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E g y e s ü l e t i   h o r g á s z r e n d 
 

A horgászat célját és magatartási szabályait -- a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. (2013. 09. 01.) törvény, valamint a hozzá kapcsolódó, a végrehajtá- 

sáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet alapján -- a horgászigazolvány A MOHOSZ ORSZÁGOS HORGÁSZRENDJE című melléklete, valamint az Állami horgászjegy és a 

Fogási eredménynapló tudnivalók című része tárgyalják. 

Egyesületi vízterületeinken az alábbi -- az országosan szabályozottaktól eltérő, ill. azokat kiegészítő – helyi rendelkezéseink is érvényesek, azokat szintén be kell tartani: 
 

  1. Egyesületünk vízterületei: Kistómalom – Nagytómalom – Rákos-patak I.- II. (Fertő tavi vizitelepre, ill. strandra vezető műúttal 

       párhuzamosan fekvő zárt csatornaszakaszok) – Ibolya tó (Sopronban a Jereván lakótelepen) – Szalamandra tó (Sopronbánfalván a Tacsi - árokban) 

       –  Ikva-patak és vízrendszere (Ikva-patak, az országhatártól a Hanság-főcsatornába torkollásáig; Sós-patak; Arany-patak; Kardos-ér; Kecske-patak; 

      Gida-patak, ill. Brand majori csatorna a Gida-pataki víztározó -val együtt). 
 

      Egyesületünk vizein, február 01 –től --  április végéig, teljes tilalom van a csuka és a süllő horgászatára !!! 

  Ebben a tilalmi időben 15 cm-nél kisebb csalihal nem alkalmazható, ilyenkor csak harcsázni lehet  !!! 

      A csuka és a süllő darabkorlátozása:  heti 2 db, éves viszonylatban 10 db !!! (beleszámít az éves 30 db -ba) 

      A csuka és a süllő méretkorlátozása az országos előírásnál szigorúbb:     a csuka: 50 cm, a süllő: 35 cm !!! 
 

      Egyesületünk vizein, január 01 -től – május 31 -ig, ún. egyéb halakat (keszegféléket) tilos megtartani !!! 

      Egyébként az ún. egyéb halak napi kifogható, megtartható mennyisége   3,0 kg,  hetente pedig  6,0 kg !!! 
 

      Egyesületünk vizein  az 50 cm -nél nagyobb pontyot -- mérlegelés és fotózás után -- vissza kell engedni !!! 
 

      Egyesületünk vizein az amurra darab- és méretkorlátozás van érvényben !!!     amur: legalább 40 cm !!! 
 

      Vízterületeinken – minden haltelepítéskor és az azt követő, akár egy héten át -- a vezetőség ún. állománykímélő általános halfogási 

      tilalmat rendelhet el, amiről a sporttársak a vízparti hirdetőtábláinkon és a horgászboltokban kihelyezett plakátokról értesülhetnek. 
 

  2. Vízterületeinken a következő darabkorlátozási előírások vannak érvényben: 

      Felnőtt horgászok naponta 2 db pontyot és további 2 db másik ún. nemes halat (csuka, süllő, balin, amur, compó, stb.), 

      az ifjúsági- és kedvezményezett horgászok 1 db pontyot és további 1 db másik ún. nemes halat tarthatnak meg. 
           (A ponty nem cserélhető, vagy helyettesíthető más fajtájú nemes hallal  !!!) 
 

      A felnőtt horgászok hetente (hétfő 0 

00 órától – vasárnap 24 

00 óráig) 6 db ún. nemes halat tarthatnak meg!!! 
 

      A felnőtt horgászok éves viszonylatban 30 db pontyot, ill. másik ún. nemes halat tarthatnak meg !!! 
 

          (Lehetőséget biztosítunk egy második éves területi jegy kiváltására is, aminek birtokában további 30 db hal fogható és tartható meg.) 
 

      Az ifjúsági- és kedvezményezett horgászok a fenti mennyiségeknek, értelemszerűen, a felét tarthatják meg. 

      Gyermek jeggyel rendelkező horgászok -- az egyesület vizein – ún. nemes halat nem tarthatnak meg!!! 
 

  3. Vízterületeinken csónakból, vagy bárminemű vízen úszó alkalmatosságról tilos horgászni. 
 

  4.  Vízterületeinken a felnőtt horgászok -- egy időben -- 2 db,  az ifjúsági- és a kedvezményezett horgászok pedig 

       csak 1 db horgászbotot használhatnak,  készségenként legfeljebb 2–2 db horoggal. 
 

        Megjegyzés:  A csalihalfogásra használt bot is horgászkészségnek számít,  míg az 1,0 x 1,0 m-es csalihalfogó háló a készségek számába nem számít bele. 

            A kifogott és megtartani kívánt nemes halat -- még a készség újbóli bevetése előtt -- be kell jegyezni a fogási eredménynaplóba, az egyéb halakat pedig 

                összesítve, a horgászat befejezésekor. 
 

  5.  A Rákos-patakon, a csatorna bal parti (a műúttal szemközti) oldaláról  nem lehet horgászni !!! 
 

  6.  A Nagytómalmon, a fürdő nyitvatartási ideje alatt, a strandoldali betonfal végétől hátrafelé eső tórészen lehet 

       csak horgászni,  ezen a hátsó területen a fürdőüzemeltető megtiltotta a csónak- és a vizibicikli forgalmat. 

