
 

OROSZLÁNYI HORGÁSZ EGYESÜLET 
Székhelye: 2840 Oroszlány Mészáros Lajos u. 2/a 

Telefon: +3634361-314, E-mail: info@orhe.hu 
Web: www.orhe.hu Facebook: www.facebook.com/ohehorgasz 

 

2023. évi tájékoztató 
 

Kérjük a Horgásztársakat, hogy a 2023. éves díj összegét az Oroszlányi Horgász Egyesület 

K&H Bank -nál vezetett 10400913-50526952-88861007 számú bankszámlájára szíveskedjenek 

átutalni. 
A közlemény rovatban, a nevet és a horgászkártya számát tüntessék fel. 

Amennyiben készpénzben kívánja az éves díjat befizetni, lehetőséget biztosítunk erre csak a 

SZERDAI okmány kiadási napokon az egyesületi irodában, 500,- Ft készpénzkezelési díj 

megfizetése ellenében. 

 

Készpénzbefizetés esetén az irodai befizetéstől számított egy hét múlva vehető át az engedély. 

 

Kérjük, hogy azon tagok, akik horgászállással rendelkeznek, a területhasználati és szemét díj 

megfizetését is a fent leírtak szerint szíveskedjenek teljesíteni. 
 

2023. évi díjak: 

Azon tagok, akik „többes” tagsággal rendelkeznek és nem az Oroszlányi Horgász Egyesületnél 

váltják ki az egységes állami horgászokmányt (állami horgászjegy, fogásinapló) a rájuk 

vonatkozó díjjal csökkentett értékét kell megfizetni. Felnőtt és ifjúsági horgászok 11.000-Ft-tal, 
kedvezményezett horgásznak 500 Ft-tal csökkentett összeget kell fizetnie. 

 

A fogyatékkal élők kedvezményét igénybe venni szándékozó tagok, – a 49/2009.(XII.29.) EüM és 

335/2009.(XII.29.) Korm. rendeletnek megfelelő – minden évben igazolást kötelesek leadni. 
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A 2023-évi állami horgászjegy és fogási napló, valamint a területi engedély kiadásának a 

feltételei a következők: 
 

- a 2022. évi állami horgászjegy és fogási napló leadása, (nem kell a horgászkártyát leadni!) 

- valamint a díjak 1 héttel korábban történő befizetése, beérkezése az Egyesület 

számlaszámára.  
- Horgászállással rendelkezők esetén a területbérleti és szemétszállítási díj befizetése, 

beérkezése az Egyesület számlaszámára.  

 

A befizetett összeg az alábbi elemekből áll: tagdíj, területi engedély díja, egységes 

horgászokmány díja és az egységes szövetségi hozzájárulás díja. 

 

Tekintettel arra, hogy egyesületünk áttért az online területi jegy forgalmazásra, a területi 

engedély papír alapon továbbra sem kerül kinyomtatásra, átadásra. 

 

Felhívjuk tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy más személy nevére szóló államijegyet, csak 

szabályos meghatalmazás ellenében tudjuk átadni. 

 

Befizetési határidő 2023. március 31. Felhívjuk a tagság figyelmét, a befizetés elmaradása 

esetén, egyszeri írásbeli felszólítást küldünk, a befizetési határidő lejárta után pedig három 

hónappal, azaz június 30. napjával megszűnik a nem fizető egyesületi tagsága. 

 

Az egyesületünknél nyilvántartásba vett gyermekhorgász, ifjúsági horgásszá, majd felnőtt 

horgásszá válásakor (jogfolytonosság) mentesül a halasítási hozzájárulásidíj megfizetése alól. 
 

Tagkönyvkiadás 2023. január 16. és február 10. közötti időszakban 
 

HÉTFŐ-SZERDA-PÉNTEK 15 00 és 19 00 óra között. 

Március 01 - től a fogadó napokon. 

2023. évi fogadónapok, KEDD 16 00és 18 00 óra között az alábbi napokon lesznek: 
 

Kérjük, hogy támogassa egyesületünket a személyi jövedelemadójának 1%-nak 

felajánlásával, adószámunk: 19888073-1-11.  

Jelen körlevél mellékleteként kiküldésre kerül egy kivonat, mely a horgászrend 

változásának lényegesebb módosításait egyszerűsített formában tartalmazza.  

A 2023. január 1 - től hatályos horgászrend az egyesület honlapján egységes 

szerkezetben megtalálható! 

