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A Szombathelyi Csónakázó-tavon a horgász köteles kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy
tevékenységével ne zavarja a tó körül sétáló, futó személyeket és az egyéb szabadidős
sportokat végzőket. A horgászhelyet úgy kell megválasztani, hogy a horgászbotokat és
horgászládát, széket a sétányra kihelyezni nem lehet, mert az akadályozhatja a szabad
közlekedést. A szabadhelyek függvényében a horgászhely kiválasztásánál az Árpád
utca felöli horgászstégeket kell előnybe részesíteni. A Szombathelyi Csónakázó-tavon
kizárólag horgászversenyeken engedélyezett a rakós versenybotos horgászat, egyéb
időszakokban nem. A Szombathelyi Csónakázó-tavon kialakított új csónakházhoz tartozó
kikötőn és annak közvetlen 20 méteres környezetében horgászni szigorúan tilos! Eseti
jelleggel a Szombathelyi Csónakázó tavon rendezett horgászversenyek, sportesemények
miatt a rendezőség a verseny helyszínén horgászati tilalmat rendelhet el. A versenyre nem
nevezett horgász köteles a rendezőség által megjelölt időtartamban a kijelölt
versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.
Bárminemű
etetési
és
horgászati
tevékenység
szigorúan
tilos
a
SzombathelyiCsónakázó-tó
szigetéről.
(A
szabály
megsértése
azonnali
horgászengedély bevonással jár.)
Vízminőségvédelmi okok miatt a Szombathelyi Csónakázó-és horgász tavon, a Mersevátitőzeg tavon, a Kerkaszentkirályi Kerka-holtágon, a Vasvári Csónakázó-tavon, a
Rábasömjéni kavicsbánya-tavon tilos a szoktató etetés. A csalogató etetés engedélyezett.
(Pl.: etetőkosár, csúzli, egykezes gombóc).
Balesetvédelmi okok miatt a vízparti munkák (kaszálás, fűnyírás, bozótolás) ideje alatt a
horgász köteles szüneteltetni a horgászatot.
A Szövetség kezelésében lévő horgászvizeken kihelyezett törpeharcsacsapdák mellett
horgászni szigorúan tilos.
Az Abért I-II. tavon október 01 -március 31. között reggel 6.30 órától – 18.00 óráig,
április 01-szeptember 30. között reggel 05.30 órától – 20.30 óráig lehet horgászni.
Sötétben horgászni TILOS!
A Rábasömjéni tavon mindkét partoldalra gépkocsival behajtani tilos, parkolni kizárólag a
kijelölt parkolóban lehetséges.
Pinkamindszenti tavon történő horgászatnál parkolni kizárólag a fő út melleti parkolóban
szabad, valamint a hidroglóbusz környékén. Közvetlen a part mellett parkolni szigorúan
tilos.
A Kerkaszentkirályi Kerka holtágon a kifogott halat a horgász a fogási napló mellett – a
horgászat befejeztével - köteles beírni az erre rendszeresített tóparti „beíró füzetbe”.
A Kerkaszentkirályi Kerka holtágon a táblával kijelölt kíméleti területen tilos horgászni
„Horgászhely 5 m-es körzetén belül szemetes helyen horgászni tilos!” rész törölve lett. Új
szabály: Szemetes helyen történő horgászat azonnali területi jegy bevonással jár. (min. 1
hónap időtartamra)
„A Máriaújfalui Hársas tavon a 70 cm-nél nagyobb pontyot a fogás után kíméletesen
vissza kell engedni a vízbe” rész törölve lett.
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