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Az egyesületünknél területi engedélyt váltók számára 

 
Általános előírások: 
 
A Lipóti SHE által kiadott területi engedélyek a Lipóti Holt- Dunára, a Bokrosi- 

tóra, a Kövecsesre, a Kengyátói tavakra, és a Renyhei karéjra érvényesek. 
 

A vízterületeinken napkeltétől napnyugtáig lehet horgászni.  
Kivétel a Bokrosi tó, itt az éjszakai horgászat is engedélyezett. 

Csukatilalom idején, az összes vízterületünkön mindenféle pergetéses, és kishalas horgászati 

módszer tilos.   

A saját vizeinken csak a 45 cm-nél nagyobb méretű csuka fogható ki. 

Kettő db. nemes hal megfogása, és naplózása után a horgászatot be kell fejezni a Kengyátói 

tavakon, és a Kövecsesben. 

A Kengyátó I. é II. tavon nem lesz pontytilalom.  

A többi vízterületünkön lehet horgászni, de a pontyra tilalom van. 

A Bokrosi tó kivételével a 6 kg feletti pontyokat nem szabad megtartani, 
állandó súlykorlátozás érvényes. 
 Lékhorgászat nincs engedélyezve. 
Nincs foglalt horgászhely. 

A csónakból való horgászat csak a Holt- Dunán engedélyezett. Csónakot Hegyi Jenőnél,  

(tel. 06 30 4979145), vagy a Benti Kocsmában lehet bérelni. A horgászat csak az egyesület 

által nyilvántartott, és 1-8-ig sorszámozott csónakból lehetséges.  

Csónakokat csak az egyesület által kijelölt helyen szabad tárolni. 

Július 15-ig 5 m-nél jobban az összefüggő nádfal határát megközelíteni tilos, 

 Kivétel a part menti övcsatorna.  Éjszak tilos a csónakhasználat. 
A Sillai háznál levő ún. Víkendházi gödörben csónakot nem szabad kikötni, azon áthaladni. 

Pergetéses horgászat csak a Holt- Dunán engedélyezett. 

A kifogott, és méretkorlátozás alá eső megtartásra szánt halat azonnal be kell írni a napijegy 

mellékletébe, a vízterület megnevezésével.      A horgászat csak utána folytatható. 

 

Kifogható mennyiség:  

 
A felnőtt napi területi engedélyt váltók 2db méretkorlátozás alá eső halat, és 5 kg egyéb 

halat foghatnak.  

Az ifjúságiaknál 1db nemes, és 5 kg egyéb hal a napi mennyiség. 

A felnőtt heti területi engedéllyel rendelkezőknek napi 2db, (heti összesen 8 db) nemes hal, 

illetve napi 5 kg egyéb hal a kifogható mennyiség. AZ éves jeggyel rendelkezők 20 db, 

nemes halat foghatnak évente. 

 Az ifjúságiak a méretkorlátozás alá eső halakból naponta 1db-ot, (hetente összesen 3 
darabot), és naponta 5 kg egyéb halat foghatnak. 

Gyermek horgászok 1 db. úszós készséggel horgászhatnak, a nemes halat nem tarthatják 

meg. 

Egyéb halból 3 kg-ot foghatnak. 

 

Ha szükséges, az egyesület vízterületeiről térképet tudunk adni. (GPS koordinátákkal) 
 
 A természetvédelemről szóló törvény megsértése esetén a napijegy visszavonásra kerül. 
(a szemetelés is ennek minősül. A horgászhely 10 m-es körzetében lévő szemétre is vonatkozik) 
 

Lipóti SHE vezetősége 


