A TÓALJAI BÁNYÁSZ HORGÁSZ EGYESÜLET
HORGÁSZRENDJE
Érvényes: 2022.01.01-től visszavonásig.

VÍZTÉR KÓD: 12-027-1-5

MOHOSZ KÓD: 121-12-24-5

Az Egyesület horgászrendjére az országos horgászrend érvényes, az alábbi szigorításokkal:
Naponta kifogható halmennyiség egyesületi területi engedéllyel:
- felnőttek: 2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 3 kg egyéb hal,
- ifjúságiak:2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal – ebből ponty 1db és 2 kg egyéb hal.
- gyermekek: legfeljebb 2 kg egyéb hal.
Hetenként kifogható halmennyiség az egyesületi területi engedéllyel:
- felnőtt horgászok legfeljebb 6 db nemeshal ebből 4 db lehet a ponty és 5 kg egyéb hal.
- ifjúsági horgászok legfeljebb 3 db nemeshal, ebből 2 db lehet a ponty és 3 kg egyéb hal.
- gyermek horgászok: legfeljebb 3kg egyéb hal, nemeshalat nem tarthatnak meg.
Éves szinten fogható halmennyiség az egyesületi területi engedéllyel:
- felnőtt horgász esetén 30 db ponty és 20db ragadozó
- ifjúsági horgász esetén 15 db ponty és 10db ragadozó.
Mindenkori éves területi jegy kétszeres díjának befizetése után:
- felnőttek további 20 db
- ifjúságiak további 10 db pontyot foghatnak.
Gyermekek csak egy bottal és csak úszós készséggel 1 horoggal horgászhatnak.
Ifjúsági horgász csak 1bottal azon maximum 2 horoggal horgászhat.
Felnőtt horgász 2 bottal botonként maximum 2 horoggal horgászhat.
Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy horgászkészséget használhat maximum
2db horoggal.
A tavakon a műcsalival és a műcsalin 3 horoggal történő horgászat engedélyezett.
Horgászati idő: Területi engedélyyel rendelkezők részére
00:00-24:00-ig
Napijeggyel, sportjeggyel rendelkezők részére 07:00-20:00-ig
Besötétedés után a horgászhely kivilágítása kötelező, ennek elmulasztása azonnal a területi
engedély, ill. napijegy bevonásával jár. (a horgászhely kivilágításának ideje a községi Berzsenyi
úti (temető utcája) közvilágítás kapcsolásának kezdete ill. vége.)
Napijegy felnőtteknek: 4500 Ft.
Megtartható 2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 3 kg egyéb hal.
Napijegy ifjúságiaknak: 2500 Ft
Megtartható 1 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 2 kg egyéb hal.
Sportjegy :3000 Ft
Halat megtartani ezzel a jeggyel nem lehet és a fogás után azonnal vissza kell helyezni a vízbe.
Sportjeggyel csalihal használata nem engedélyezett. Láthatósági mellény használata kötelező!
A turista állami horgászjegy az érvényességi időtartamán belül érvényes napijeggyel jogosít
horgászatra
Napijeggyel rendelkezők két egymást követő napi engedély váltásával jogosultak éjszakai
horgászatra.
A tavon csak érvényes területi engedéllyel, napijeggyel, sportjeggyel engedélyezett a horgászat.
A napijegyes, sportjegyes horgászok a kíméleti terület melletti három állást nem használhatják.

Napijegy váltható:

Kiss Ferenc, Mátraterenye, Berzsenyi út 5
Caliber Horgászbolt Mátraterenye, Kossuth út 172
Napijegy, sportjegy váltható: Strubel József, Mátraterenye, Egri út 2
Hegyes Iván, Mátraterenye, Tóvég utca 2

tel.:+36703919633
tel.:+36301719775
tel.:+36304406457
tel.:+36707788023

A horgásztavon az alábbi méretkorlátozások érvényesek:
-ponty alsóhatár, 30 cm felsőhatár 50 cm
-csuka alsóhatár 40 cm felsőhatár 70 cm
-süllő alsóhatár 40 cm, felsőhatár 70 cm
-amur alsóhatár 40 cm, felsőhatár 70 cm
-dévérkeszeg
felsőhatár 35 cm
-balin alsóhatár 40 cm, felsőhatár 70 cm.
Koi ponty megtartása méretétől függetlenül tilos!
A méret alatti és fölötti halakat a horgász köteles azonnal és kíméletesen a vízbe visszahelyezni.
A megfogott, és megtartani kívánt nemes hal adatait és a fogás időpontját a Fogási naplóba
azonnal, a zsákmányolt egyéb halat a horgászat befejezésekor kell beírni!
Halkimélő matrac használata minden fogott halhoz kötelező!
Merítőháló, csőrös halkiemelő használata kötelező! A megtartani kívánt halat a horgászat
befejezéséig a vízben és haltartóban kell tartani.
A tó partjára gépjárművel, vontatóval, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, behajtani
tilos! (Kivétel: munkavégzés,ill, horgászverseny idején).
A tó partján kempingezni szigorúan tilos! Szélfogó horgász sátor, napernyő, illetve bojlis sátor
felállítása, engedélyezett.
Csónakos horgászat:
Harcsatilalom feloldása és szeptember 30 között csak harcsahorgászat céljából. Előre bejelentés
alapján, egyszerre maximum 10 csónak lehet a vízen. A csónak csak saját felelőségre
használható a hatályos jogszabályok betartásával. A horgászat befejeztével a csónakot azonnal el
kell szállítani a tó partjáról. Sójázási díj: 1000Ft.
Fürödni hatóságilag szigorúan tilos és életveszélyes!
Jégre menni, léken horgászni szigorúan tilos és életveszélyes!
Gyermekek ill. mindazon ifjúsági horgászok, akik személyi igazolvánnyal nem rendelkeznek
csak szülői ill. felnőtt horgász felügyelete alatt horgászhatnak.
A bevetett készséget elhagyni, ill. mások őrzésére bízni tilos!
A horgászrendben bekövetkezett változásokat a horgásztó több pontján elhelyezett táblákon
tüntetjük fel.
A horgászat megkezdése előtt minden horgász köteles meggyőződni arról, hogy van-e változás a
horgászrendben és azokat szigorúan be kell tartani!
Horgászat közben személyi igazolványt, érvényes horgászengedélyt minden horgász köteles
magánál tartani és az ellenőrző közegek kérésére azt felmutatni.
A természetes szaporulat segítése és az ivások zavartalanságának biztosítása érdekében a
horgásztó temetőhöz vezető út (Berzsenyi út) melletti teljes szakaszán és 50 m-es szélességig
(nádas terület) horgászni tilos! A tó partjain tüzet rakni csak a kialakított tűzrakó helyeken
szabad.
A horgászat alatt keletkezett hulladékot, szemetet mindenki köteles a tópatról elszállítani.
Az állami és az egyesületi horgászrend megsértése szabálysértési eljárást, fegyelmi büntetést, ill.
az egyesületből való kizárást von maga után.
Mátraterenye, 2022.01.01

