JÓVÁHAGYOTT 2021. ÉVI HORGÁSZREND MÓDOSÍTÁSOK
(Pirossal jelölve a kiegészítés/módosítás.)
A sebes és szivárványos pisztráng legkisebb megtartható mérete 25 cm . 30 cm /napi 2 db
tarható meg/
Az Ikervári műcsatorna töltésén –és töltéslábánál (közforgalomtól elzárt magántulajdonú
területeken) a gépkocsi közlekedés és parkolás tilos, horgászni megfelelő életmentő eszköz
birtokában lehet. /mentőmellény, mentőöv, dobókötél./
Méretkorlátozással védett halfajjal (Pl.: sebes pisztráng, domolykó) tilos csalizni a
Szövetség kezelésében lévő vízterületeken.
Tilos Vas megye tavain a horgász stégek építése, valamint a csónakból, fürdőmatracról és
egyéb vízi járműből történő etetés és horgászat, etetőhajó használata! Állóvizeken a
horgászat közben a halradar használata tilos! A Gersekaráti Sárvíz-tóra érvényes
kiegészítő „behúzós” jeggyel az etetőhajó és az etetőhajóba épített halradar használata,
illetve a behúzás 200 m távolságig engedélyezett!
Horog nélkül szerelt segédbot - Pl.:marker úszó, etetőrakéta, halradar, stupek bejuttatása
céljából történő - alkalmazása nem minősül horgászkészségnek, így az szabadon
használható a Szövetségi vizeken. A segédbotot a horgász köteles a halászati őr felhívására
egyértelműen bemutatni az ellenőrzéskor. A folyóvízen a szerelék bejuttatása történhet
csónakkal, de Tilos a part menti növényzethez, vagy más part menti tárgyhoz rögzíteni!
- Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász: 2 db. horgászbottal horgászhat, maximum
botonként 2 db. horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 2 db, összesen
5 db. heti szinten 6 db tartható meg. Éves szinten összesen 40 db nemeshal tartható meg darabszámtól függetlenül - max. 80 kg összmennyiségben. Amennyiben ezt az éves
nemeshal kvótát elérte, új területi jegy, vagy kvóta jegy váltása kötelező, ha továbbra is
horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg,
amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen
80 kg tartható meg felnőtt területi engedéllyel.
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- Ifjúsági –és kedvezményezett (ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
/iskolalátogatási igazolással/, horgászfeleség, 70 éven felüli, mozgáskorlátozott) területi jeggyel
rendelkező horgász: 1 db. horgászbottal horgászhat, maximum 2 db horoggal. Méretkorlátozás
alá eső nemeshalból fajonként naponta 1 db, összesen 3 db. heti szinten 6 db., tartható meg. Éves
szinten összesen 20 db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 40 kg
összmennyiségben. Amennyiben ezt az éves nemeshal kvótát elérte, új területi jegy, vagy
kvóta jegy váltása kötelező, ha továbbra is horgászni kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb
halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a horgászat befejeztéig a vízben saját
szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen 40 kg. tartható meg ifjúsági területi
engedéllyel.”
Amennyiben a területi jegyen 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.
A halak védelme érdekében fényképezésnél/videózásnál a horgász köteles a halat a lehető
legalacsonyabban tartani a kezében. A nagytestű halak védelme érdekében mérlegelésnél
törekedni kell a gyors és halak számára legkíméletesebb megoldások választására. A halakkal
történő nem megfelelő bánásmód esetén a halászati őr figyelmeztetést követően a területi jegyet
bevonhatja.
A haltelepítések időpontjától számított max. 5 teljes naptári napig időszakos általános
fogási tilalmat rendelhet el a Szövetség, amelyet a www.vasivizeken.hu oldalon, valamint az
érintett vízterület mellett hirdetménnyel köteles jelezni.

Vaskeresztes, 2020. október 16.
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