       Az 1. -- 5. sz. stégekről (azaz a stranddal szemközti első öt stégről) a nyitvatartási idő alatt nem lehet horgászni !!! 
 

  7.  A Nagytómalmon, a strand területén, a töltésút menti kerítés vonalában lévő betonlapos rézsűről, valamint a 

       hozzá csatlakozó beton zsilipről,  szigorúan tilos horgászni !!! 

       A többi vízterületünk műtárgyairól (zsilipjeiről) szintén szigorúan tilos horgászni !!! 
 

  8. A Nagytómalom egész területén, a halak mindennemű – azaz bármiféle – szoktató etetése egész évben tilos !!! 

      Strandszezonban még az ún. etetőkosaras horgászat is tilos !!! 
 

  9. A Nagytómalmi és a Kistómalmi a horgászállásokon (stégeken), a névtáblán -- név,- lakcím- és igazolványszám 

       szerint -- feltüntetett stégtulajdonosokat  elhelyezkedési-, ill. bedobási előjog illeti meg. 
       Az előjoggal rendelkező stégtulajdonosok -- szabad férőhely esetén -- kötelesek megtűrni horgászállásukon más horgászokat. 
       A stégtulajdonosok kötelessége az építmények megfelelő műszaki állagának folyamatos fenntartása, valamint a környezetük tisztán- és rendben tartása, amit a 

       horgászállásukat esetenként igénybe vevő vendéghorgászok kötelesek tiszteletben tartani és elősegíteni. 
 

10. A Kistómalmon, a hátsó természetvédelmi területen – a mindenkori utolsó, két egymással szemben lévő stég által 

       meghatározott vonaltól hátrafelé – mindennemű önkényes növényzetirtás szigorúan tilos !!! 

       Ezen a területen újabb horgászállás, vagy horgászhely kialakítása  csak hatósági engedéllyel lehetséges. 
 

Jelen horgászrendünk 2016. január 1 –én lépett hatályba és visszavonásáig érvényes,  a korábbi horgászrendek egyúttal érvényüket vesztették. 

 

http://www.horgasz-sopron.hu/


 
Az egyes halak fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya és napi kvótája egyesületi vizeinken: 
 

   egyes halfajok                               fajlagos tilalmi ideje,          kifogható mérettartománya,        napi kvótája: 
 

   domolykó                    április 15-től – május 31-ig               legalább 25 cm        max. 3 kg 
 

   jászkeszeg                   április 15-től – május 31-ig               legalább 20 cm        max. 3 kg 
 

   szilvaorrú keszeg        április 15-től – május 31-ig               legalább 20 cm        max. 3 kg 
 

   garda                            április 15-től – május 31-ig               legalább 20 cm        max. 3 kg 
 

   paduc                           április 15-től – május 31-ig               legalább 20 cm        max. 3 kg 
 

   márna                          április 15-től – május 31-ig               legalább 40 cm            2 db 
 

   kősüllő                        március 01-től – június 30-ig               legalább 25 cm            2 db 
 

   menyhal                              nincs megállapítva               legalább 25 cm            2 db 
 

   sebes pisztráng         október 01-től – március 31-ig             legalább 22 cm            2 db 
 

   sügér                            március 01-től – április 30-ig             nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   bodorka                         január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   vörösszárnyú keszeg     január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   karikakeszeg                 január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   dévérkeszeg                  január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   laposkeszeg                   január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   bagolykeszeg                 január 01-től – május 31-ig               nincs korlátozva        max. 3 kg 
 

   PONTY                       felmentés alapján, nincs !!!           min. 30 cm – max. 50 cm          2 db 
 

   COMPÓ                      május 02-től – június 15-ig               legalább 25 cm            2 db 
 

   CSUKA                     február 01-től – április 30-ig               legalább 50 cm            2 db 
 

   SÜLLŐ                      február 01-től – április 30-ig               legalább 35 cm            2 db 
 

   HARCSA                    május 02-től – június 15-ig               legalább 60 cm            2 db 
     (tilalmi időben 100 cm) 
 

   BALIN                     március 01-től – április 30-ig               legalább 40 cm            2 db 
 

   AMUR                                nincs megállapítva               legalább 40 cm            2 db 
 

 

   Minden év november 1. – következő év március 15. közötti időszakában, az esetleg vermelő 

    halállomány védelme érdekében,  szonár (halradar) használata tilos !!! 
 

   A horogra kívülről akadt (ún. kabátba akasztott) hal megtartása tilos !!! 
 

   Az egyébként szabályosan kifogott, 30 cm  –nél nagyobb hal csak leölve vihető el a vízpartról !!! 
 

                     Nemzeti Élelmiszerlánc-biztosági Hivatal (NÉBIH) 

        Földművelésügyi Igazgatóság 

       (www.nebih.gov.hu;   www.facebook.com/nebih) 
 

   Egyesületünk vizein a pontynak nincs fajlagos tilalmi ideje. 

   Egyesületünk vizein az amur méret- és darabkorlátozás esik, beleszámít az éves-, 

   a heti- és a napi darabkorlátozásba is 
 

Felhívjuk horgásztársaink figyelmét, hogy a horgászatuk során 

keletkezett hulladékot, göngyöleget, ételmaradékot és szemetet, 

egy erre a célra alkalmas zacskóban,  vigyék haza magukkal !!! 
 

Vigyázzuk környezetünk rendjét és tisztaságát ! 

http://www.nebih.gov.hu/

