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Horgászversenyekre vonatkozó HORGÁSZRENDJE 
 
 

A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási 
rendeleteiben, valamint más kapcsolódó jogszabályokban foglaltakon túl, a Salakos nevű 
vízterületen és partján horgászversenyek alkalmával az alábbiak betartása kötelező. 
 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK  
 A MFHE nyílt és zárt horgászversenyeket rendez. 

 A MFHE horgászversenyei egyéni és csapatversenyek lehetnek. 

 A MFHE egy-, vagy többfordulós horgászversenyek szervez. 

 A MFHE minden évben Gyermeknapi Horgászversenyt rendez az adott évben legfeljebb 14. 
életévét betöltött gyermekhorgászok számára. 

1.1. NYÍLT HORGÁSZVERSENYEK 
 Nyílt horgászversenyen csak az adott évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, 

valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal 
rendelkező személy vehet részt, kivéve a turista állami horgászjegyes horgászokat. 

1.2. ZÁRT HORGÁSZVERSENYEK 
 Zárt horgászversenyen csak az MFHE tagja vehet részt, aki az adott évre kiállított állami 

horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel 
érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkezik. 

1.3. EGYÉNI HORGÁSZVERSENYEK 
 Egyéni horgászversenyen gyermek, ifjúsági és felnőtt korú, csak az adott évre kiállított állami 

horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel 
érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező személyek vehetnek részt a kiírásnak 
megfelelően. 

1.4. CSAPATVERSENYEK 
 Csapatversenyen csak az adott évre kiállított állami horgászjeggyel és fogási naplóval, valamint 

MOHOSZ szervezeti tagságot igazoló bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező 
személyek alkotta csapatok vehetnek részt a kiírásnak megfelelően. 

1.5. EGYFORDULÓS VERSENYEK 
 Egyfordulós verseny alkalmával a végeredmény megállapítása az forduló időtartama alatt elért 

eredmények alapján történik. 

1.6. TÖBBFORDULÓS VERSENYEK 
 A verseny egymástól elkülönülten, kettő, vagy több fordulóban kerül lebonyolításra. 

 Többfordulós verseny alkalmával a végeredmény megállapítása a kiírás alapján, a fordulók során 
elért helyezési számok összesítése alapján, vagy az egyes  fordulókban fogott halmennyiségek 
összegzése alapján történik. 

1.7. GYERMEKNAPI HORGÁSZVERSENY 
 A MFHE Gyermeknapi Horgászversenyén minden gyermekkorú horgász részt vehet, ha a 

verseny évének utolsó napján még nem töltötte be 15. életévét. 

 A verseny egy fordulóban kerül lebonyolításra. 

 A versenyzőket a következők szerint négy csoportra kell osztani. Az első csoportot képezik a 
11-14 éves leányok, a másodikat a 3-10 éves leányok, a harmadikat a 11-14 éves fiúk, míg a 
negyediket a 3-10 éves fiúk. 



 A versenypályán szektorok kialakítására nincs lehetőség, ezért a versenyzők a pályán „keverten” 
foglalják el helyeiket. 

 Értékelésre kerül valamennyi csoportban az első három helyezett versenyző. Egyenlőség esetén 
akár több első, második, harmadik hely is kiosztható. 

 A MFHE versenyhorgászai által korábban felajánlott Lurkó Kupát az a versenyző nyeri, aki az 
adott versenyen tömegre a legtöbb halat fogta. Egyenlőség esetén a több fogott hal (darabszám), 
ha ez is egyenlő a nagyobb fogott hal számít. 

 A Lurkó Kupa vándorserleg. Ha valaki háromszor elnyeri, úgy a kupa a tulajdonába kerül. 
Ekkor a MFHE köteles új kupáról gondoskodni. 

 A Gyermeknapi Horgászverseny minden évben Gyermeknapkor (május utolsó vasárnapján) 
kerül megrendezésre. 

 A Gyermeknapi Horgászversenyen a részvétel ingyenes. 

