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H O R G Á S Z R E N D
2020. évre

F I G Y E L E M ! A TÓ GÁTRENDSZERÉNEK KÖVEZETÉT MEGBONTANI SZIGORÚAN TILOS!
Rendezvények:
Az egyesület házi horgászversenye (minden korosztálynak) május 23-án kerül megrendezésre. Reggel 6 00- 1200 óráig. A házi,
valamint a gyermek horgászversenyre a nevezés díjtalan. Gyerekverseny a bemenő gáton vagy ülepítőn, a felnőtt az ülepítőn lesz.
Környezetvédelmi nap: egész évben teljesíthető, amihez mindenkinek be kell jelentkezni a munkához előre legalább két
héttel és akkor lesz a számára való feladat kijelölve (pl.: takarítás, szemétszedés, gát tisztítás, horgásztanya rendbetétele,
télen nádvágás, lékvágás, stb. feladatok). 2020.04.04 08-12 óra között környezetvédelmi napot és rendrakási napot tartunk a
horgásztanyán, amire várunk tagokat.
Horgászeszközök használata:
Felnőtt horgászok:
2 db bot, botonként maximum 3 horog
Horgászfeleség:
1 db bot, maximum 3 horog
IFI horgász:
1 db bot, maximum 3 horog
Gyermek horgász:
1 db bot, 1 horog, úszós készség
A megengedett horgászkészségeken felül, egy időben a spicc bot használata is tilos!
Megtartható halmennyiség:
Felnőtt horgászok:
napi 2 db ponty vagy amur és 1 db ragadozó és 3 kg egyéb hal vagy
napi 1 db ponty vagy amur és 2 db ragadozó és 3 kg egyéb hal
Heti 5 db ponty vagy amur és 3 db ragadozó hal
Horgászfeleség
napi 1 db ponty vagy amur és 1 db ragadozó hal és 3 kg egyéb hal
Heti 2 db ponty vagy amur, 2 db ragadozó hal
IFI horgász:
napi 1 db ponty vagy amur, l db ragadozó hal és 3 kg egyéb hal
Heti 2 db ponty vagy amur, 2 db ragadozó hal
Gyermek horgász:
napi 3kg egyéb hal
Pontyból és amurból összesen 30 db vagy 80 kg, méretkorlátozás alá eső ragadozó halakból összesen 15 db tartható meg.
IFI horgászok és horgászfeleségek pontyból és amurból összesen 15 db-ot vagy 40 kg-ot foghatnak, méretkorlátozás alá eső ragadozó
halakból összesen 7 db-ot tarthatnak meg.
Az 5 kg-nál nagyobb nem ragadozó halat (amurt és pontyot), valamint mérettől függetlenül a compót, fekete sügért és koi pontyot
megtartani nem lehet, esetleges fényképezés után kíméletesen a tóba vissza kell helyezni.
Fertőtlenítőszer és matrac alkalmazása KÖTELEZŐ!
A feldolgozhatóság érdekében a fogási naplók leadási határideje 2021. február 10.
A sporthorgász jegy használójára vonatkozó szabályok:
Sporthorgász jeggyel halat elvinni tilos, csak szakál nélküli horoggal horgászhat és haltartó szák sem lehet a horgásznál.
Horgászati idők:
Január
6:00
- 21:00 óráig
Február
6:00
- 21:00 óráig
Március
6:00
- 21:00 óráig
Április
6:00
- 21:00 óráig
Május
5:00
- 22:00 óráig
Június
4:00
- 22:00 óráig
Július
4:00
- 22:00 óráig
Augusztus
5:00
- 22:00 óráig
Szeptember
5:00
- 22:00 óráig
Október
6:00
- 21:00 óráig
November
6:00
- 21:00 óráig
December
6:00
- 21:00 óráig
Éjszakai horgászat ideje:
Éjszakai horgászat: április 10-től november 1.-ig, minden péntek és szombat éjszaka, továbbá: április 12. április 30; május 31;
augusztus 19-20; október 22. Az első éjszakai horgászat időpontja: ápr.10. Utolsó éjszakai horgászat időpontja október 31. 1 hetes
folyamatos horgászati lehetőség időpontjai: 05.29-06.07; 06.26-07.05; 07.24-08.02
Tilalmi idők: - Ragadozó halaknál az országos horgászrend szerinti tilalmi időt kell alkalmazni.
(A 2020. évi fogási napló tartalmazza.)
A kishal fogó hálót az alábbi időpontok között TILOS használni (2020.02.01-2020.04.29)!
Ponty: Egyesületünk 2020. évre fogási tilalom alóli mentességet kapott, tehát egész évben lehet fogni.
