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A Dunakeszi MÁV Sport Horgász Egyesület tavainak
horgász és tórendje

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
2. TILALMI IDŐK ÉS KORLÁTOZÁSOK
3. NAPIJEGGYEL TÖRTÉNŐ HORGÁSZAT SZABÁLYAI
4. TŐZEGTAVAKON TÖRTÉNŐ HORGÁSZAT SZABÁLYAI
5. EGYÉB ELŐÍRÁSOK
6. SZEMÉT ÉS LOMOK ELHELYEZÉSE
Dunakeszi MÁV Sport Horgász Egyesület továbbiakban
Tőzegtó
1 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK
1.1 A Dunakeszi Tőzegtó intenzív horgászvíz, ezért ide az országos
horgászengedélyek nem érvényesek: ( A MOHOSZ tisztségviselői és
szolgálati területi engedély sem érvényes. )
1.2 A Tőzegtavakon a MOHOSZ Országos Horgászrendje érvényes,
egyesületi kiegészítésekkel és szigorításokkal.
1.3 A Tőzegtavakon horgászni éves tagdíj fizetés alapján, a Dunakeszi MÁV
H.E. által kibocsátott gyermek horgász jeggyel, napi vagy
tiszteletjeggyel rendelkező horgász jogosult.
1.4 A darabszám-korlátozás alá eső halakat a kifogás , illetve a
birtokbavétel után a fogási eredménynaplóba azonnal be kell jegyezni.
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2 TILALMI IDŐK ÉS KORLÁTOZÁSOK
2.1 Telepítések idején, és az egész tóra kiterjedő tilalmi időszakok alatt a
haltartó edényekben, szákokban halat tartani és a stégeken horgász
készséget tárolni szigorúan TILOS!
2.2 Faj szerinti fogási tilalmak.
• a mindenkori állami horgászrendben szabályozottak szerint
Ettől való eltérést, hirdetőtábláinkon és a web oldalunkon teszünk közzé!

2.3 Méretkorlátozások
• a mindenkori állami horgászrendben szabályozottak szerint
• a harcsa és a busa mérete nincs korlátozva
Ettől való eltérést, hirdetőtábláinkon és a web oldalunkon teszünk közzé!

2.4 Mennyiségi korlátozások
A kifogható halmennyiség:
2.4.1
•
•
•
•
•
•

Felnőtt éves tagdíj és felnőtt napijeggyel történő horgászatnál:
ponty. amúr összesen: napi 2 db heti 5 db évi 25 db
süllő összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
csuka összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
balin összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
keszegfélék: napi 2 kg heti 5 kg
busára és harcsára mennyiségi korlátozás nincs

A méretkorlátozás alá eső halakból naponta összesen 3 db fogható.
( pl.: 2 db ponty + 1 db süllő )
2.4.2 Kedvezményezett és éves területi engedéllyel történő horgászatnál:
2.4.2.1 Egybotos
• ponty. amúr összesen: napi 1 db heti 3 db évi 15 db
• süllő összesen: heti 1 db évi 6 db
• csuka összesen: heti 1 db évi 6 db
• balin összesen: heti 1 db évi 6 db
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• keszegfélék: napi 1 kg heti 2 kg
• busára és harcsára mennyiségi korlátozás nincs
A méretkorlátozás alá eső halakból összesen naponta 1 db fogható ( nem
fajtánként! )
2.4.2.2 Kétbotos
• ponty. amúr összesen: napi 2 db heti 5 db évi 25 db
• süllő összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
• csuka összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
• balin összesen: napi 2 db heti 3 db évi 12 db
• keszegfélék: napi 2 kg heti 5 kg
• busára és harcsára mennyiségi korlátozás nincs
A méretkorlátozás alá eső halakból naponta összesen 3 db fogható
( pl.: 2 db ponty + 1 db süllő )
2.4.2.3 Ifjúsági
• ponty. amúr összesen: napi 1 db heti 3 db évi 15 db
• süllő összesen: heti 1 db évi 6 db
• csuka összesen: heti 1 db évi 6 db
• balin összesen: heti 1 db évi 6 db
• keszegfélék: napi 1 kg heti 3 kg
• busára és harcsára mennyiségi korlátozás nincs
A méretkorlátozás alá eső halakból összesen naponta 1 db fogható ( nem
fajtánként! )
2.4.2.4 Gyermek
• a méretkorlátozás alá eső halakból heti 1 db, éves szinten pedig 4 db
fogható
• keszegfélékből napi 1 kg, és heti 3 kg fogható
2.5 A felnőtt és kedvezményezett tagsággal rendelkező horgászok az évi
engedélyezett nemes hal mennyiség kifogása mellett napijeggyel
történő további horgászata engedélyezett a saját és a szabadvizes
területen.
2.6 Telepítés utáni és egyéb tilalmakat a hirdetőtáblákon, az egyesületi
házban, és egyéb hirdetési helyeinken tesszük közzé.

