NAPIJEGGYEL horgászókra vonatkozó horgászrend

2018. évben az A.BETON tóra (víztér kód: 10-017-1-4)
Felnőtt horgász egyszerre maximum: 2db bottal és botonként legfeljebb 3db horoggal horgászhat.
Ifjúsági horgász 1db bottal és azon legfeljebb 3 db horoggal horgászhat.
Felnőtt napijegyessel lévő gyermek horgász az Országos Horgászrend szerint horgászhat.
Horgászni egész évben 00 -24 h-ig lehet.
18 éven aluli horgász éjszakai horgászaton csak felnőtt kíséretével vehet részt!
A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és egész kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően, a
horgászat folytatása előtt, a vízterület pontos megnevezésével,(A Beton ) azonnal be kell írni!
Az egyéb halat, a horgászat befejezésekor a tópart elhagyása előtt kell beírni.
A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani, gyorsan és kíméletesen leölve szabad.
A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max. 20l-es térfogatú edényben élve is szállítható.
Az AB Hatvan Kft. magánterületén, élőhal szállítására alkalmas eszközzel (tartály, hordó, oxigénpalack stb)
tartózkodni is szigorúan tilos! A megtartani nem kívánt halat, azonnal vissza kell engedni. A megtartani kívánt
halakat, 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 visszaengedett halak védelmében, a matrac és a sebfertőtlenítő használata a kötelező!
Megtartható méretek: ponty 35cm, amúr 50cm, csuka 50cm, süllő 40cm, balin 40cm, compó 25cm, harcsa 60cm
feletti példánya.
A 5 kg súlynál nagyobb pontyot, akár nappal vagy éjszaka, a ki fogást és fotózást követően azonnal vissza kell
engedni! A fotózásra való hivatkozással, tilos a halat haltartóba, vagy bármely tárolóeszközben, a tóban tartani!
(lekötni”)
Megtartható hal mennyiség 1db napijegyre: 3db méretkorlátozással védett őshonos hal (egy fajból 2db) +
1db amúr + 3kg egyéb hal
Csuka tilalom: 02. 05-03-28.-ig, Süllő tilalom 02. 26-04-26.-ig, Harcsa (100cm alatt) tilalom: 05. 07.-06. 14 ig.
A tilalom, a kezdő nap 00 órájától a záró nap 24. órájáig értendő.
Ponty tilalom nem lesz.
A horgászat során, semmiféle szennyező anyag, a vízbe nem kerülhet.
Tilos a vízi és a parti növényzet írtása ill. a fák kivágása!
A horgászhely tisztaságáért, annak tisztán történő átadásáért, a horgász az engedélyével felel.
A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzem területére belépni szigorúan tilos!
A jelzett területen belül kizárólag a Horgászházak bérlői horgászhatnak.
A bérelt horgászhelyen kizárólag a bérlője vagy az általa írásban feljogosított személy horgászhat!
A nem bérelt horgászhelyeket, érkezési sorrendben lehet elfoglalni!
Pergetni kizárólag mű csalival lehet! A horgászhelyek közötti partszakaszon, tilos a horgászat!
Lakókocsit csak a bérelt helyen lehet otthagyni!
A horgászhelyet sötétedés után, kötelező folyamatosan megvilágítani egy lámpával.
A horgászhelyet hosszabb időre elhagyni csak a felszerelések kivétele után lehet!
Etetni, behúzni és radarozni a part vonalára merőlegesen mért 120 m-ig szabad!
Az etető hajót csak a horgászat idejére szabad használni, és jelzőfénnyel kell felszerelni!
Az ellenőrök a behúzott készség távolságát zsinórmérővel, a partra merőleges irányt digitális szögmérővel ellenőrzik.
A lékhorgászat a 46/2001 (XII. 27.) BM. Rendelet 5.§- 6.§.-nak betartásával engedélyezett!
Csónakot használni, és a tóban fürödni szigorúan tilos!
A horgászat során a horgászok magatartásukkal és tevékenységükkel nem zavarhatják a többi horgászt!
Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, és a velük egy társaságban lévőktől
megkövetelni. Köteles a rendbontást és hangoskodást megelőzni, megakadályozni!
Horgászjegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve kötelező érvényűnek ismeri el.
Az ellenőrző személy kérésére az okmányainak, felszerelésének, és a gépjárművének megtekintését köteles
biztosítani. A halászati hasznosító a fegyelmi vétséget elkövetőtől kártérítés nélkül bevonhatja a napi területi
engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013.évi CII. törvény
előírásai az irányadóak.
A horgászat során keletkezett bármi nemű balesetért, a napi területi jegy kibocsátója nem vállal felelősséget!

