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HELYI HORGÁSZRENDI KIVONAT (HRK) 

„Ezen területi jegy esetében helyi horgászrendként az Országos Horgászrend értelmezendő” 
az alábbi HRK szabályaival kiegészítve! 

 
MOHOSZ azonosító.:141-14-05-5 
Víztérkód: Ötöshárs víztározó: 14-058-1-2 
Kapcsolat, információk: www.otoshars.hu 
Tel.: +36/20-275-0046 
 

. 
Érvényes 2023. február 18.-től a  

2023 horgászévre!  
Horgászat ideje: 0:00 órától 24:00 óráig 

 
 

A horgászat megkezdése előtt a helyi beírókönyv 
használata KÖTELEZŐ!  Keleti oldalon a filagóriánál, nyugati 
oldalon az 1.sz. lejáró parkolójában található! 

 
Horgászat a víztározó területén az Országos és helyi 

Horgászrendi Kivonat előírásainak betartása mellett partról 
történik. Horgászható partszakasz a gát és a nyúlgát közötti 
partvonulat, a keleti és a nyugati oldalon a kikövezett 
partszakaszon a műtárgyak (völgyzáró gát, csónakkikötő stég, 
sólyázó hely) kivételével! 

A horgászat közben keletkezett szemetet a 
horgászat befejezése után minden horgász köteles 
haladéktalanul elszállítani. Szemetelésnek minősül a 
cigarettacsikk eldobálása is. Kutyatartásnál a keletkező 
hulladék szemétként történő kezelése kötelező.  
 
Felnőtt horgász: naponta: 3 db nemes hal, melyből fajtánként 
2 db lehet + 5 kg egyéb hal tartható meg. Évente: nemes halból 
összesen 30 db, de pontyból maximum 20 db, és ragadozó 
halból  10 db, egyéb halból legfeljebb 40 kg, de egy évben 
mindösszesen 80 kg hal tartható meg. 
Felnőtt (1-Bot) és Ifjúsági horgász: naponta: 2 db nemes hal, 
melyből fajtánként 1 db lehet + 2,5 kg egyéb hal 
Évente: nemes halból összesen 15 db, pontyból maximum 10 
db, ragadozó halból  5 db egyéb halból legfeljebb 25 kg, de egy 
évben mindösszesen 40 kg hal tartható meg. 
Gyermek horgász: naponta: 2,5 kg egyéb halat, évente 
összesen: 25 Kg tarthat meg. 
Gyermek horgász nemes halat nem tarthat meg!  
 
Méretkorlátozás: A 15 cm feletti dévérkeszeget, a Koi Pontyot, 
Karika keszeget, Compót, mérettől függetlenül és az 5 kg feletti 
Pontyot megfogása, és (vagy) fotózása után mielőbb, 
kíméletesen vissza kell helyezni! 
 
Ponty: 35 cm, Amur: 45 cm, Süllő: 40 cm, Csuka: 50 cm, Harcsa: 
60 cm felett tartható meg. 
 
HÁZIREND, ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
 
Bármilyen méretű halfaj kifogásakor merítőszák, használata 
kötelező! A halak szoktató etetése csak partról történhet,  
etetőanyag, szemestakarmány mennyisége 3 kg/nap  
- csak víz és környezetbarát anyagok használhatók.  
- parkolni gépkocsival, motorkerékpárral csak a parkolóban, 
vagy a földutak két oldala mentén lehet.  

- Maradandó horgászstég, - állás, - sátor, természetes vagy 
mesterséges anyagból készült esőbeálló sem létesíthető!  
- Egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben a víztározó 
nyugati oldalán!  
- Tűzrakásra csak a keleti oldalon az erre kijelölt helyeken van 
mód. 
- Tilalmi idők az OHR szerint. 
- Fürödni TILOS! 
A fentiektől eltérni csakis az előre bejelentett, szervezett 
formában történő horgászverseny esetén, illetve az Egyesület 
elnökségének ideiglenes döntése alapján lehet!  
 
A csónakos horgászat szabályai 
1.A kiegészítő jegy megvásárlásának feltétele az éves területi 
engedély megléte! 
2.Csónakból való horgászat saját felelősségre, kiegészítő napi 
vagy éves területi engedély birtokában engedélyezett.  
3.Éves kiegészítő jegy érvényessége megegyezik az aktuális 
éves területi engedély érvényességével, annak megváltása az 
aktuális horgászév december 31-ig lehetséges. 
4.Csónakot csak 18 év feletti horgász használhat! 
5.Napi jegy érvényessége a megváltástól számított 24 óra! 
6.A csónakos horgászatra jogosult az egyesület saját 
csónakját bármikor kibérelheti, a bérlet maximális időtartama 
24 óra (a kulcs felvételétől számítva). 
7.A Csónakkal való közlekedés és horgászat a már horgászók 
zavarása nélkül lehetséges. 
8.Csónakot csak az engedélyezett kikötőben lehet elhelyezni 
a kikötői férőhely lehetőségei szerint. Rendezvények idején, 
egyedi engedéllyel, hozott csónak is használható. 
9.Éjszaka a csónakot minden irányból jól láthatóan ki kell 
világítani. 
10.A vontató (sleppelő) horgászat tilos! 
11.Csónakos területi engedély birtokában engedélyezett a 
felszerelés csónakkal vagy etetőhajóval történő behúzása. 
12.A csónak használata után minden bérlő köteles a csónakot 
kitakarítani és használatra kész állapotban biztonságosan 
kikötni, rögzíteni. 
13.A csónakos horgászat tiltásáról és engedélyezéséről annak 
megváltoztatásáról az egyesület elnöksége a horgász évben 
bármikor rendelkezhet!  
 
Nagybajom, 2022. február 18. 
 
Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület elnöksége 

Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület 
7561 Nagybajom, Fő u. 40. 
otoshars@gmail.com – www.otoshars.hu 
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