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HORGÁSZREND
ÉRVÉNYES: 2021.01.01.-2021.12.31.
Görbeéri tóra (víztér kód: 10-026-1-1) Éves területi jeggyel rendelkezőknek
A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles megismerni és a horgászat során betartani a halgazdálkodásról és a halvédelméről
szóló 2013. évi CII. törvény (Hhtv.)és a végre hajtására kiadott 133/2013.(XII.29)(Vhr.) rendelkezéseit, valamint az Országos
Horgászrend és a helyi horgászrend szabályait.
A horgászat gyakorlásának alapvető feltételei közé tartozik az érvényes horgászokmányok megléte és azok a horgászhelyen történő
mindenkori biztosítása.
A horgászokmányok közül a helyi horgászrend hatálya alátartozó területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a
jegy kiadójával, és ennek keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez.
A horgász köteles a területijegy elidegeníthetetlen mellékletét képező helyi horgászrendet magánál tartani.
A Horgászat időpontja:
Horgászni egész évben, hétköznap 04.00 -24.00 h-ig lehet.
Hétvégén péntek 04. 00h-tól hétfő 24.00 h-ig folyamatos. Ünnepnapokon az előző nap 04.00 h-tól az ünnep utolsó napjának 24.00
h-ig folyamatos. 18. éven aluli horgász éjszakai horgászaton csak felnőtt kíséretével vehet részt!
Használható készségek száma:
Felnőtt horgász egy időben maximum 2db bottal botonként legfeljebb 3db horoggal horgászhat.
Sport horgászjeggyel egy időben 3db bottal botonként 1 db egyágú horoggal szerelt készséggel horgászhat.
Kedvezményezett/ Ifi horgász egy időben maximum 2db bottal, a boton legfeljebb 3db horoggal horgászhat.
Gyermek horgász 1db bottal, és azon 1db egyágú horoggal szerelt készséggel horgászhat.
A fogási napló vezetésére vonatkozó szabályok:
A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási napló éves naptárában az adott napot!
A megtartott méretkorlátozás alá eső hal, mérleggel mért és egész kg-ra kerekített súlyát, a kifogást követően, a készség
visszadobása előtt, a fogási napló vezetésére vonatkozó szabályok szerint, azonnal, be kell írni! A fogási naplóba az órát és
percet, két-két számjeggyel kell beírni! Pl.: (17. 05 ) Az egyéb halat, a horgászat befejezésekor a tópart elhagyása előtt kell beírni. A
ceruzával történő beírást nem fogadjuk el!
A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani, kizárólag kíméletesen leölve szabad.
A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal (csalihal) max. 20l-es térfogatú edényben élve is szállítható.
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.
Azt a halat, amelyet nem tartunk meg, azonnal vissza kell helyezni a vízbe. 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!
Megtartható méret:
Ponty 35 cm, csuka 50cm, süllő 30cm, harcsa 60cm felett.
Minden horgász köteles súly és hossz mérésére alkalmas eszközt magánál tartani!
A méret alatti és feletti halakat, azonnal kíméletesen vissza kell helyezni a tóba!
Tilalmi idők:
Csuka tilalom: 02. 08-03. 26-ig Süllő tilalom 02. 22-04. 23.-ig, Harcsa (100cm alatti példányokra) tilalom:
05. 03-06. 11-ig. Ponty tilalom nem lesz!
A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek.
A halállomány védelmében a korlátozások és tilalmak változtatásának jogát, a halgazdálkodásra jogosult fenntartja, amelyről a
nyilvános tájékoztató helyeken tájékozódhatnak.
Megtartható mennyiség:
Felnőtt horgász: Heti 5db méret és darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg. (egy halfajból 2db, pontyból 3db)+ 5kg egyéb
hal.
SPORTHORGÁSZ JEGGYEL HALAT MEGTARTANI TILOS!
Kedvezményezett/Ifi horgász: Heti 3db méret és darabszám korlátozás alá eső halat tarthat meg.(egy fajból 1 db) + 3 kg egyéb hal.
Gyermek horgász heti 3kg egyéb halat, havonta 1db pontyot + 1db más darab és méretkorlátozással védett halat tarthat meg.
A heti mennyiség egy napon is megtartható! A hét, hétfő 00. 00h-tól –vasárnap 24. 00h-ig értendő.
Felnőtt horgász évi 60 kg,(ebből 30 db lehet ponty) Kedvezményezett horgász 30 kg (ebből 15 db lehet ponty) méret és
darabszám korlátozással védett halat tarthat meg! Az éves mennyiségbe minden megtartott hal beleszámít, kivéve a 10kg feletti
egyedsúlyú harcsa és az egyéb halak.
A megtartott halak mennyisége, az éves súlykorlát által meghatározott mennyiséget nem lépheti túl!
További kvóta vásárlására nincs lehetőség.

Környezet és Természetvédelmi szabályok:
A horgászhelyen, illetve a horgászat során a természet védelmének szabályai értelmében a horgászati tevékenységen túl tilos a helyi
élővilág állapotának, minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása a víz szennyezése és a szemetelés bármilyen változata. A
természeti környezet megóvása, a tisztaság fenntartása használók kötelessége, kártérítési felelősség vállalása mellett!