 A Gyermeknapi Horgászversenyen a nevezés a helyszínen, érkezési sorrendben történik. 

 A horgászhelyek kisorsolása a nevezések sorrendjében történik. A sorsolás során – igény szerint 
– törekedni kell az egy családhoz, baráti társasághoz tartozó versenyzők egy csoportba történő 
elhelyezésére. 

 A Gyermeknapi Horgászversenyen egy bottal, egy horoggal, bármilyen engedélyezett 
horgászmódszerrel lehet horgászni, de a pergető horgászat tilos. 

 A verseny időtartama minimum 3 óra. 

 A horgászversenyt követően a zsákmány egy része, vagy teljes egésze a Salakoson a 
kedvezményes horgászokra vonatkozó mennyiségi korlátozások betartásával elvihető. 

 

2. EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 Horgászversenyen csak az a személy, vagy csapat vehet részt, aki a rendezvényre a jelentkezési 

időn belül nevezését leadta, a nevezési díjat kifizette. 

 A horgászverseny időtartama legalább 4 óra. 

 A horgászversenyeken egy bottal, egy horoggal szerelt úszós készséggel lehet horgászni. Az ettől 
eltérő szabályokat a kiírásban szerepeltetni kell. 

 Horgászverseny időtartama alatt a kifogott halak élve tartása kötelező. Ennek érdekében a 
merevítő karikával ellátott szák használata különösen ajánlott. 

 A horgászversenyeken a pergető horgászmódszer alkalmazása tilos. 

 Horgászverseny idején, a Salakoson, a rendezvény napján a verseny kezdetét megelőző 10 és 
végét követő 4 óra közötti időtartamra a horgászvíz teljes hosszára általános horgászati tilalmat 
kell elrendelni. Esetenként a tilalom időtartama növelhető. A horgászati tilalmat a verseny 
kezdetét megelőzően legalább egy héttel meg kell hirdetni. 

 A sorsolás a nevezési sorrendben történik. A sorsolás során – ha az igényként felmerül – 
törekedni lehet az egy családhoz, baráti társasághoz tartozó versenyzők egy csoportba történő 
elhelyezésére. 

 A horgászverseny ideje alatt fokozottan ügyelni kell a horgászfelszerelések épségére. A 
versenyek megkezdése előtt úgy kell a horgászhelyeket elfoglalni, hogy a gépjárművek a 
horgászatot és a horgászokat semmilyen körülmények között ne zavarják. A versenyek teljes 
időtartama alatt a gépjármű közlekedés a Salakoson tilos. Kivételt képez ez alól az élet-, köz- és 
vagyonbiztonság céljából, valamint a verseny lebonyolítása érdekében történő gépjármű 
forgalom. 

 A verseny időtartama alatt a horgászhelyet elhagyni, másikra cserélni szigorúan tilos. Aki úgy 
dönt, hogy a versenyt feladja, az köteles a pályát és a vízpartot is elhagyni. A távozás idejére a 
gépjármű használata engedélyezett, de a távozó gépjárművével a versenyzőket nem zavarhatja. A 
horgászatot ezt követően csak a Salakosra érvényes Horgászrend szerint, az általános horgászati 



tilalom lejártát követően kezdheti csak meg. Ettől eltérő időben a vízparton horgász még etetés 
céljából sem tartózkodhat. 

 Zárt verseny esetén a horgászversenyt követően a zsákmány egy része, vagy teljes egésze a 
Salakosra vonatkozó mennyiségi korlátozások betartásával elvihető. A megtartani kívánt 
zsákmányt a mérlegelést követően a fogási naplóba be kell jegyezni. Az a versenyző, aki feladja a 
versenyt, horgászzsákmányt nem vihet el. 

 A horgászversenyek során a meghirdetett kategóriák első három helyezettje díjazásban 
részesülhet, kivéve a Gyermek Horgászversenyeket, ahol a díjazás kötelező. Szponzori felajánlás 
után a legnagyobb, legtöbb hal fogója díjazásban részesülhet. 

 
Érvényes 2017. január 1-től.  
 

MFHE 


