
TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZREND 2023. 

 

 A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 

2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) rendelkezéseit, valamint az adott 

horgászvízre érvényes helyi és Országos horgászrend szabályait.  

Az Országos Horgászrend és a Helyi Horgászrend nem ismerete nem mentesíti a horgászt a felelőségre vonhatósága alól. 

 

HORGÁSZÁSI   ÉS   FOGÁSI   TILALMAK,   MÉRET-   ÉS MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK HELYI SZABÁLYAI 

 

1. Az ívó halak védelme érdekében Március 1-től Június 30.ig az alábbi területeken Tilos a horgászat horgászfelszereléssel tartózkodni. 

 Túrtő Sallai híd jobb partjától a csatorna torkoltáig (Kisberettyó) (É 46.954893,  K 20.580840 -  É 46.956231, K 20.581455) 

 Túrtő jobb partja Szontág birtoktól a régi linear csatornáig. (É 46.950980, K 20.578838 –  É 46.947036, K 20.572468) 

 Túrtő jobb és bal partja a vakcsatornától a kongó csatornáig. (É 46.931340 /K 20.571331, É 46.929307/ K 20.576471 -  É 46.929966/ 

K 20.575838  É 46.932369 / K 20.571868) 

2. A telelő halak védelmében December 1-től február 28-ig tilos horgászni és horgászfelszereléssel tartózkodni az alábbi  területeken.   

 Harcsás holtág mély ága (É 46,944246/ K 20,618674 – É 46,954684/ K 20,620678) 

 Túrtő felső szakasza a libatelepi  földhídtól a hármas körös gátig. ( É 46,941306/K 20,588936 -  É 46,936616/ K 20,605947) 

 Túrtő alsó szakasza a  vakcsatornától a hármas körös gátig. (É 46.931340 /K 20.571331- É 46.921822/  K 20.594725) 
 

A december 1-től február 28-ig tiltott területekről részletes ismertető és térkép a www.kakafokihe.hu weboldalunkon a Horgászat 

szabályozás / Tiltott területek menüpont alatt található. 

A Harcsás holtág mély ágán  az alábbi koordináta pontok között EGÉSZ ÉVBEN tilos a horgászat. (É 46,954837, K 20,620628 - É 

46.948506, K 20.616576) Ezen a szakaszon a horgászat a túl parton kialakított helyeken lehetséges. 

A betartandó határokat minden esetben a megadott tereptárgyak, kifolyók, egyéb támpontok vagy méterben megadott szakaszok és/vagy a 

megadott gps koordináták jelentik. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízterületen tilos. 

3. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos. 

Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett. Haltelepítés miatti általános, vagy egy-egy halfajra vonatkozó tilalmat a 

TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET vezetősége együttesen rendelhet el, mely tilalmat a TÚRTŐ-KÁKAFOKI 

HORGÁSZEGYESÜLET honlapján és egyéb módon teszi közzé. 

4. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, busa fajokat, és razbórát a parton szétdobálni illetve vízbe visszahelyezni tilos, a horgász 



köteles megtartani. E halfajok korlátlan mennyiségben foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen használhatók, 

ahol kifogásra kerültek. 

 

5. A TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es méret- korlátozás érvényes: 

    karika keszeg (Abramis bjoerkna L.), dévérkeszeg (Abramis brama L.), lapos keszeg (Abramis ballerus L.) ,bagolykeszeg (Abramis sapa P.) 

A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem használhatók. 

 

6. A TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó érvényes legkisebb 

kifogható-elvihető méret: 

   a ponty: 35 cm, a csuka és balin: 45 cm, a süllő: 40 cm, a kősüllőt Tilos megtartani! szürke harcsa: 60 cm, amur: 50 cm 

Az. 7. és 8. pontban nem szereplő méretkorlátozással szabályozott halfajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak. 

7. A TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszúságot, vagy egyedsúlyt 

elérő halakat kifogásuk után azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és a vizek 

horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében: 

ponty: 5 kg, csuka: 5 kg, süllő és balin: 5 kg, dévérkeszeg: 30 cm, szürke harcsa: 20 kg, amur: 15 kg 

8. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra külön szabály vonatkozik. Az amurból naponta csak EGY darab tartható meg! 

9. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET kezelésében lévő 

összes vízterületen érvényes. 

10. A compó kifogása (megtartása) a TÚRTŐ-KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET kezelésében található összes vízterületen TILOS! 

Tilos kifogni (megtartani) a dévérkeszeget, karikakeszeget, bagolykeszeget, laposkeszeget, valamint a jászkeszeget a Túrtő holtág Sallai és 

Libatelepi földhídak közötti szakaszán. 

 Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozás alá tartozó, és az összsúlykorlátozással 

szabályozott kifogott (elvitt) halak együttes mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat 

az adott területi jeggyel tovább nem folytatható. 

 

 

 

  ÉVES TERÜLETI JEGYRE VONATKOZÓ KVÓTÁK  

 

 

 



A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból: 

 

a) teljes jogú éves területi jeggyel 

Mindösszesen 80 kg fogható ki (vihető el).  

