezett. A kijelölt munkavégzési napok időpontjai a beíróknál lévő 

hirdetményeken valamint a honlapokon lesznek kiírva. A társadalmi munka pénzben is 

megváltható, amit a taggyűlés 1.000,- Ft./ óra határozott meg. (12.000.-Ft./év) 

A tagnak éves tagdíját 04.31. rendezni-e kell, lehetősége van arra, hogy tagságát két évig 

szüneteltesse, ha ez idő alatt újra vált engedélyt, akkor hal telepítési díjat újból megfizetnie 

nem kell. Fizetnie kell viszont tagdíjat, horgászhelyét tisztán kell tartania és a társadalmi 

munka végzésére is kötelezett.  

Területi jegyet a jövőben csak az válthat, aki a horgászhelyét tisztán tartja, a régi 

nádat levágja  és erről igazolást hoz. A part védelmét kimosás, omlás ellen megvédi a 

Vezetőséggel egyeztetett módon. 
A kifogott, nem őshonos (tájidegen) halat méretére tekintet nélkül meg kell tartani, a 

horgászvízbe visszahelyezni tilos !  

Éjszakai horgászaton kívüli időszakban, csak tagjaink-, süllőzési szezonban este 20 

óráig horgászhatnak. 

Ponty fajlagos fogási tilalmi idő nincs. Tilos az 50cm alatti csuka, A jelölt és a 5kg 

feletti ponty ,5kg alatti amur, a 15cm alatti ill. a 45cm feletti  dévérkeszeg, ,a 30cm 

alatti ill. a 45cm feletti compó, mérlegelés, fertőtlenítés után haladéktalanul vissza kell 

helyezni a vízbe, megtartása Tilos. A balin visszavonásig védett. 

A víz minőségének védelme érdekében tilos olyan anyag vízbe juttatása, amely a víz 

minőségét rontja. Szoktató etetés naponta maximum 5 kg. lehet. A víz minőségre nem 

ártalmas etetőanyagok etetőkosárban használhatók. 

 Etetőhajó használata Március 01 és Október 31 közötti időszakban csak etetőanyag 

bejuttatására engedélyezett, a horgot „behordani” vele tilos.  

Október 31-Március 01 közötti időszakban  a halradar (szonár), és az etetőhajó 

használata tilos. 
 

A nálunk kötelező toll, kiemelő háló, súly mérleg, mérőszalag, haltartó szák, 

fertőtlenítő szer, pontymatrac és éjszakai horgászat esetén kivilágító eszköz megléte 

ill. használata. 
A horgászállásokat az egyesület tagjai kötelesek minden évben az engedélyváltásig rendbe 

tenni és folyamatosan tisztán tartani. A tisztán tartásra kijelölt személy a horgászhely 

használatában elsőbbséget élvez, megérkezésekor a helyet át kell adni, kivétel ez alól a 

napijegyes horgász, ő bármely horgászálláson horgászhat zavartalanul,kivétel ez alól 

a „Halőri Hely”. A Tó gátjaihoz csak ellenőrzés után lehet bármilyen anyagot 

szállítani! (az ellenőrzést a Vezetőség tagjai végezhetik.) 

 

     A horgászat megkezdése előtt és végén a rendszeresített napló kitöltése kötelező, 


