Tóaljai Bányász Horgász Egyesület
HORGÁSZREND
Érvényes: 2017. március 25-tól
VÍZTÉR KÓD:12-027-1-5
Az egyesület horgászrendjére az országos horgászrend érvényes, az alábbi szigorításokkal:
Naponta kifogható halmennyiség egyesületi területi engedéllyel:
 felnőttek: 3 db méretkorlátozás alá eső nemes hal – ebből ponty 2 db, ragadozó 2db vagy amur 2db és 3 kg egyéb hal
 ifjúságiak: 2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal – ebből ponty 1db, ragadozó vagy amur 1 db és 2 kg egyéb hal
 gyermekek: legfeljebb 2 kg egyéb hal
Hetenként kifogható halmennyiség az egyesületi területi engedéllyel:
 felnőtt horgászok legfeljebb 4 db pontyot, 2 db ragadozót, 2 db amurt és 5 kg egyéb hal,
 ifjúsági horgászok legfeljebb 2 db pontyot, 1 db ragadozót, 1 db amurt és 3 kg egyéb hal.
 gyermek horgászok: legfeljebb 3kg egyéb hal.
Éves szinten fogható ponty: - felnőtt horgász esetén 30 db - ifjúsági horgász esetén 15 db.
Éves szinten fogható ragadozó: felnőtt horgász esetén 20db –ifjúsági horgász esetén 10db.
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, nemes halat nem foghatnak.
Ifjúsági horgász csak 1bottal és maximum 2 horoggal, felnőtt horgász 2 bottal, botonként maximum 2 horoggal horgászhat.
Horgászidő: január, február, március, április, október, november, december, hónapokban hétfőtől csütörtökig:04:00-24:00
óráig.
Ünnepnapokon, ünnepek előtti napokon, május, június, július, augusztus, szeptember hónapokban 00.00-24:00-ig.
A tavakon a műcsalival és a műcsalin 3 horoggal történő horgászat is engedélyezett.
Sötétedés után a horgászhely kivilágítása az Országos Horgászrendben előírt módon kötelező, ennek elmulasztása azonnal a területi
engedély, ill. napijegy bevonásával jár. (a horgászhely kivilágításának ideje a községi Berzsenyi úti közvilágítás kapcsolásának
kezdete ill. vége.)
Napijegy ára felnőttek részére: 3300 Ft. Kifogható: 2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 5 kg egyéb hal.
Napijegy ára ifjúságiak részére: 1600 Ft Kifogható: 1 db méretkorlátozás alá eső nemes hal és 2 kg egyéb hal.
Csónakhasználati napijegyes horgászainknak:500Ft
A napijegyes horgászok a kíméleti terület melletti három állást nem használhatják, a horgászat befejezésekor a napijegyet a
fogás megjelölésével a kihelyezett Napijegy feliratú dobozban köteles elhelyezni.
Napijegy váltható:
Strubel József, Nádújfalu, Egri út 2. Hegyes Iván, Mátraterenye, Tóvég út 2
Kiss Ferenc, Homokterenye, Berzsenyi út 5.
A horgásztavon az alábbi méretkorlátozások érvényesek: ponty alsóhatár: 30 cm
felsőhatár 50 cm
csuka alsóhatár: 45 cm
felsőhatár 70 cm,
süllő alsóhatár: 30 cm
felsőhatár 70 cm,
amur alsóhatár: 40cm
felsőhatár 70 cm,
dévérkeszeg
felsőhatár 35 cm
Koi ponty fogása, 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, zsákmányolt egyéb
halat a horgászat befejezésekor kell beírni!
Merítőháló, csőrös halkiemelő használata kötelező! A megtartani kívánt halat a horgászat befejezéséig a vízben és haltartóban kell
tartani.
A tó területére gépjárművel, vontatóval, motorkerékpárral, segédmotoros kerékpárral, elektromos kerékpárral behajtani tilos! (Kivétel:
munkavégzés,ill. horgászverseny idején) .
A tó partjain kempingezni szigorúan tilos. Szélfogó horgász sátor, napernyő, illetve bojlis sátor felállítása, engedélyezett.
Csónakázni szigorúan tilos! 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! Ennek elmulasztása fegyelmi vétség, eljárást von maga után.
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 mélységig (nádas terület) horgászni tilos!
A tó partjain tüzet rakni csak a kialakított tűzrakó helyeken szabad.
Az állami és az egyesületi horgászrend megsértése szabálysértési eljárást, fegyelmi büntetést, ill. az egyesületből való kizárást vonja
maga után. A bevezetett Sporthorgász jeggyel rendelkezőkre egyéb horgászrend is vonatkozik.
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 felellőségre használható a hatályos jogszabályok betartásával. A
horgászat befejeztével a csónakot el kell szállítani a tó partjáról.
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