
 
 

2023. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZREND MÓDOSÍTÁSOK 

 

Horgászrend módosítási, kiegészítési javaslatok: (Pirossal jelölve a kiegészítés/módosítás) 

1. Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 50 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS az 

állóvizeken és a folyóvizeken egyaránt! A felső méretkorlátozást meghaladó pontyot a 

horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen 

visszaengedni. 

2. Kerkafalvi Kéthatár-tó: 

 Tilos  a tavon a léki horgászat és a csalihalfogó háló használata! 

 A tavon a szoktató etetés Tilos! 

 Az orrcsúcstól a faroktőig mért 50 cm-nél, vagy 5 kg-nál  nagyobb pontyot 

megtartani TILOS! 

3. A Kerkaszentkirályi Kerka holtágon: 

 a kifogott halat a horgász a fogási napló mellett – a horgászat befejeztével - 

köteles beírni az erre rendszeresített tóparti „beíró füzetbe”. (a szigetre vezető híd 

mellett található) 

 a táblával kijelölt kíméleti területen tilos horgászni. 

 A pergetés a holtágon kizárólag október 1-től január 31-ig engedélyezett. 

 Tilos  a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata! 

 Az orrcsúcstól a faroktőig mért 50 cm-nél, vagy 5 kg-nál  nagyobb pontyot 

megtartani TILOS! 

4. Éves és 24 órás gyermek területi engedéllyel kizárólag - felnőtt személy felügyeletével - 

reggel 6.00 órától - 20.00 óráig lehet horgászni. 

5. C&R tavakon: A tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig, 

vagy a közvilágítás  felkapcsolásáig lehet, április 01-szeptember 30. között   reggel 

05.30 órától – 20.30 óráig, vagy a közvilágítás  felkapcsolásáig lehet lehet horgászni. 

Sötétben horgászni TILOS!  

6. Abért tavakon: Gépkocsival a töltésen tartózkodni tilos és kizárólag az Abért I-II-es tó 

mellett melletti kijelölt parkolóban lehet elhelyezni a gépjárművet. A tó melletti utakra 

és töltésekre a ki-be pakolás idejére sem lehet gépjárművel behajtani. A közlekedési 

szabályok megszegése a területi jegy bevonásával jár! 

7. Rába folyó nicki duzzasztó és a Ragyogó híd  közötti szakaszán rész az alábbiakkal 

egészül ki (Új szakasz): 

Az ÉDUVIZIG előírásai a Nicki gát körüli Rába szakaszra  

- A Nicki duzzasztógát alatti szakaszon, a jobb parton, a műtárgytól számított 50 

méteres távolságon kívül, a mederben lévő kő-védműig a horgászat megengedett, a 

szemetelés, sátorozás, tűzrakás tilos! A partszakasz megközelítése a kőszóráson 

keresztül, illetve a horgászat a kőszóráson tilos! 

- A duzzasztó jobb parti felvízén a vezértöltés és a holtág közti szakasz horgászható, a 

fenntartósávra gépjárművel behajtani tilos! 

 



 

- A duzzasztó feletti bal parton a gáttól számított 50 métertől a csónakkikötőig terjedő 

szakasz horgászható! A parkolás nem járhat a forgalom akadályozásával! 

- A csónakkikötő és a Kis-Rába beeresztő zsilip közti szakaszon a horgászat tilos! 

- A védtöltésen történő közlekedés minden esetben engedélyhez kötött, részletes 

információ itt található: 

http://www.eduvizig.hu/content/t%C3%B6lt%C3%A9skorona-haszn%C3%A1lati-

rendje 

8. Amennyiben a területi jegyen, vagy az elektronikus horgászrendi kivonaton került 

feltüntetésre az éves mennyiségi korlátozás nemeshalból, akkor a területi jeggyel 

engedélyezett éves nemeshal kvóta elérését követően új területi jegy, vagy kvóta jegy 

váltására kötelezett az engedély birtokosa, ha továbbra is horgászni kíván a Szövetségi 

vizeken. 

 

Vaskeresztes, 2022. október 27. 

 
 

 

 

 

 

 

 