Tilos partvonal megbontása!
A parton vagy a vízben bármilyen építményt elhelyezni vagy építeni tilos!
Tilos a vízi és a parti növényzet írtása ill. a fák kivágása!
Szemetes helyen horgászni tilos!
Területi engedély bevonás terhe mellett, az őrzésre jogosult személy felszólítására, a horgász köteles az adott horgász helyen
a szemetet összeszedni, és a kijelölt szemétgyűjtőbe elhelyezni!
A tóban fürödni szigorúan tilos!
Kíméleti területen horgászni tilos! A kíméleti terület vízfelületére, oldalról bedobva is tilos horgászni!
Halpusztulás észlelését kötelező jelenteni a halászati őröknek vagy az Elnökség tagjainak.
A területhasználatra és az ott tartózkodásra vonatkozó szabályok
A horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben történik!
A szomszédos horgászhoz, közös megegyezés hiányában 5m-en belül helyet foglalni, a már meglévő horgászhelyek kialakításán túl
tilos!
Horgászati tevékenység nélkül, előzetes helyfoglalás tilos!
Egy horgász semmilyen célból nem foglalhat el két horgászhelyet!
Hétköznap a horgászat idejére, oldal nélküli esernyő- napernyő, 3x3-as gyári mintájú oldalnélküli sörsátor használata engedélyezett.
Sátor állítása, lakókocsi, sátras utánfutó használata, kizárólag az éjszakai horgászat idejére engedélyezett.
A horgászat befejezése után, a kényelmi eszközöket a tóparton hagyni tilos!
A vízfelület egyéb sport célú használata tilos! (szörf, gumimatrac, kajak, stb.…)
Horgászati módszerekre vonatkozó korlátozások:
A csali, az etető anyag, és a horog behordására bármilyen távirányítással működő elektromos, illetve mechanikus berendezés
használata, tilos! Pl.: etető hajó, gumimatrac stb.!
A vízfelületen fix bója elhelyezése tilos!
Horgászni kizárólag partról szabad!
A lékhorgászat a 46/2001 (XII. 27.) BM. Rendelet 5.§- 6.§.-nak betartásával engedélyezett!
A horgász a kivágott léket a horgászat befejezése után köteles minden esetben jól láthatóan megjelölni.
Halvédelmi szabályok
A drótszák használata tilos!
A horgászat során a bevetett készségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok felügyeletét másra bízni tilos!
Tilos a kifogott halak jelölése vagy csonkítása!
Tilos a szabályosan kifogott és így megtartható halak cseréje, a vízparton, a horgászhelyen belüli átadása és ajándékozása, valamint a
kifogott hal értékesítése.
Általános és horgászetikai szabályok:
A horgász a területi jegy jogosultjaként tudomásul veszi, hogy az ellenőrzésre jogosult személyek felszólítására, kötelező biztosítani
a gépjárművek átvizsgálhatóságát is! A horgászatról hivatalos halőri fénykép, videó és hangfelvétel készülhet, ami szabálysértés
esetén az elkövetővel szemben felhasználható! A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra, kötelesek a szabálytalankodó
figyelmét felhívni, szükség esetén halászati őri, mezőőri vagy rendőri intézkedést kérni. Aki az ellenőrzésre jogosult személyeket
tettlegesen bántalmazza, az a kizárás és az engedély bevonás mellett, büntetőjogilag is felel.
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!
Sötétedés után a horgászkészség bedobása esetén, nagyobb erejű fényforrás, csak az erre indokoltan szükséges ideig használható! A
horgászhelyet sötétedés után, kötelező folyamatosan megvilágítani egy lámpával.
Általános horgászati tilalom idején, a tavon etetni és halfogására alkalmas eszközzel tartózkodni tilos!
A horgászok kötelesek tájékozódni az Interneten lévő (www.hatvanihe.hu), a horgászboltokban kitett, vagy a tavak körüli
hirdetményekből a telepítés idejéről, a versenyekről és az aktuális horgászrendről.
A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken
bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Ptk. a horgászatra, halgazdálkodásra,hal védelmére, környezet és természetvédelmére,
valamint a rendészeti tevékenységekre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ szabályozások illetve az egyesületi fegyelmi
szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.
Horgászversenyek és a tervezett időpontok
Nyílt feeder verseny
Április 18.vasárnap 07.-16h-ig
Tavaszi halfogó verseny
Május 16. vasárnap 06.00h-12.00h-ig
Ponty - fogó verseny
Július 15.-án 10h-tól-16-17-18.-án 12h-ig. csüt.-vas.
Nyugdíjasok és unokák horgász verseny
Augusztus: 19.- csütörtök 08.00h-tól 13h-ig.
Ragadozóhal fogó verseny
Szeptember: 16-án 10.00h-tól-17-18-19-én 12h-ig csüt.-vas.

Halászati őrök elérhetősége: 06-30-798-8805, 06-30-798-8605