Oldal: 4 / 8

3 NAPIJEGGYEL TÖRTÉNŐ HORGÁSZAT SZABÁLYAI
3.1 Napijeggyel és tiszteletjeggyel horgászni a szabad vízen, vagy a
vendéglátó horgászhelyén lehet, szigorúan annak jelenlétében.
3.2 Napijegyet az egyesületi házban lehet váltani a vezetőség által
meghatározott áron, a horgászigazolvány leadásával, napkeltétől
napnyugtáig.
3.3 Napijeggyel és tiszteletjeggyel történő horgászatnál a 2.3 pont szerinti
napi 2 nemes hal és 3 kg keszeg vihető el, függetlenül az igénybevevő
tavi státuszától.
3.4 Napijeggyel és tiszteletjeggyel történő horgászat alkalmával a fogást
követően a fogási naplóba a halat azonnal be kell jegyezni, a horgászat
befejeztével a zsákmányt be kell mutatni mérlegelés céljából a
napijegy árusnál. Ezután a napijegy váltás helyén a horgász
visszakapja a leadott horgászigazolványát.

4 TŐZEGTAVAKON TÖRTÉNŐ HORGÁSZAT SZABÁLYAI
4.1 A Tőzegtavaknál egy horgászhelyen egy időben maximum 4 db
horgászbot használata engedélyezett.
4.2 Vendégként a vendéglátó horgász helyén a 3-pontban meghatározottak
szerint lehet horgászni, napi 2 nemes hal fogható.
4.3 1X1 m2 kishal fogó háló használata napkeltétől napnyugtáig
engedélyezett és nem számít bele a bevetett készségek számába, de
horgászhelyenként csak egy használható.
4.4 A Tőzegtavakon kifogott élő halakat szákban, kantáron vagy haltartó
edényben lehet tárolni a saját horgászhelyen, jól látható helyen. Egyéb
tárolási mód nem engedélyezett.
4.5 A horgászhelyek megvilágítása csak olyan fényforrással történhet,
amely a többi horgászt nem zavarja.
4.6 A napijegyes tó üzemeltetési feltételeit a mindenkori vezetőség
határozza meg.

