
 

HORGÁSZREND 
Érvényes: 2022.-évben. 

a Lipóti SHE tagjai részére 

 

Általános előírások:  

A Lipóti SHE által kiadott területi engedélyek a Lipóti Holt- Dunára, a Kövecsesre, Kengyátói tavakra és 

a Renyhei karéjra érvényesek. A hét Hétfő napkeltétől Vasárnap napnyugtáig tart. Pergető horgászat 

09.01.-től 01.31.-ig a Kövecseben, a Kengyátó I-II-ben engedélyezett.  

A Holt-Dunán korlátozás nélkül. (kivéve tilalmi időszak)  

Az éjszakai horgászat Tagjainknak a Kövecsesen, Kengyátó II-ben, és a Holt-Duna egész területén 

engedélyezett. (a Kemping területén is). Beíró füzetet vezetni kell, a fogott halat is be kell írni!  

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

tilos. 

CSUKÁBÓL 50 cm, pontyból 35 cm a legkisebb kifogató méret. A HÁRMAS HOROG használata 

halszeletes és élőhalas horgászatnál TILOS! Csak egy vagy két ágú horgot szabad használni! 

Compó az 1.-2. tavakból tilos elvinni! A Holt Dunán engedélyezett, de csak évi 10 db. és a 30 cm 

felettit szabad elvinni a húsz darabos kvótába nem számít bele! A megfelelő rovatba be kell írni! 

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

Kövecsesben, de a horgászatot lehet folytatni a Holt-Dunán 1 db úszós készséggel egyéb halakra 

horgászva. A Kövecses tóban, a Kengyátó I., és II tavon nem lesz pontytilalom. A többi vízterületünkön 

lehet horgászni, de a pontyra tilalom van a tilalmi időszakban.  

A 6 kg feletti pontyokat nem szabad megtartani, állandó súlykorlátozás érvényes. Lékhorgászat nincs 

engedélyezve.  

Az egyesületi verseny, és a társadalmi munka alatt az egyesület egyéb vizein horgászni tilos.  

Nincs foglalt horgászhely, stéget, mólót, létesíteni tilos.  

A csónakból való horgászat csak a Holt-Dunán engedélyezett. Csónakot a horgász boltban lehet bérelni. 

(500 Ft/nap, kaució 1000 Ft.) A horgászat csak az egyesület által nyilvántartott, és 1-8-ig sorszámozott 

csónakból lehetséges. A csónak használatát előzetesen be kell jelenteni. (a csónak tulajdonosnak is !!) 

Max 1 hétre előre  

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

Kivétel a part menti övcsatorna. Éjszaka tilos a csónakból való horgászat, és a csónakhasználat.  

A Sillai háznál levő ún. Víkendházi gödörben csónakot nem szabad kikötni, azon áthaladni.  

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

vízterület megnevezésével. (óra, percet is kell írni) A horgászat csak utána folytatható. Halat csak leölt 

állapotban szabad hazavinni.  

Az egyesület tagjai saját vízre napijegyet nem válthatnak!  

 

Kifogható mennyiség: (méretkorlátozás alá eső fajokból, az egyesületi tagoknak)  

A felnőtt, nyugdíjas, és ifjúsági jeggyel rendelkező tagjaink napi 2 db, heti 4 db, nemes halat foghatnak.  

A gyermek egyesületi tagoknak ebben az évben 6 db (napi 1db) méretkorlátozás alá eső hal fogása 

engedélyezett. Egyéb halból 5 kg a naponta kifogható mennyiség. Ez gyermekeknél 3 kg.  

A 20 db nemes halból csak tíz lehet (balint ebbe nem kell beleszámolni) méretkorlátozás alá eső 

ragadozó. (évi legfeljebb 20 db)  

Az a horgásztársunk, akinek az előző évben volt területi jegye a vizeinkre, az a jegykiadás első napjáig 

jogosan horgászhat. Fogási napló leadása: az új horgászjegy váltásakor, legkésőbb 2019. február 28.  

A HORGÁSZRENDBEN nem szabályozott kérdésekben a fogási naplóban leírtak az érvényesek.  

A természetvédelemről szóló törvény megsértése esetén a területi engedély visszavonásra kerülhet.  

(a szemetelés is ennek minősül. A horgászhely 10 m-es körzetében lévő szemétre is vonatkozik)  

Az Egyesület honlapján (www.lipotishe.hu), az információs tábláinkon, és a Facebook oldalon az 

egyesületünkkel kapcsolatos tudnivalókat közzéteszünk. (versenyek, tilalom, társadalmi munka, stb.)  

A Horgászegyesületet érintő kérdésekben a vezetőségi tagok telefonon is elérhetők.  

 

Lipóti SHE vezetősége 


