Az AB Hatvan Kft. tulajdonában lévő A Beton tó 2022. évi horgászati feltételeiről, tájékoztatjuk a
horgászokat.
A halászati hasznosító és jegykibocsátó az AB Hatvan Kft.
A területijegy ára: 95.000ft.- a helybérlet ára: 95.000ft., tehát egy bérelthely és az éves területi jegy együtt
190.000 ft-ba kerül. Ehhez jön még az „Állami horgászjegy”, melyet a Hatvani H.E.-nél 10.000. forintért lehet
váltani. Ha már rendelkezik valaki érvényes állami jeggyel, akkor ez a tétel rá már nem vonatkozik. (Részletes
árjegyzék az A Beton-tóra a www.hatvanihe.hu „DOKUMENTUMOK” menüben tájékozódhatnak.)
Az újbelépőknek az első éves területi jegy 155. 000 ft.-ba kerül.
A napijegy 10.000 ft.Horgászhelyet az bérelhet, aki érvényes felnőtt éves területi jeggyel rendelkezik.
Egy horgászhelyre a kft. kizárólag egy személlyel köt bérleti szerződést.
A horgász helyekre szóló bérleti szerződést március 31.-ig kell megkötni!
Stéget építeni (felújítani) kizárólag a halászati őrök engedélyével lehet.
Azt a horgászhelyet, amelyik március 31.-ig nem lett kibérelve, bárki kibérelheti, aki a bérlői feltételeknek
megfelel.
Stéget (max 4m x 4m 16 m2) építeni kizárólag bérelt horgászhelyen lehet!
A bérelt horgászhely kialakítása során engedély nélküli gépi földmunkát végezni tilos!
A saját érdekében minden bérlő köteles megjelölni a bérelt horgászhelyét!
Minden olyan horgászhely kivonásra került a bérleti rendszerből és a horgászat alól, melyek konfliktusforrások
lehetnek, ezért új horgászhelyet létesíteni nem lehet.
A horgászhely bérleti joga bármikor átadható, a horgászhelyen lévő stég, mint a bérlő tulajdona eladható.
Akik, a stéget nem tudják, vagy nem akarják eladni, de a továbbiakban nem szeretnének horgászhelyet bérelni és
a stég anyagára igényt, tartanak, azok minden év március 31.-ig bontsák el és vigyék el.
A horgászhely bérleti jogának átadását, egy formanyomtatványon az egyesület felé, kötelező bejelenteni!
(Letölthető a www.hatvanihe.hu” DOKUMENTUMOK” menüből)
Napijegyet kizárólag az adott évre érvényes állami horgászjeggyel rendelkező személy válthat.
Az előző évek gyakorlata alapján csak az váltson akár éves vagy napi területi jegyet az A Beton tóra,
akinek a horgászati lehetősége biztosított.
A területijegy kibocsátója kártérítési felelősséget nem vállal.
A bérelt horgászhelyeken kizárólag a bérlő írásos engedélyével lehet horgászni!

A „bánya félszigeten” felállított horgászházat bárki bérelheti, aki éves vagy napi területi jeggyel
rendelkezik az A Beton-tóra. Egy horgászház bérleti díja 12.000-ft / nap / 2 fő
A faházakat a www.abetonto.hu weboldalon lehet foglalni
Haltelepítés a tervek szerint 2 alkalommal lesz. (április-október)
A bérelt horgászhelyek közötti partszakaszon tilos horgászni!
A kijelölt „bányatelek” partszakaszán belül, illetve a bánya közvetlen vízfelületén kizárólag, csak a
„horgászház” bérlők horgászhatnak.
A horgászházaknál lévő horgászhelyek kimondottan sporthorgászoknak van fenntartva.
Halat megtartani a horgászházaknál, kizárólag az ott dolgozó halászati őr engedélyével lehet.
A horgászházat bérelni a www.abetonto.hu weboldalon lehet bérelni.
Az A Beton tóra szóló éves területi jegyet és horgászhely bérletet a Hatvani Horgász Egyesület
jegyforgalmazó pontjain (Horgászház 60, Peti horgászbolt, Totalcarp60) lehet igényelni.
Napijegyet az eddig megszokott jegyforgalmazó helyeken lehet megvásárolni.
Eredményes horgászatot és kellemes időtöltést kíván az A Beton-tó csapata