Minden telepítés után tilalmi időt rendelünk el! Várhatóan csütörtökön a horgászati idő kezdetétől, péntek 18 óráig.
A pontos telepítési időpontok később kerülnek kifüggesztésre a horgásztanya faliújságján, illetve a szokásos hirdetési
helyeken! Várhatóan: 04.23; 05.21; 06.18; 07.23; 08.27; 09.24; 10.29.
Figyelem! Tilalmi idő alatt az egyesületi stégen egy az egész tó területén jól látható helyen magas zászlótartó rudat állítottunk
fel, ahol a piros zászló felhúzása horgászati tilalmat jelent. Felhúzott piros zászló esetén horgászni TILOS!
A kívülről horogra akadt halat (a szájon akasztott hal kivételével) megtartani tilos! A szabályosan kifogott és elvinni kívánt
halat a vízpartról elszállítani kíméletesen és gyorsan leölve szabad.
Egyéb rendelkezések:! horgászat megkezdése előtt, az aznapi dátumot be kell X-el vagy O-val jelölni a fogási naplóba!
A fogási naplóba a kötelező beírásokon kívül be kell írni azt az időpontot, amikor a halat kifogta a horgász ( pl: 08.45, vagy 17.30 ),
négy számjeggyel!

A gátrendszeren járművel közlekedni és sátrat felállítani TILOS! Zagyva oldalon napellenző felállítása engedélyezett oly módon,
hogy a gátrendszerben nem okoz kárt.
A kifogott méretkorlátozás alá eső halakat, szákba helyezés után, a horgászat folytatása előtt a fogásai naplóba súllyal együtt (fél kg
pontossággal) be kell írni. A méretkorlátozás alá eső engedélyezett mennyiség kifogása után (2 db méretkorlátozás alá eső nemes hal,
illetve 1 db ragadozó vagy 1 db méretkorlátozás alá eső nemes hal, illetve 2 db ragadozó) az ezekre irányuló horgászatot be kell
fejezni, csak az egyéb halfajtákra lehet horgászni!
Haltárolók mérete a stégeknél maximum akkora lehet, hogy az 1 fő által kiemelhető legyen.
Haltárolás hét közben naponta, hétvégén péntektől vasárnap estig tárolható hal a stégeknél haltárolókban. Ha nem megy sehova a
horgász hétközben és a stégen tartózkodik, akkor csak ebben az esetben lehet tárolni a teljes hét folyamán, de ha elhagyja a tó területét
hétközben, akkor el kell vinni a halat és nem tárolhatja tovább.
Tóparton fogott nemes halat megpucolás vegy elvitel esetén a fogási naplóba a fogás sorának elején meg kell csillagozni!
Kishálóval fogott, nem csalihalat megtartani szigorúan TILOS !
A horgásztavon ellenőrzésre jogosultak, továbbá az Egyesület által megbízott személyek ellenőrzés céljából a stégre bemehetnek, az
esetleges szabálysértésről fényképfelvételt készíthetnek. Ellenőrzés szempontjából a vezetőség tagjai jogosultak ellenőrizni.
Az ellenőrzés megakadályozása azonnali felelősségre vonást von maga után.
Stégkaput nappal nem lehet bezárni csak ha, nem folyik horgászat, amelyet olvasható felirattal a kapun köteles jelezni.
A házaknál az ellenőrzést nem lehet akadályozni. Biztosítani kell az ellenőrök azonnali ellenőrzési lehetőségét (éjszaka csengő
felszerelése, stb). Ahol a stégen nem horgásznak. NEM HORGÁSZOM feliratú táblát kitehetnek, így az ellenőrök a házat nem
ellenőrzik. Azonban, ha ennek ellenére ott horgásznak, ezzel vétséget követnek el, melynek büntetési tétele minimum 1 év eltiltás.
A stégen történt halászati szabálysértésekért a stégtulajdonos felelősséggel tartozik.
Egyéb rendelkezések: mérleg, mérőszalag, pontymatrac, szájfertőtlenítő használata kötelező!
Stupek használata harcsa tilalom esetén TILOS!
Halradar használata TILOS! Kutya és macskatáp használata horgászathoz és etetéshez sem megengedett.
A horgászházaknál a tó felöli részen is kötelező - jól látható helyen és méretben - a stégszámot feltüntetni!
A bója száma stégenként maximum 2 db lehet a karórengeteg elkerülése érdekében.
