
HBM KFCS Teljes Éves 2023 

HORGÁSZREND KIVONAT 

 

1. Keleti-főcsatorna, Tiszalöki osztó műtárgytól – Bakonszegi Zsilipig, (09-104-1-1, 09-039-1-1),  

2. Kálló csatornán a Bakonszeget Bihartordával összekötő 4213 számú út hídjáig un.: Bakonszegi kishíd lábáig (47.189697, 

21.427555) 

3. Kösely-hajdúszováti átmetszés csatornán (09-043-1-1) (47.384213, 21.502058)-tól (47.339482, 21.409384)-ig horgászható. 

4. Korlátozás: A Keleti-főcsatorna Tiszalöki osztó műtárgytól (47.981592, 21.327941) a Tiszavasvári 3631-es számú főút 

Keleti-főcsatorna hídjáig (47.970945, 21.334689) kíméleti terület, horgászni tilos!  

5. Csónakot használni a Keleti főcsatornán és a Kösely-hajdúszováti átmetszés horgászatra engedélyezett szakaszain lehet. 

KORLÁTOZÁSOK: 

Mennyiségi korlátozás:  

6. Méretkorlátozással is védett halból 2 db/nap, 5db/hét, darabszám-korlátozással nem védett hal 3 kg/nap, 5 kg/hét.  

7. Az éves területi jegy a tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból összesen 50 db, de halgazdálkodási 

vízterületenként maximum 25 db, ezen kívül összesen 50 kg, de halgazdálkodási vízterületenként maximum 30 kg 

darabszám-korlátozással nem védett hal megtartására jogosít. 

8. Amurból napi 1, heti 2 és évente összesen 15 darab tartható meg 

9. A területi jegy a limit elérése esetén érvényét veszti és az évestől eltérő időtartamú (napi, heti) területi jeggyel lehet horgászni. 

Méretkorlátozás:  

Fogási napló szerint, kivétel ponty (35 cm) süllő (40 cm), csuka (50 cm), Kősüllő (30 cm), Balin (45 cm), Bagolykeszeg 

(15 cm), Dévérkeszeg (15 cm), Karikakeszeg (15 cm), Laposkeszeg (15 cm). 

10. A compó kifogása (megtartása) a HBMHSZSZ kezelésében található összes vízterületen tilos! 

11. A 6 kg-nál nagyobb súlyú pontyot, amurt, csukát és süllőt vissza kell engedni. 

Tilalmi idők:  

12. Fogási napló és helyi horgászrend szerint. 

13. December 1-Február 28. között az éjszakai horgászat tilos! 

14. December 1-től február 28-ig az összes vízterületen a harcsa kifogása Tilos. 

15. Tilos horgászni:  

16. A Keleti-főcsatornán: 2023.04.04, 05 napján 

17. Valamennyi vízterületen: 2023. június 20, 21, július 18, 19, és október 17, 18 napján. 

18. Szemetes horgászhelyen horgászni tilos! Szemetelni tilos! 

19. A területi jegy megvásárlásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati tevékenységével kapcsolatban a jogosult vagy 

képviselője által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. 

20. A depónián való közlekedés mindenkor annak figyelembevételével történhet, hogy a depónia nem közlekedési út. 

21. Esős időben, stabilizálás nélküli felázott depónián közlekedni tilos!  

22. Az engedélyes csak saját felelősségére közlekedhet a depónián. Esetleges balesetért, járműben keletkezett kárért, vagy 

személyi sérülésért a HBMHSZSZ és a TIVIZIG semminemű felelősséget nem vállal.  

23. A depónián közlekedő kerékpárosok részére a gépkocsival elsőbbséget kell biztosítani! 

24. Tilos a sorompók önhatalmú felnyitása, vagy a sorompó rézsűn történő megkerülése! Tilos a rézsűn, előtereken közlekedni, 

parkolni! A depónia koronán megállni, várakozni a korona élben a padkán engedélyezett. A depónia korona használók 

tudomásul veszik, hogy a TIVIZIG munkatársainak és járműveinek a szakági feladatok elvégzése érdekében járó elsőbbséget 

és akadálymentes haladást biztosítani köteles a minél hatékonyabb munkavégzés céljából A TIVIZIG munkatársa a 

depóniahasználat szabályszerűségét jogosult ellenőrizni, a közlekedőket irányítani vagy megállítani. 

25. A közlekedési engedély területi és időbeli érvényessége a horgász területi engedéllyel megegyező. 

26. Segélyhívószám: 112, Halászati őri szolgálat telefonszáma: +36(30)988-2329, +36(30)523-8606, +36(30)684-0615, 

+36(30)949-3814, +36(30)225-1990, +36(30)225-2066 

27. A horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre vonatkozó helyi 

horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. 

 

28. A horgászrend megsértése az állami jegy és területi engedély azonnali bevonását eredményezi. 

 

29. A HBMHSZSZ helyi horgászrendje a www.hajdu-horgasz.hu honlapon található. 

 

További Részletes szabályok a Hajdú-Bihar Megyei Helyi Horgászrendben találhatóak! 

 

Hajdú-Bihar Megyei Horgász Szervezetek Szövetsége 

http://www.hajdu-horgasz.hu/