Az Egyesület weboldala: www.orhe.hu , egyesületünk a Facebook-on is elérhető: 

www.facebook.com/ohehorgasz 

A Vezetőség elérhetősége: info@orhe. hu 

Oroszlány, 2022. december 20. 

 
 

Dr. Varga Zsolt sk. 

            elnök 

Január 17 31 Április 11 25 Július 11 Október 10

Február 14 28 Május 23 Augusztus 8 November 14

Március 14 28 Június 13 Szeptember 13 December 4 18
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Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!

Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!

Méret és mennyiségi korlátozással védett halat (fogassüllő, harcsa, csuka, balin, ponty, amur,) 
Gyermek horgász 

területijegy

Nem tarthat meg.

50 kg

Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!

Méret és mennyiségi korlátozással védett halak. Ragadozóhalak: fogassüllő, harcsa, csuka, balin. Békéshalak: ponty, amur. 

Az amur a db-szám korlátozásba beleszámit, de a súlykorlátozásba nem.

Példa 1 : Elvihető 20 db ragadozóhal, de legfeljebb 30 kg összsúlyban és mellette 25 db békéshal, amiből még 90 kg lehet 

ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

Példa 2 : Elvihető 45 db békéshal, ebből legfeljebb 120 kg lehet ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

100 kg

Éves elvihető mennyiségek
Mennyiségek

Halat nem tarthat meg.

Méret és mennyiségi korlátozással védett halak. Ragadozóhalak: fogassüllő, harcsa, csuka, balin. Békéshalak: ponty, amur. 

Az amur a db-szám korlátozásba beleszámit, de a súlykorlátozásba nem.

OHE 

"kedvezményezett 

és ifjúsági horgész" 

területijegy

Mennyiségi korlátozással védett halfajok: keszegfélék, csapó sügér,

Invazív idegenhonos halfajok: busa, ezüst kárász, törpeharcsa, stb.,

Méret és mennyiségi korlátozással védett halak. Ragadozóhalak: fogassüllő, harcsa, csuka, balin. Békéshalak: ponty, amur. 

Az amur a db-szám korlátozásba beleszámit, de a súlykorlátozásba nem.

Példa 1 : Elvihető 8 db ragadozóhal, de legfeljebb 10 kg összsúlyban és mellette 10 db békéshal, amiből még 20 kg lehet 

ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

Példa 2: Elvihető 18 db békéshal, ebből legfeljebb 30 kg lehet ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

30 kg

Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!

Mennyiségi korlátozással védett halfajok (keszegfélék, csapó sügér,) :

OHE "felnőtt és 

különös jogállású 

horgász" 

területijegy

Invazív idegenhonos halfajok: busa, ezüst kárász, törpeharcsa, stb.,

OHE "felnőtt extra" 

területijegy

Példa 1 : Elvihető 15 db ragadozóhal, de legfeljebb 20 kg összsúlyban és mellette 20 db békéshal, amiből még 40 kg lehet 

ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

Példa 2 : Elvihető 35 db békéshal, ebből legfeljebb 60 kg lehet ponty, felette amur vihető súlykorlátozás nélkül.

80 kg

Invazív idegenhonos halfajok: busa, ezüst kárász, törpeharcsa, stb.,

45 db ebből ragadozóhal 20 db lehet

120 kg ebből ragadozóhal 30 kg lehet

Segédlet:

18 db ebből ragadozóhal 8 db lehet

Segédlet:

30 kg ebből ragadozóhal 10 kg lehet

60 kg ebből ragadozóhal 20 kg lehet

Segédlet:

35 db ebből ragadozóhal 15 db lehet

OHE "C&R"
Területijegy típus

Mennyiségi korlátozással védett halfajok: keszegfélék, csapó sügér,

Mennyiségi korlátozással védett halfajok: keszegfélék, csapó sügér,

Invazív idegenhonos halfajok: busa, ezüst kárász, törpeharcsa, stb.,



"Gyermek" horgász 

területijegy

Méret és mennyiségi korlátozással védett halfajokból: (ponty,amur, harcsa, fogassüllő, csuka, balin,)
Nem tarthat meg.