A hal eredetét kötelező igazolni abban az esetben is, ha nem az engedéllyel rendelkező személy szállítja el a vízpartról. Annál a
személynél, akinél a halászati őr tisztázatlan eredetű halat talál, vállalnia kell az ezzel járó következményeket. A tó területén,
nagyméretű élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb.) tartózkodni is szigorúan tilos! Az 5 kg súlynál
nagyobb pontyot, akár nappal vagy éjszaka, a fogást és a fotózást követően azonnal vissza kell engedni! A fotózásra való hivatkozással,
tilos a halat haltartóba vagy bármely tárolóeszközben, a tóban tartani! (lekötni) Ha a horgász, rekord (20kg feletti) méretű halat fog, azt
köteles bejelenteni a halászati őröknek.! Sebfertőtlenítő és matrac használata kötelező, azt minden horgásznak magánál kell tartani! A
visszaengedett halat bármilyen módszerrel megjelölni szigorúan tilos! A megtartott halat, maradandó sérülést nem okozó módon élve
kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. A megtartott halat, a parton, ill. a tó körüli területen ellenőrizhető állapotban kötelező tartani!
A csendháborítást megszegő személyekkel szemben az Egyesület ellenőrei (halászati őrök) eljárhatnak (bármely időben még
horgászati időn kívül is), az első figyelmeztetés után bevonathatják a stégtulajdonos területi jegyét maximum 2 hónapos
időtartamra!
Csónakhasználat: Csónakkal, úszva, vízben gyalogolva, valamint bármilyen segédeszközzel a horgot bevinni TILOS, kivétel,
harcsázáshoz a stupek bevitele engedélyezett, kizárólag világosban!
Használat ideje: Napkeltétől az alábbi időpontokig lett meghatározva: (kivéve ellenőrzés céljából ellenőrök részére)
o január
15 óráig
o
február
16 óráig
o
március
17 óráig
o április
19 óráig
o
május
20 óráig
o
június
21 óráig
o július
21 óráig
o
augusztus 20 óráig
o
szeptember 19 óráig
o október
18 óráig
o
november
16 óráig
o
december 15 óráig
A csónakra fel kell festeni - jól látható helyen és méretben - a tulajdonos horgász házának számát, vagy a nevét.
A tó területén a csónak használat csak horgászat céljára engedélyezett
Csónakból csak úgy lehet horgászni, hogy az a parti, illetve a stéges horgászatot nem akadályozhatja!
IFI horgász csónakból csak felnőtt felügyeletével horgászhat!
A mentéshez szükséges eszközöket az előírásnak megfelelően a csónakban kell tartani. (személyenként 1 db mentő mellény,
egészségügyi doboz, kikötéshez kötél, fehér fényű lámpa, 1 literes merőedény)
Gyermek horgászok éjszaka nem horgászhatnak.
A horgászház tulajdonosok a horgászállás mögötti területet kötelesek rendben tartani (kaszálni, stb.) valamint az út használhatóságát
folyamatosan biztosítani a bokrok, és a nád nyesésével.
A háztulajdonosok és a parti horgászok a hulladékot és a szemetet kötelesek elvinni a tópartról!
S z e m e t e s k ö r n y e z e t b e n h o r g á s z n i , v a l a m i n t s z e m e t e t
é g e t n i , n ö v é n y i h u l l a d é k o t k i v é v e T I L O S , a h a l ő r ö k
s z i g o r ú a n e l l e n ő r i z n i é s s z a n k c i o n á l n i f o g j á k !
A strand területén horgászni, továbbá a tó egész területén fürödni TILOS!
A nem szabályozott kérdésekben az országos horgászrend szabályainak betartása kötelező és irányadó!
A HORGÁSZRENDET MINDEN HORGÁSZNAK BE KELL TARTANI, A MEGSZEGŐK FELELŐSSÉGGEL
TARTOZNAK !
A horgásztó területén bekövetkezett balesetekért az Egyesület semmiféle felelősséget nem vállal!
A halak etetése tilos,— de helyben tartásuk — vízben nem oldódó száraz takarmánnyal lehetséges. A helybe szoktató tartási
mennyiség maximum 2 liter / stég /napban maximalizálva van, a csónakban sem lehet ennél több helybe szoktató etetésnél. A
tó területén a bojlizás nem megengedett! Csónakból vagy etetőhajóval etetni Tilos 2020. november 2-2021. február 28 között a
tó vízminőségnek javítása miatt!
Felmerülő problémák esetén az alábbi telefonszámon lehet érdeklődni:
Horgásztanyán: Bernát József 06-20/587-4339
Tóth Gábor Elnöknél:06-30/240-7721
Vezetőség nevében
Tóth Gábor
Mátravidéki Erőmű, 2020.02.02
Elnök

