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LÉVŐ ZALA MEGYEI HORGÁSZVIZEKRE 

Érvényes: 2008. július 1 – től 

1./  A  vízjegyzékben  felsorolt  álló  és  folyóvizeken  horgászat  alkalmával 
mindenki  az  Országos  Szabályokat  köteles  betartani  az  alábbiak 
kivételével: 
Tilos  a  kezelésben  lévő  tavakon  és  folyókon  a  lékhorgászat,  a  horgász 
stégek  építése,  valamint  a  csónak  használata  és  a  csónakból  való 
horgászat.  A biztonsági előírások be nem tartása miatt keletkező kár az 
okozót terheli! 

A  horgász  köteles  a  vízminőséget  és  a  környezetét  megóvni, 
horgászhelyét  tisztántartani.  Szemetes  helyen  horgászni  tilos! 
Horgászhelyek  környezetében  a  növényzet  irtása,  károsítása  tilos.      A 
hulladékgyűjtést  és  elszállítást  úgy  kell  megoldani,  hogy  a  vízbe  és 
vízpartra  hulladék  ne  jusson.  A  vízfolyások  medrében  tilos  a 
horgászállások kialakításához fákat bedönteni, stéget építeni, az áramlási 
viszonyokat megváltoztatni. 

A  vízfolyások  és  vízi  létesítmények  műtárgyai,  vagy  azok  tartozékainak 
rongálói,  a  zsilipek  illetéktelen  nyitását,  zárását  végzői  ellen  a  VÍZIG. 
rendőrségi  feljelentést  tesz.  A  garázda  személyeket  a  horgász  köteles 
bejelenteni, lehetőség szerint beazonosítható módon. /rendszám, stb./  A 
vízfolyásokhoz tartozó műtárgyakról, illetve azok 50 mes körzetében csak 
külön vízügyi engedély birtokában lehet horgászni. 
A  vízjogi  létesítési  engedéllyel  kialakított  surrantók  előtt  és  után  55 
méteren  belül  tilos  horgászni!    Az  észlelt  halpusztulást  kötelező  azonnal 
jelenteni  a  területileg  illetékes  halőrnek  Sipos  Károlynak  (06/703399 
705).  Vízszennyezés  esetén  haladéktalanul  értesíteni  kell  Vízügyi 
Igazgatóságot és a Környezetvédelmi Felügyelőséget. 

Telefon: 94/506700 

Tilos  a  védett  állatfajok  szaporodásának  és  más  élettevékenységének 
veszélyeztetése,  élő,  táplálkozó,  költő,  pihenő  és  búvóhelyének 
károsítása. 
Haletetésre környezetre káros anyagokat tilos használni. 

2./ A kezelésben levő folyóvizek közül  a Kerka és a Lendva  határvíznek 
minősül,  mivel  keresztezik  az  államhatárt.  A  felsorolt  folyóvizek 
határközeli részén a határrend betartása kötelező. 
Tilos  az  államhatár  jogellenes  átlépése.    Tilos  a  határjelek  rongálása, 
áthelyezése. 
Tilos  bármilyen  tárgy    így  az  úszós  ,  fenekező  és  műcsalis 
horgászszerelék  államhatáron  történő  átdobása.  Tilos  vízi  járművel 
tudatosan, vagy a víz, szél sodrása következtében államhatáron átkerülni. 
A  felsorolt  határrendsértések  esetén  a  magyar  Határőrizeti  szervet 
értesíteni kell. 

Telefon: 0693343477



Kővágó Károly – alezredes 

3./  Az    érvényes  területi  engedéllyel  a  Vas  Megyei  Horgász  Szövetség 
kezelésében lévő zalai vizeken: 
 Felnőtt horgász: 2 db. horgászbottal horgászhat, maximum botonként 2 
db.  horoggal.  A  Szövetség  kezelésében  levő  vizeken  hármashorog 
használata TILOS! 
Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 2 db, összesen 5 
db. fogható. Egyéb hal naponta 6 kg . fogható. 

 Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója, /iskolalátogatási igazolással/ 
horgászfeleség,  70  éven  felüli,  mozgáskorlátozott:  1  db.  horgászbottal 
horgászhat,  maximum  2  db.  horoggal.  A  Szövetség  kezelésében  levő 
vizeken hármashorog használata TILOS! 

Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 1 db, összesen 3 
db. fogható. Egyéb hal naponta 6 kg . fogható. 
 Gyermek 14 éves korig: 1 db. horgászbottal és 1 db egyágú  horoggal, 
kizárólag úszós horgászkészséggel horgászhat. Naptári naponként 3 kg  . 
egyéb hal, illetve naptári hetenként 1 db. méretes nemeshal fogható. 

• A compó kifogható mérete 30 cm . /Fogható napi 2 db./ 
• A pisztráng kifogható mérete 25 cm . 
• A paduc és domolykó kifogható mérete 25 cm . /Fogható napi 6 kg./ 

A  kifogott  és  megtartott  nemeshal  tömegét  a  fogás  után  egyedenként 
azonnal,  az  egyéb  hal  tömegét  a  horgászhely  elhagyásakor  a  fogási 
naplóba  kötelezően  be  kell  jegyezni,  a  dátum  és  az  óra,  perc  pontos 
feltüntetésével. 
A  104/2005.  /XI.11./  FVMKVVM.  együttes  rendeletével  ellentétben  a 
Szövetség kezelésében lévő vízterületeken 2008. 05. 02.  2008. 06. 15. 
között tilos a 10 kg . alatti súlyú harcsa /Silurus glanus/ megtartása. 

A  haltelepítések  időpontjától  időszakos  általános  fogási  tilalom  lehet 
elrendelve, amelyet a helyszíneken táblák jeleznek. 

Vaskeresztes, 2008. július 1. 
Csiszár István s.k. 
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További információk a Vasi Vizekről a www.vasivizeken.hu 
internetes oldalon 
Halőr telefonja: 

Sipos Károly 06/ 703399705