 

b) általános ifjúsági éves területi jeggyel 

 

Mindösszesen 30 kg fogható ki (vihető el).  

 

c) kedvezményes (egy botos) éves területi jeggyel 

 

Mindösszesen 40 kg fogható ki (vihető el).  

 
d) általános gyermek területi jeggyel 

 

Mindösszesen 20 kg fogható ki (vihető el) amiből összesen 5 kg lehet nemeshal. 

 

Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi darabszám-korlátozás alá tartozó, és az összsúlykorlátozással 

szabályozott kifogott (elvitt) halak együttes mennyisége már elérte a területi jegyben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a 

horgászat az adott területi jeggyel tovább nem folytatható. 

 
NAPI KVÓTÁK 

 
a) teljes jogú területi jeggyel 

- napi darabszámkorlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2+1 darab fogható ki (vihető el), melyből kettő lehet egy fajba tartozó is. 

- Összsúly korlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly- dévér-, karika-, laposkeszeget. 

b) általános ifjúsági területi jeggyel 

- napi darabszámkorlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el), 

- összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból  naponta 3 kg vihető el, beleértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 



bagoly-, dévér-, karika-, laposkeszeget. 

c) kedvezményezett (egybotos) területi jeggyel 

- napi darabszámkorlátozás alá tartozó halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el), kivéve a szürkeharcsa! 

- összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 3 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly- 

, dévér-, karika-, laposkeszeget 

d) gyermekjeggyel 

- napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el). Szürke harcsa horgászata és megtartása Tilos! 

Összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 2 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly- dévér-, karika-, laposkeszeget 

e) turistajeggyel 

- napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból összesen 1+1 darab fogható ki (vihető el) 

- összsúlykorlátozással szabályozott halfajokból naponta 5 kg vihető el, beleértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett 

bagoly- 

, dévér-, karika-, laposkeszeget 

f) A Harcsás holtág mély ágán ( É 46,944246/ K 20,618674 -  É 46,954684/ K 20,620678) 24 Órás, 72 Órás jeggyel, Heti jeggyel és 

Éves jeggyel a vízterület sporthorgász célú kezelése miatt – hal nem vihető el. 

 

 Holtágrendszer általánostól eltérő szabályai 
 

a)  A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása 

megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és „karika” nélküli haltartó szákban (kivéve a pontyzsák) való tárolása 

tilos. A megfogott halakkal való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után. 

b)  Pergető horgászmódszerrel kizárólag ragadozó hal tartható meg. 

c)  Hármashorog használata úszós készséghez kizárólag ragadozóhalra irányuló, csalihalat is alkalmazó horgászatnál engedélyezett 

d) A ponty fajlagos tilalma feloldva 

e)  Digitális halmérleg, mérőszalag, pontymatrac és halmerítő háló használata kötelező, pontybölcső használata ajánlott. 

f) A Harcsás holtág mély ágán ( É 46,944246/ K 20,618674 -  É 46,954684/ K 20,620678) 24 Órás, 72 Órás jeggyel, Heti jeggyel és Éves 

jeggyel a vízterület sporthorgász célú kezelése miatt – hal nem vihető el. Harcsás holtág mély ágán a pontybölcső és szájfertőtlenítő 

használata kötelező. 

g) A holtágon robbanómotoros vízi közlekedési eszköz nem használható (kivéve szolgálati célú vízi közlekedési eszközök). 

h) A holtág rendszeren vizibicikli használata csak külön engedéllyel lehetséges. 



i)  Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közlekedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távolságra 

lehet. 

j) A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának minél nagyobb mértékű zavartalanságát. 

k) A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a fás szárúak irtása tilos. 

l) Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg. 

m) Új horgászhely kialakítása a KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLETTEL történt egyeztetést követően lehetséges. 

n) Stég kialakítása, horgászbódé elhelyezése a TÚRTŐ KÁKAFOKI HORGÁSZEGYESÜLET jóváhagyásával és  csak a Polgármesteri 

Hivatal engedélyével lehetséges. 

o) Stég, csónak, bódé engedély számát, tulajdonos címét, elérhetőségét köteles a stégen, bódén,csónakon el helyezni. Táblák hiánya miatt 

a területi jegy bevonásra kerülhet!   

p) December 1. és Február 28. között minden csónak tulajdonos köteles a csónakot a partron lezárva elhelyezni vagy elszállítani! 

q) Élő fásszárúakon fém kötőelemmel (szeg,facsavar stb…) bárminemű tábla elhelyezése tilos! 

r)   Földstég létrehozása és a vízpart rongálása tilos! 

s)    Horgászverseny rendezésekor az elfoglalt horgászhelyet köteles a horgász a versenyzők részére átadni. 

t)    Foglalt hely nincs, kivétel az érvényes stégengedéllyel rendelkezők.  

 

Kákafoki Horgász Egyesület kezelésében lévő holtágak és víztérkódjaik: 
 

1. Túrtői Holt-Körös (VK16-0328-1-5) 

 

2. Harcsás Holt-Körös (VK16-0330-1-5) 

 

3. Halásztelki Holt Körös (VK16-0329-1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


