HORGÁSZREND 2018
Kiadja a Nagybajom és Vidéke Horgász Egyesület, mint a halászati jog gyakorlója.
Érvényes 2018. február 1.-től 2019. január 31.-ig a kezelésében lévő
„Nagybajomi Ötös-Hárs Víztározó” és „Szelen Tó” vízterületekre.
Éves területi engedélyt váltott horgászok részére!
Horgászat ideje: Egész évben 0 órától 24 órái

A Horgászat megkezdését a fogási naplóban be kell jegyezni!
1.) Horgászat a tározó területén, érvényes horgász és terület engedély birtokában az állami és
helyi horgászrend előírásainak betartása mellett partról történik. /2013. évi CII. törvény
alapján/
Horgászható partszakasz a gát és a nyúlgát közötti partvonulat, a keleti és a nyugati oldalon
kivéve a játszótér előtti kijelölt partszakasz.
2.)Bérelt, foglalt helyek nincsenek, minden horgász a horgászható partszakaszon bárhol
horgászhat. A horgászhely elfoglalásának úgy kell történnie, hogy az a már horgászókat ne
zavarja. A napijegyes és sporthorgászok szintén igénybe vehetik az egész horgászható
partszakaszt.
3.)Horgászati tilalmak:
Tilos célzottan olyan halra horgászni, amelynek fogási tilalmi ideje a horgászat időpontjábanérvényben van, még akkor is, ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően
ilyen hal akad horogra, akkor a horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani.
Ragadozóhalak tilalma esetén megfogásukra alkalmas készség sem lehet készenlétben. A
szabályosan kifogott és elvinni kívánt, méretkorlátozással védett halat a horgász még a
vízparton köteles gyorsan és kíméletesen megölni, az ilyen élő hal szállítása TILOS!
A kifogott és szákba, bilincsre helyezett halat kicserélni TILOS!
A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
A horgászzsákmányt a horgász a vízparton nem ajándékozhatja el, és a megtartani kívánt halat
kizárólag a saját haltartó eszközében (szák, bilincs) tárolhatja, továbbá a horgászat
befejezéséig más személlyel nem szállíttathatja el a horgászhelyről.
Tilos továbbá:
 a műtárgyakról, versenyek, rendezvények idején a kijelölt partszakaszok horgászata,
 halradar használata, a horgászkészség be- és kihordása, csónakos horgászat
 a part megbontása, vízszennyezés, szemetelés a vízi és vízparti növényzet irtása
 jelzőbója vagy leszúrt bot alkalmazása
 FÜRÖDNI TILOS!
 korcsolyázni csak jegyzői engedéllyel a kijelölt helyen
4.) Az egyesület vezetősége indokolt esetben (telepítés, halbetegség, verseny, stb.) tilalmi
időket, fogási korlátozásokat rendelhet el, melyet írásban, a hirdetőtáblán, valamint
interneten /www.otoshars.hu/ és/vagy a www.facebook.com/otoshars oldalon tesz közzé.
Folytatás a következő oldalon!
Ezen horgászrend a 2018 éves területi engedély melléklete, a 2018. február 11-i közgyűlés jóváhagyásával!

5.)Mennyiségi és tilalmi korlátozás: méretkorlátozás alá eső halfajokból: (ponty, amur, süllő,
csuka, harcsa).
Felnőtt horgász:
Naponta: 3 db nemes hal, melyből fajtánként 2 db lehet + 5 kg egyéb hal tartható meg.
Évente: nemes halból összesen 40 db, de pontyból maximum 30 db, egyéb halból legfeljebb
50 kg, de összesen 100 kg hal tartható meg.
Ifjúsági horgász:
Naponta: 2 db nemes hal, melyből fajtánként 1 db lehet + 2,5 kg egyéb hal
Évente: nemes halból összesen 20 db, de pontyból maximum 15 db, egyéb halból legfeljebb
25 kg, de összesen 50 kg hal tartható meg.
Gyermek horgász: naponta: 2,5 kg egyéb halat, évente összesen 25 Kg tarthat meg.
Gyermek horgász nemes halat nem tarthat meg.
Kedvezményezett (1 botos) horgász: az ifjúsági horgász feltételeivel megegyezően horgászhat.
Méretkorlátozás:
Ponty 35 cm, amur 45 cm, süllő 40 cm, csuka 50 cm, Harcsa 60 cm felett tartható meg
A kifogott COMPÓT és a 70 cm feletti PONTYOT vissza kell helyezni!
A kifogott, méretkorlátozás alá eső halat, amennyiben a horgász azt meg kívánja tartani, úgy
azt a fogást követően azonnal be kell írni a fogási naplójába! /2013. évi CII. törvény alapján/
6.)
A tározó területén a vízben és a parton bekövetkezett esetleges balesetekért, anyagi
károkért a Nagybajom és Vidéke Horgászegyesület felelősséget nem vállal!
7.)

Házirend, általános rendelkezések:
 a halak szoktató etetése csak partról történhet, etetőanyag mennyisége 3 -5 kg/nap,
csak víz és környezetbarát anyagok használhatók
 Éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a parti horgászhely kivilágítása, minden
irányból látható fénnyel történő kivilágítása kötelező.
 nemes hal kifogásakor merítő szák, megtartásakor gyűrűsszák használata kötelező
 csak az aznapi fogott hal tárolása engedélyezett
 gépkocsival, motorkerékpárral parkolni csak a parkolóban, vagy a földutak két oldala
mentén lehet
 maradandó horgászstég, - állás, - sátor, természetes vagy mesterséges anyagból
készült esőbeálló nem létesíthető
 a horgászrend megsértőivel szemben az Egyesület Fegyelmi Bizottsága és a hatóságok
járnak el
 az elfoglalt horgászhelyet és környékét a horgászat befejezését követően az
esetlegesen keletkezett szennyeződésektől és szeméttői meg kell tisztítani, azt össze
kell szedni, és gondoskodni kell annak elszállításáról.
8.) Egész évben tűzgyújtási tilalom van érvényben a víztározó nyugati oldalára!
Tűzrakásra csak a keleti oldalon az erre kijelölt helyeken van mód.
9.) Fogási napló leadási határideje: 2019. január 31. - Tilalmi idők a fogási napló szerint!

Nagybajom, 2018. február 11

Nagybajom és Vidéke
Horgász Egyesület

Ezen horgászrend a 2018 éves területi engedély melléklete, a 2018. február 11-i közgyűlés jóváhagyásával!