Területijegy típus

OHE "C&R" területijegy

OHE "felnőtt", "felnőtt 

extra" és "különös 

jogállású" horgász 

területijegy

Mennyiségi korlátozással védett halfajokból: (keszegfélék, csapó sügér,)

Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!
Méret és mennyiségi korlátozással védett halfajokból: (ponty,amur, harcsa, fogassüllő, csuka, balin,)

2 db
Mennyiségi korlátozással védett halfajok: (keszegfélék, csapó sügér,)

5 kg

Méret és mennyiségi korlátozással védett halfajokból: (ponty,amur, harcsa, fogassüllő, csuka, balin,)
3 db

Mennyiségi korlátozással védett halfajok: (keszegfélék, csapó sügér,)
5 kg

Invazív idegenhonos halfajokból: (busa, ezüst kárász, törpeharcsa,)

OHE "kedvezményezett" 

és "ifjúsági" horgász 

területijegy

5 kg
Invazív idegenhonos halfajokból: (busa, ezüst kárász, törpeharcsa,)

Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!

Halat nem tarthat meg.

Heti elvihető mennyiségek

Invazív idegenhonos halfajokból: (busa, ezüst kárász, törpeharcsa,)
Korlátozás nélkül elvihetők, ezen halfajokat visszaengedni tilos!



január február március április május július

au-

gusz-

tus

szep-

tem-

ber

októ-

ber

no-

vem-

ber

december

Fogassüllő

Harcsa 12.01-03.01.

Csuka

Balin

Csapó sügér

Harcsa nem 

vihető el! 

12cm-nél 

nagyobb 

csalihal vagy 

műcsali nem 

használható! 

Maximum 15g-

os ólomfej, 

legfeljebb 3/0-

ás horoggal 

használható, 

kiegészítő 

hármashorog 

használata 

tilos! 

Harcsa és 

csuka nem 

vihető el! 

12cm-nél 

nagyobb 

csalihal vagy 

műcsali nem 

használható! 

Maximum 15g-

os ólomfej, 

legfeljebb 3/0-

ás horoggal 

használható, 

kiegészítő 

hármashorog 

használata 

tilos! 

Fogassüllő, 

csuka, balin és 

csapó sügér 

nem vihető el! 

12cm-nél 

kisebb csalihal 

vagy műcsali 

nem 

használható! 

Halszelettel 

horgászni 

tilos! 

Fogassüllő, 

balin és csapó 

sügér nem 

vihető el! 

12cm-nél 

kisebb csalihal 

vagy műcsali 

nem 

használható! 

Halszelettel 

horgászni 

tilos! 

Harcsa nem 

vihető el! 12 cm-

nél nagyobb 

csalihal vagy 

műcsali nem 

használható! 

Maximum 15g-os 

ólomfej, 

legfeljebb 3/0-ás 

horoggal 

használható, 

kiegészítő 

hármashorog 

használata tilos! 

Éves ragadozóhal elviteli és horgászati szabályzás, a zölddel jelzett időszakban elvihető, a pirossal jelzettben nem elvihető!

Harcsa nem 

vihető el. 12cm-

nél nagyobb 

csalihal vagy 

műcsali nem 

használható! A 

part melletti 5m-

es sávban 

ragadozóhalra 

horgászni tilos! 

Ragadozóhalakra, a 

horgászrend szabályai szerint 

szabad horgászni, megtartani a 

heti és éves korlátozások 

betartásával lehet.

03.01-04.30.

05.02-06.1512.01-03.01.

02.01-03.31.

03.01-04.30.

03.01-04.30.

június



Halfaj Tilalmi idő tól-ig Alsó méretkorlátozás 
Felső méretkorlátozás 

cm vagy kg

Mennyiségi korlátozás 

alá tartozik-e?

Balin 03.01-04.30. 40 cm nincs igen

Csuka 02.01-03.31. 50 cm 70 cm igen

Fogassüllő 03.01-04.30. 40 cm 65 cm igen

Harcsa
05.02-06.15 12.01-

03.01.
70 cm 120 cm igen

Ponty nincs 32 cm 5 kg igen

Csapó sügér 03.01-04.30. 15 cm nincs igen

Compó egész évben nem elvihető nem elvihető nem elvihető

Halfaj Tilalmi idő tól-ig Méretkorlátozás cm
Felső méretkorlátozás 

cm vagy kg

Mennyiségi korlátozás 

alá tartozik-e?
Amur nincs 50 10 kg igen
Pisztráng (fekete) 

sügér
egész évben nem elvihető nem elvihető nem elvihető

Amurgéb nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Busa nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Ezüstkárász nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Törpeharcsa nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Fekete törpeharcsa nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Naphal nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Razbóra nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető nem visszaengedhető

Idegenhonos halfajok

Érvényes az OHE összes vízterületére

(Erőműi tó; Bokodi Öreg tó; XVI/1. sz. tó; Majki középső tó, Majki alsó tó)

Őshonos halfajok
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