Oldal: 5 / 8

5 EGYÉB ELŐÍRÁSOK
5.1 Víz és vízkezelői terület használata
5.1.1 A vizet és a parti 2-3 méteres sávot csak az a Tag használhatja, aki
eleget tesz az éves fizetési kötelezettségének. Azon telek tulajdonosok,
akik ennek nem tesznek eleget, ezen használati joguktól a többi
telektulajdonos számára jól látható módon meg lesznek fosztva. ( parti
2-3 méter lekerítése, bérbe adása )
5.1.2 Minden telektulajdonos köteles biztosítani az ellenőrök és a vezetőség
tagjainak bejutását a parti 2-3 méteres sávra. Ellenkező esetben
hatóság, és vagy jogi személy közbevonásával fogjuk akaratunkat
érvényesíteni.
5.2 Építkezés
5.2.1 A tó területén építési engedélyköteles építési, bővítési, felújítási,
kerítés építési munkát az Egyesület írásos hozzájárulását mellékelve a
Dunakeszi Polgármesteri Hivatal műszaki osztályának építési
engedélyének birtokában szabad végezni a Tőzegtavakra vonatkozó
mindenkor érvényben lévő RRT vagy szabályozási terv alapján.
5.2.2 Területet rendezni, partvédelmet, stéget készíteni csak a vezetőség
előzetes írásos hozzájárulásával szabad a vonatkozó rendezési terv
előírásainak megfelelően.
5.2.3 Minden kedves telek tulajdonos köteles ingatlanját jól látható helyen
házszámmal ellátni. Ha stéggel rendelkezik, abban az esetben a stéget
is meg kell megjelölni a ház számával!
5.2.4 Szigorúan TILOS a Tőzegtavak csendjének a zavarása ( hangos
zenehallgatás,énekelés, nem kulturált viselkedés ). Zajjal járó
tevékenységet csak reggel 800 és 1700 közötti időszakban lehet végezni.
Ettől eltérni csak indokolt esetben, a tógazda írásos engedélyével
lehet.
5.3 Környezetvédelem
5.3.1 A Tőzegtavak területén a halakra és a környezetre veszélyes
permetezőszer, gyom irtószer és egyéb vegyi anyag használata
szigorúan TILOS!
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5.3.2 Minden horgász a területét és annak környékét rendszeresen köteles
tisztán és rendben tartani. Magán terület esetén az egyesület jogosult
az illetékes szakhatóságnál eljárást kezdeményezni, az eljárás
befejezéséig a Tag tagsági viszonyát felfüggeszteni. Az egyesület által
kezelt terület ( vízfelület, parti 2-3 m ami NEM a magán tulajdonok
része, utak ) esetén aki a vezetőség ez irányú írásbeli felszólításban
foglaltaknak nem tesz eleget, azt az egyesület a tag költségére
elvégeztetheti és annak költségeit a Tag felé érvényesítheti.
5.3.3 A tavak környezete VÉDETT, és védelem alatt áll. A természeti értékek
és területek megőrzése, helyreállítása, fejlődésének biztosítása minden
magyar állampolgár kötelessége. Óvni és védeni kell ezen értékeket.
Ezért különösen figyelemmel kell lenni a Tőzegtavak élővilágára.
5.3.4 Halpusztulás esetén minden telektulajdonos köteles a saját területe előtt
elérhető távolságban lévő dögöt a vízből eltávolítani, és elásni.
5.3.5 Téli időszakban, aki teheti a halak oxigénhez való jutását és a víz
szellőzését segítve vágjon léket. A lékeket jól látható módon meg kell
jelölni, és tisztán kell tartani.
5.1 Fakivágás
5.1.1 Saját ingatlanon történő fakivágás csak a Polgármesteri Hivatal
engedélyével lehetséges.
5.1.2 Az egyesület kezelésébe tartozó területen a fakivágás az egyesület
vezetőségének írásos beleegyezésével és a Polgármesteri Hivatal
engedélyével lehetséges.
5.1.3 Az egyesület kezelésébe tartozó területen található természetvédelmi
területen a fa kivágása csak a Duna Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóságának engedélyével lehetséges.
5.2 Közlekedés
5.2.1 A tavak megközelítése gépkocsival, motorkerékpárral a legrövidebb
úton történhet. A sebességkorlátozás tekintetében a kresz üdülőhelyi
előírásai vonatkoznak. A tavak belső területén TILOS az átmenő
forgalom, a gépjármű kizárólag az ingatlan megközelítésére, illetve
elhagyására használható, kivéve egyesület érdekében folytatott
tevékenység esetén.
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5.2.2 Az egyesület által kezelt utakat a tagoknak kötelessége az egyesület
által biztosított anyagból karbantartani. Az utakat kizárólag térfogat álló
( zúzott kavics ) anyagból szabad feltölteni. Szigorúan TILOS szerves
hulladékkal, termőfölddel, homokkal, agyaggal a töltést végezni.
5.2.3 A tavaknál olajszennyeződéssel járó járműjavítást végezni, valamint
járművet vegyszeresen mosni szigorúan TILOS.
5.2.4 A Tőzegtavakon csak az egyesület vezetősége által engedélyezett vízi
járművek közlekedhetnek.
5.3 Állattartás
5.3.1 A tavak területén az állattartásra a területileg illetékes önkormányzat
rendeletei az irányadóak.
5.3.2 A területen kóborló macskák etetése nem ajánlott, a fertőzésveszély, a
szomszédok zavarása és a téli időszakban nagy mennyiségben
előforduló pusztulás elkerülése érdekében.
5.3.3 Kutya az egyesület kezelése alatt álló közterületen csak a gazdája
felügyelete mellett tartózkodhat, az ingatlanról való kijutását a kutya
gazdája köteles megakadályozni. Sétáltatása közterületen, az ide
vonatkozó Önkormányzati rendeletnek megfelelően szabad.
5.4 Fürdés, korcsolyázás
5.4.1 A tavakon fürödni, és korcsolyázni életveszélyes és TILOS!

