
MEGKÖZELÍTÉS Bács Kiskun megye Kiskőrösi 
termálfürdő után Erdőtelek és utána 3 km 
Ökördi-ig aszfalton és a tó bejárati kapujánál ér 
véget a betonos út! 
Azért kapta az Ökördi Szigetes tó nevet mivel 
szigetek találhatók a tóban!  
Nyitvatartás: Non-stop  A tavon 7 hely került 
kialakításra.  
Fontos tudnivalók! 
- Érvényes állami jegy 
kötelező! 
- Olyan szerelék használata engedélyezett, ami 
a zsinór szakadásakor az ólom akadálytalan 
leesését biztosítja. 
-  Pontybölcső/matrac használata illetve sűrű 
szövésű merítőháló és fertőtlenítő kötelező! 
- Tavunkon minden horgásznak kötelező a jó 
minőségű sebfertőtlenítő használata, melyet a 
hal testén felfedezett külső sérülésekre is 
használjunk! 
- Ezek hiányában nem áll módunkban jegyet 
kiadni! 
 
- A horgász különös gonddal köteles védeni a vizet 
mindennemű szennyeződéstől és természetre 
káros anyagoktól. Védenie kell továbbá a vízpart 
állat- és növényvilágát. Tilos a part menti 



növényzetet bármi módon megcsonkítani vagy 
írtani, valamint a tó körül élő állatokat bármi módon 
bántani! 
- A túlzott alkoholfogyasztás, a drogfogyasztás, 
hangoskodás, illetve a horgásztársak zavarása 
azonnali kitiltást vonhat maga után. 
- Fonott dobóelőke engedélyezett! 
- A kifogott halat a lehető legrövidebb időn belül 
vissza kell juttatni a vízbe! A kifogott halakat tárolni 
tilos! 
-  Nyári időszakban kérjük a felmelegedett 
pontymatracot, pontybölcsőt vízzel hűteni! 
- Nyers búza,kukorica használata tilos! Kutyatáp 
használata tilos! 
- A gépjárművet a parkolóban kell hagyni és onnan 
egy kiskocsival lehet elvinni a horgászfelszerelést 
a horgászhelyre! 
- Horog: Lehetőleg 4-es horognál kisebbet 
használjunk. Nagy sebet okozó horgok használata 
tilos! 
- Fotózás során ügyelni kell arra, hogy a hal ne 
sérüljön, a horgász térdeljen, vagy a vízben álljon. 



 
 

- Ellenőrzés : A horgászrend betartását, a 
rendeltetésszerű horgászatot folyamatosan (0-24 
óráig) ellenőrizzük. 
- Tavunk mellett tüzet gyújtani csak a kijelölt 
tűzrakó helyeken szabad, vagy ennek hiányában a 
tulajdonos, illetve a halőr engedélyével  
- A tulajdonosok/tógazdák jogosultak a 
csomagjainak, és gépkocsijának ellenőrzésére és 
átvizsgálására. 



- Cigarettát a vízbe dobni tilos!  
- Az emberi szükségleteket Tilos a vízben végezni. 
- A tó vizében fürödni tilos!  
- Naptejjel vagy napolajjal bekent testtel a vízbe 
menni tilos!  
- Az el nem fogyasztott ételeket és italokat a vízbe 
önteni tilos! 
- Mosás vagy mosogatás a tó vizében tilos! 
- Parkolni csak a kijelölt parkolóban szabad. A 
partoldalra gépkocsival be és kipakolásra 
szabad odaállni! 
Halállomány: 
- A tó halállománya igen változatos, fő hala 
természetesen a ponty. A pontyok mellet azért 
számíthatunk amurra,tokokra, süllőkre, harcsára 
vagy éppen compóra is. A pontyok legöregebbjei 
meghaladják a 20 kilógrammos súlyt, amurból 
mérlegeltek már 19 kilógrammot átlépő példányt is. 
- A ragadozó horgászat szerelmesei is kellemesen 
tölthetik nálunk az idejüket,mert a tóba nagyméretű 
Csukák,Harcsák, Süllők is kerültek!   
- A tó átlag mélysége 1.5 - 2 m között váltakozik, 
néhol nád foltokkal tarkítva a vizet, ami nem csak 
kiváló haltartó hely, de látványnak sem 
másodlagos! 
HELYFOGLALÁS: 
  Online helyfoglalást minimum 24 órával előtte 

kell jelezni! 
   Itt tudnak online foglalni! 



https://www.horgaszhelyfoglalas.hu/horgaszto/
200620/%C3%96k%C3%B6rdi+Szigetes+t%C
3%B3 

  A helyfoglaláshoz előleget kérünk!  
  Megértésüket köszönjük. 
Tudnivalók a tóról! 
AKADÓK nincsenek. 
A TÓRÓL: Barátságos gondozott környezetben 
elhelyezkedő tó. 
HALÁLLOMÁNY: Ponty, Koi ponty, Amur, Tok, 
Compó, Menyhal, Süllő, Csuka, Harcsa, Fekete 
sügér. 
CSÓNAKBÉRLÉS: Van 
SÁTOROZÁSI LEHETŐSÉG: A napijegy 
megváltása esetén a sátorozás is engedélyezett.  
BOGRÁCSOZÁS: A napijegy megváltása esetén a 
bográcsozás is engedélyezett.  
A környezetre, a tisztaságra és a többi horgász 
nyugalmára ügyelni kell! 
KIVILÁGÍTOTT HORGÁSZHELY: A világítás 
egyénileg megoldandó 
VIZESBLOKK: Van 
LAKÓKOCSI: Odavihető 
ÁRAMVÉTELI LEHETŐSÉG: Van 
VERSENYEK, RENDEZVÉNYEK: Horgászverseny 
szokott lenni. 
Kellemes időtöltést és eredményes horgászatot 
kívánunk!	


