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 Vízminőségvédelmi okok miatt a Szombathelyi Csónakázó-és horgász tavon, a
Merseváti tőzeg tavon, a Kerkaszentkirályi Kerka-holtágon, a Vasvári Csónakázótavon, a Rábasömjéni kavicsbánya-tavon, a Nagypiriti tavon, a Celldömölki tavon, a
Püspökmolnári-tavon tilos a szoktató etetés. A csalogató etetés engedélyezett. (Pl.:
etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc). A felsorolt vízterületeken horgászatra kész
állapotban max. 2 kg etetőanyagot tarthat magánál a horgász.
 Tavak, zárt horgászvizek mentén a sátorozás, tűzrakás kizárólag engedéllyel
rendelkező kijelölt helyeken lehetséges.
 Répcelaki -anyaggödör - tavon az alábbi feltételekkel lehet horgászni.
- Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal kíméletesen
vissza kell engedni a vízbe.
- Merítő szák és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
- A tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig, április
01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától – 20.30 óráig lehet horgászni.
Sötétben horgászni TILOS!
- Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a léki
horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
- Horgászni esős, viharos időjárásban szigorúan Tilos a tavat keresztező
nagyfeszültség alatt és közvetlen környezetében. A parkolni kizárólag a kijelölt
helyen lehet.
- A halak szoktató etetése tilos!
A Vadása tavon a strand területén turisztikai főszezonban, azaz június 01 - augusztus 31.
között szigorúan tilos a horgászat.
Műcsalis horgászat (pergetés, legyezés) tilalma eltörlésre került a Gersekaráti
Sárvíz-tavon, a Pinkamindszenti tavon és a Kerkafalvi Kéthatár tavon.
A Kéthatár-tavon az amur elviteli tilalom feloldásra került.
A Magyarszecsődi tavon az 5 kg-nál nagyobb pontyot a fogás után kíméletesen vissza
kell engedni.
A kiépített mozgáskorlátozott horgászhelyeken bárki horgászhat, de fogyatékkal élő
személy érkezésekor át kell adni a horgászhelyet.

Alábbiak szerint változott és pontosításra kerül az elvihető halmennyiség részt a
horgászrendben:
„Amennyiben a területi jegyen nem került feltüntetésre a mennyiségi korlátozás, a következő
korlátozások az irányadóak:

- 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. Amennyiben ezt a kvótát elérte, új területi engedély, vagy kvóta jegy váltás kötelező,
amennyiben 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.
- 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. Amennyiben ezt a
kvótát elérte, új területi engedélyt válthat, amennyiben 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.”
Felnőtt napi területi jeggyel - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként
2 db, összesen 5 db., egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.
Ifjúsági napi területi jeggyel - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként
1 db, összesen 3 db., egyéb halból maximum 5 kg tartható meg.
Gyermek napi területi jeggyel - 24 óra alatt - méretkorlátozás alá eső nemeshalat
megtartani nem lehet! Kizárólag egyéb hal tartható meg maximum 3 kg.
Felnőtt heti területi jeggyel - méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként heti 6 db,
összesen 12 db., egyéb halból hetente maximum 12 kg tartható meg. (A heti jeggyel
naponta nemeshalból fajonként 2 db, összesen 5 db., egyéb halból maximum 5 kg tartható
meg a heti kvóta elérésig.)
Állami horgászengedély (fogási napló) elvesztése esetén új területi engedély váltása kötelező.
„Nemeshal” fogalom magyarázata: Mind azon halak, amelyek a Szövetség kezelésében lévő
vízterületeken méretkorlátozással és/vagy tilalmi időszakkal rendelkeznek. (Pl.: csuka,
ponty, amur, szivárványos pisztráng…stb) Nem számít nemeshalnak a domolykó, a paduc,
a csapósügér.
Vaskeresztes, 2017. október 20.