6 SZEMÉT ÉS LOMOK ELHELYEZÉSE
6.1 A Dunakeszi Önkormányzat 2008 januárjától bevonta területünket a
Dunakeszi Közüzemi KHT kommunális szemétszállítási körzetébe.
Ennek alapján minden ingatlantulajdonos köteles szemétszállítás
céljából őket felkeresni és szerződést kötni, melynek keretén belül
megvásárolhatja a szabványos szeméttároló edényt is. A szemét
elhelyezése a tavon belül csak és kizárólag ezekben a szeméttároló
edényekben lehetséges.
6.2 Az ingatlanokból származó lomok, építési törmelékek, és egyéb nem
kommunális jellegű hulladékok az egyesület vezetősége által
meghirdetett időpontban és erre a célra biztosított nyitott tárolóban
( konténerben ) helyezhető el.
6.3 Egyéb időszakban keletkező ilyen jellegű hulladékok elszállításáról a
tulajdonosoknak kell saját költségükön gondoskodni.
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6.4 Nyesedék és egyéb zöldhulladék tavanként kijelölt helyen történő
deponálása, elégetése a tógazda engedélyével és felügyeletével
történhet.
6.5 Művelés
6.5.1 Az Önkormányzat által az Egyesületnek hasznosításra átadott
földterületeken amelyek értelem szerűen nem kerültek a tagok részére
értékesítésre a tagok társaik érdeksérelme nélkül megművelhetik.
A Dunakeszi Tőzegtavak horgászrendjét a Dunakeszi MÁV Sporthorgász
Egyesület 2011.február 12. közgyűlése határozatával elfogadta.

Egyesületünk elérhetőségei:
• Dunakeszi MÁV Sport Horgász Egyesület
• 2121 Dunakeszi I. Pf. 78.
• www.tozegto.hu ; info@tozegto.hu
• Egyesületi házunk pontos helye: Dk. Tőzegtó Csuka u. 1.
• Egyesületünk támogatása érdekében adója 1%-át a következő
adószámra könyveltetheti:

19834115-2-13
• Január 10.-ig lehetőség van az egyesületi ház bejáratánál elhelyezett
postaládába a kitöltött, és összesített fogási naplókat bedobni.

Minden kedves horgásztársunknak eredményes, nyugodt
kikapcsolódást kívánunk!

Dunakeszi MÁV S.H.E. Vezetősége

