HELYI HORGÁSZREND 2020
A TERÜLETI JEGY KIZÁRÓLAG CSAK HORGÁSZATRA JOGOSÍT.
A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt
a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013. (XII. 29.) VM-rendelet, valamint az adott vízterületre
vonatkozó helyi horgászrendet megismerte, és azt maradéktalanul betartja.
A tavon csak érvényes állami horgászjeggyel és a Hullám Horgászegyesület által kibocsátott
éves területi jeggyel vagy napijeggyel szabad horgászni. . A horgászati tevékenységet minden
horgász saját felelősségére folytatja, a bekövetkezett balesetekért, károkért a Hullám HE
semmilyen felelősséget nem vállal, ennek tényét a horgász a területi éves vagy napijegy
megvásárlásával elismeri.
Egy horgász részére csak egy darab éves területi jegy adható ki.
A horgászat engedélyezett időtartama a nyári időszámítás alatt (2020. márc. 29. – okt. 25.) 4
órától 23 óráig, a téli időszámítás alatt 6 órától 20 óráig. A nyári időszámítás tartama alatt –
éves területi jeggyel és 24 órás napijeggyel – megengedett a horgászat a szabadnapok és a
munkaszüneti napok előtt éjszaka is 23 órától 4 óráig. Sötétedéstől napkeltéig a horgász köteles
a horgászhelyét messziről jól láthatóan megvilágítani.
Alkalmazható horgászeszközök: legfeljebb két darab, egyenként legfeljebb 3-3 horoggal
felszerelt horgászkészség, valamint egy darab (egy négyzetméternél nem nagyobb) csalifogó
háló használható.
Horgot a csalival csak horgászbottal lehet a kívánt helyre bevetni, a készség, illetve az
etetőanyag etetőcsónakkal, vízi járművel, begyalogolva, beúszva történő behordása vagy
behúzása tilos!
Engedélyezett a harcsázó készség segédbottal történő behúzása, valamint etetőrakéta
használata, bevetett horgászkészségek mellett is.
A tilalmi idők a 133/2013. (XII. 29.) VM-rendelet szerintiek, kivéve: a ponty, ami egész évben
fogható. Tilos megtartani, a tóban található bármely színes pontyot (a koi pontyok színes
változatait).
Tilos megtartani a compót.
A legkisebb kifogható méretek a 133/2013. (XII. 29.) VM-rendelet szerintiek, kivéve: csuka
50 cm, süllő 40 cm, ponty 35 cm, amur 40 cm.
Tilos megtartani az 5 kg-nál nagyobb súlyú pontyot és csukát, illetve a 8 kg-nál nagyobb
súlyú amurt.
Az elvihető halak mennyisége, a megvásárolt éves/napijegyen található.
A haltelepítéseket követően elrendelt tilalmak betartása kötelező! A tilalmi időszak alatt a halak
szoktató etetése is tilos!
A kifogott halak tárolására, merevítős haltartó háló ajánlott. A drótszák használata tilos!
Ragadozóknál és nagytestű halaknál engedélyezett a szájbilincs, a kipányvázás és a pontyzsák
használata.
A szonár (halradar) használata egész évben tilos!
Tüzet rakni tilos!
A tó egész területén fürdeni és állatot fürdetni tilos!
A tópartot gépjárművel 10 méternél kisebb távolságra megközelíteni tilos!
Sátor a horgászat idejére a tó mellett felállítható, ha másokat nem zavar a közlekedésben és a
horgászatban.
Szemetes horgászhelyen, horgászni tilos!
Foglalt hely nincs! A gátról (műtárgy) horgászni tilos.
Kérjük a dohányzókat, hogy a cigarettavégeket a kihelyezett tartókba tegyék!
Kérjük a napijegyes horgászokat, hogy horgászat végeztével a napijegyet a tónál kihelyezett
postaládába bedobni szíveskedjenek, ami az információs táblánál található, a gáthoz közeli,
aszfaltos parkolónál!
Pontymatrac használata ajánlott (várhatóan, a következő évtől kötelező lesz)!

