
HORGÁSZATI SZABÁLYZAT 

 

A napi jegyek aktuális ára a kapuházban kifüggesztett árlistán szerepel.  

A napi jegy felnőttek esetén 2, gyermekek esetén 1 bottal történő horgászatra jogosít fel és 

nem tartalmazza a kifogott halak árát. A halak aktuális ára a kapuházban kerül kifüggesztésre! 

A napi jegy megváltásán túl a horgászat csak az állami horgászengedély bemutatása és 

leadása mellett folytatható.  

Horgász férőhelyek száma: 15  

(A zavartalan horgászat érdekében a tavon egyidejűleg csak a 15 férőhelyen lehet horgászni!) 

 

Nyitva tartás: A tájpark nyitvatartási rendjével azonos 

 

Egyedi fajta-, méret- és súlykorlátozások: 

- A MOHOSZ szabályzata szerinti általános méretkorlátozás a Csodaszarvas Tájpark 

területén is érvényes. 

- Ponty 5 kg felett nem vihető el! 

- Compó semmilyen méretben nem vihető el! 

- A kifogott süllőt visszaengedni tilos. Napi áron megvásárolandó vagy élve az üzemeltetőnek 

átadandó! 

- Két ragadozó hal megfogása után a rablózó horgászatot be kell fejezni! 

- Keszeg és kárász összesen 6 kg mennyiségig vihető el a napi áron! 

- A kifogott törpeharcsát visszaereszteni tilos, saját vagy a pénztárnál felvett vödörben 

helyezendő el! 

 

 

 

 

 



Előírások: 

- Pergetés tilos! 

- Bojlizás tilos! 

- Merítőszák használata kötelező! 

- A haltartóban elhelyezett halat ki kell fizetni! 

- A halak mérlegelése a pénztárnál történik. 

- A visszaengedett halak sérüléseinek fertőtlenítése ajánlott! 

- Akadás esetén a csónak eseti jelleggel igénybe vehető. 

- A horgásztó körül sátrazni tilos! 

- Gépjárművet a parkolóban kell elhelyezni, azzal a tó nem közelíthető meg! 

- A kötélpálya drótjára, vagy egyéb tavi műtárgyra fennakadt szerelékért nem vállalunk 

felelősséget! 

- Távozáskor a botzsák és az egyéb tárolásra alkalmas horgászfelszerelések ellenőrzésre 

kerülnek. A be nem jelentett hal elvitele kobzást von maga után – a napi ár kétszeresének 

megfizetése mellett. A lopáson ért horgászt a horgásztavunkon 5 évre eltiltjuk a horgászattól. 

- A tájpark környezetvédelmére tekintettel a szemetet a horgászok az elhelyezett 

tárolóedénybe kötelesek tenni. Aki többszöri felszólításra sem tesz eleget az előírásainknak, 

az a jövőben a tájpark horgásztaván nem horgászhat. 

 

Rábahídvég, 2022.03.31 

 

Jó szórakozást kíván  

a Patakút Bt., mint a horgásztó üzemeltetője! 

 

 

 

 

 


