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A kunfehértói tavakon horgászni kizárólag az egyesület által kibocsátott területi 
engedéllyel szabad, amely lehet éves engedély, valamint 24 órás engedély melyen a 
horgászat megkezdését fel kell tüntetni /nap, óra, perc/. 
 

HORGÁSZNI KIZÁRÓLAG CSAK PARTRÓL SZABAD! 
 
Az egyes tavakra vonatkozó szabályok a következ ők: 

• A IV. sz. tavon csak versenyszerű horgászat bonyolítható, mely vagy az egyesület 
szervezésében, vagy egyéni szervezésben előzetes egyeztetés alapján történik. 

• A II. sz. és III. sz. tavon horgászni egész évben 04.00-tól 23.00 óráig lehet. 
• Éjszaka horgászni, csak péntek, szombat, vasárnap és ünnepnapokat megelőző 

napon, a horgász által jól láthatóan kivilágított helyen lehet. 
• Az I. sz. tavon a gát felöli oldalon június 1. és augusztus 31. közötti időszakban 

21.00-tól másnap reggel 08.00 óráig lehet horgászni, péntek, szombat, vasárnap és 
ünnepnapokat megelőző napokon. Ekkor a strand felöli kibetonozott szakaszon tilos 
a horgászat. Az év többi napján a tó teljes területén a II. sz. és III. sz. tavon előírtak 
szerint lehet horgászni. 

• Pontyra nincs faj szerinti tilalom, egyéb nemes halakra a MOHOSZ által 
meghatározott tilalmi idők mérvadók. 

• Telepítéskor az egyesület rendkívüli tilalmi időt rendel el, melyek a hirdető táblákon 
olvashatók. 

• Az I. sz. tóban fogott nem elvihető harcsát azonnal a III. sz. tóba kell áthelyezni. 
 
Mennyiségi korlátozás: 

• Az egyesület által kiadott gyermek területi engedéllyel méretkorlátozással védett hal 
nem vihető el, egyéb halból napi 3 kg fogható 

• Ifjúsági, vagy kedvezményezett területi engedéllyel naponta összesen 1+1 db 
méretkorlátozással védett hal és 3kg egyéb hal, évente pontyból 20db, egyéb 
méretkorlátozással védett halból 15 db fogható. 

• Felnőtt területi engedéllyel naponta összesen 2+1db méretkorlátozással védett hal 
és 5kg egyéb hal, évente pontyból 40 db, egyéb méretkorlátozással védett halból 
összesen 30 db fogható 

• Az amúrt is méretkorlátozással védett halnak tekintjük, melynek méretkorlátozása 
40 cm 

 
Etető anyagot, horgászkészséget behordani tilos! 

A belső gátakon közlekedni tilos! 
Horgászállást építeni vagy a gátak állagát megbontani tilos! 

Horgászat előtt a horgász köteles a horgászhelyet megtakarítani és távozáskor tisztán 
hagyni. Ellenkező esetben az ellenőr átvételi elismervény ellenében az engedélyt 

bevonhatja. 
Minden szabálykövető horgásznak jó fogást kívánunk! 

 
Kunfehértó, 2016. március 1. 
 
 

Lakos Dénes 
      elnök 


