2021. évi horgászrend az A Beton tóra
(vízterület kódja: 10-017-1-4)
Horgászati előírások:
Felnőtt horgász egy időben maximum 2db bottal + 1db spicc botos úszós készséggel horgászhat.
Ifjúsági/feleség horgász maximum 1db bottal, a boton legfeljebb 3db horoggal horgászhat.
Gyermek horgász 1db bottal, és azon 1db horoggal szerelt készséggel horgászhat.
A megengedett horgászkészségeken felül egyidőben a spicc bot használata is tilos!
A Horgászat időpontja:
Horgászni egész évben, hétköznap 00.00 -24.00 h-ig lehet.
18. éven aluli horgász éjszakai horgászaton csak felnőtt kíséretével vehet részt!
Méretkorlátozások-tilalmak és 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 megtartott halat, a parton, ill. a tó körüli területen ellenőrizhető állapotban kötelező tartani!
Az AB Hatvan Kft. magánterületén, 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 (30kg 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!
Megtartható méret:
Ponty 35 cm, amúr 40 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!
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 halmennyiség:
Felnőtt horgász: heti 5db méret korlátozás alá eső őshonos halat tarthat meg. (egy halfajból 2db, pontyból
3db)+ 2db amúr + 5kg egyéb hal.
Ifjúsági horgász és horgászfeleség: heti 3db méretkorlátozás alá eső őshonos halat tarthat meg. (egy fajból 1
db) + 1db amúr + 3 kg egyéb hal.
Gyermek horgász heti 3kg egyéb halat, havi 1db pontyot + 1db amúrt + 1db más őshonos halat tarthat meg.
A heti mennyiség egy napon is megtartható! A hét hétfő 00. 00h-tól –vasárnap 24. 00h-ig értendő.
Felnőtt horgász évi 80 kg, ifjúsági horgász/horgászfeleség 40 kg méret és darabszám korlátozással védett
őshonos halat tarthat meg! Az éves súly kvótába minden hal beleszámít, kivéve a harcsa, és az egyéb halak.
A megtartott halak mennyisége, az éves súlykorlátot nem lépheti túl!
A kifogott busára, az egyéb halakra vonatkozó súlykorlátozás nem vonatkozik, tilos visszaengedni a tóba!

Környezetvédelmi és Természetvédelmi szabályok:
A horgászat során semmiféle szennyező anyag a vízbe nem kerülhet. A parton mindennemű jármű mosása tilos!
Tilos a vízben akadót, vagy bármilyen a haltartásnak nevezett tárgyat elhelyezni!
A horgászat során semmiféle szennyező anyag a vízbe nem kerülhet!
A horgászhely tisztaságáért, annak tisztán történő átadásáért a horgász az engedélyével felel.
A parlagfű kivételével tilos a vízi és a parti növényzet irtása, a fák kivágása. Szemetelni és szemetes helyen
horgászni tilos!
Területi engedély bevonás terhe mellett az őrzésre jogosult személy felszólítására a horgász köteles az
adott horgászhelyen 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.
Tartózkodásra vonatkozó szabályok:
A bérelt horgászhelyen kizárólag a bérlője vagy az általa írásban feljogosított személyek horgászhatnak.
Másnak a bérelt helyét és stégét tilos elfoglalni, kivéve saját felelősségre a pergető horgászat idejére, ha a
bérelt horgászhely üres. A horgászhelyek közötti partszakaszon, tilos a horgászat!
Lakókocsit csak a bérelt helyen lehet otthagyni!
Egy horgásznak kizárólag egy bérelt horgászhelye lehet.
Pergetni kizárólag mű csalival szabad.
A működő bánya táblákkal és sorompókkal is jelzett üzemi területére belépni szigorúan tilos!
A jelzett területen belül kizárólag a horgászház bérlői horgászhatnak.
Az etető hajót csak a horgászat idejére szabad használni és jelzőfénnyel kell felszerelni!
Etetni, behúzni és radarozni a part vonalára merőlegesen mért 120 m-ig szabad!
Egymásra merőleges partszakaszon horgászók közül az követ el fegyelmi vétséget, aki a behúzott készségek
egymásra merőleges metszéspontján szándékosan túlhúz vagy dob.
Az ellenőrök a behúzott készség távolságát zsinórmérővel ellenőrzik.
A vízfelületen fix bója elhelyezése tilos!
A lékhorgászat a 46/2001. (XII. 27.) BM. Rendelet 5. § - 6. § betartásával engedélyezett!
A horgászat során történő bármilyen balesetért a területi engedély kibocsátóját nem terheli felelősség.
A halgazdálkodásra jogosult további korlátozásokat rendelhet el, amelyeket a nyilvános tájékoztató helyeken
tesz közzé. (www.hatvanihe.hu)
A horgászok az általuk tapasztalt szabálytalanságra kötelesek felhívni az elkövető figyelmét,
szükség esetén halászati őri, mezőőri vagy rendőri intézkedést kérni.
Minden horgász köteles a jó erkölcsöt nem sértő magatartást tanúsítani, azt másoktól is megkövetelni,
köteles a rendbontást és a hangoskodást megelőzni, megakadályozni!
Az ellenőrző személy kérésére a horgász köteles bemutatni az okmányait, felszerelését, a gépjármű
átvizsgálását biztosítani!
A horgászatról fénykép, videó és hangfelvétel készülhet, ami szabálysértés esetén az elkövetővel szemben
felhasználható!
A faházak bérlőinek 22:00 – 04:00 óra között ki és bejárás a területről tilos, kizárólag indokolt esetben.
Vendéget fogadni is tilos a megadott időintervallum között!
A tiltott módszerekkel történő, vagy engedély nélküli horgászat, a környezet szennyezése, károsítása, a
halállomány meglopása feljelentést és hatósági eljárást von maga után.
A halgazdálkodásra jogosult a fegyelmi vétséget elkövetőtől vagy a rendbontótól, kártérítés nélkül
bevonhatja a területi engedélyét, vagy kiadását megtagadhatja, adott esetben jogi lépéseket tehet.
A fenti horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a Halgazdálkodásról és Halvédelméről szóló, 2013. CII.
törvény, illetve a 2018. évi CXI. törvény rendelkezései az irányadók.
Magyarország Kormánya által bevezetett intézkedések betartása, a horgászok részéről egyéni felelősség
is! Ezen intézkedésekből eredő anyagi kárért, vagy egyéb hátrányért az AB Hatvan Kft. nem vállal
felelősséget.
Horgászjegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve kötelező érvényűnek
ismeri el.

Eredményes horgászatot és kellemes időtöltést kíván az AB Hatvan Kft.

