Petőfi-Bányász Horgászegyesület 2018. évi horgászrendje.
Horgászat:
Területi engedéllyel rendelkező tagok részére: a jégviszonyok és az engedély befizetéstől
függően 2018 januárjától 2018 december 31-ig tart a nap 24 órájában.
Napijegyeseknek:
- Nappali horgászat: 2018 januárjától április 30-ig a jégviszonyoktól függően napkeltétől
napnyugtáig, 2018 május 1-től szeptember 1-ig reggel 05-től este 19-ig tart.
2018 szeptember 1-től december 31-ig jégviszonyoktól függően napkeltétől napnyugtáig tart.
- Éjszakai horgászat: 2018 május 1-től szeptember 01-ig, csak pénteken és szombaton
engedélyezett, 19 órától reggel 05 óráig tart.
Sport jegyesek: A halőr által kiadott táblával köteles a horgászhelyét megjelölni. (Sport jegy)
Tagsági bélyeggel nem rendelkező: Turista jegy kiadására nincs lehetőség.
A horgászat kezdetét és befejezését dudahang jelzi.
Járművel csak a kijelölt parkoló helyen szabad parkolni. A tó déli (hegy alatti) oldalára a
horgászeszközök lerakásának idejére sem lehet bemenni, kivételt képez a karbantartás és az
elzárásos ellenőrzés. A kerékpárral, motorkerékpárral érkezők a kerékpár tárolóban, illetve
mellette helyezhetik el járműveiket.
Horgászni felnőttnek 2 bottal, ifinek 1 bottal és botonként legfeljebb 2 darab horoggal
szabad. Gyermek horgász csak úszós készséget használhat.( Snecizni 3. bottal tilos!)
Az Országos Horgászrend szerinti tilalmi időket be kell tartani.
Az Országos Horgászrendtől eltérően a ponty tilalmi időben is horgászható!

A horgász kötelességei:
A halőrház hirdetőtábláján kifüggesztett horgászrendet, esetleges időleges módosító egyéb
korlátozást minden alkalommal megismerni és betartani.
Mozgássérültek mozgáskorlátozottak számára a halőrház felőli oldalon táblával jelzett
akadálymentesített helyek találhatók. Ezeken a helyeken is szabad horgászni, de a mozgásban
nem korlátozott horgász azonnal köteles elhagyni, ha arra rászoruló érkezik.
Nincs foglalt hely, horgászhelyet elfoglalni csak a horgászjegy megváltása után érkezési
sorrendben lehet. A horgásztavat elhagyni csak a halőr engedélyével lehet, egyéb esetben a
napijegy érvényét veszíti.
Merítő és haltartó szákot kötelező használni. Tekintettel az előforduló nagyobb halakra,
azok kíméletes kimerítéséhez a horgász köteles megfelelő nagyméretű merítő szákot magánál
tartani. A halat kivontatni, kopoltyújánál fogva kiemelni TILOS!
A hal mérlegeléséhez saját mérőeszközt kell biztosítani. A HALŐR mérlegelése a mérvadó.
A kifogott, méretkorlátozással védett halat azonnal fel kell írni a napijegyre és a fogási
naplóba. A kifogott, mérethatárt meghaladó halat – ha az nincs visszaengedhető állapotban,
súlyosan sérült – azonnal át kell adni a HALŐR –nek aki azt megsemmisíti. Elvinni sérült
állapotban is tilos.
A kulturált tiszta környezet mindannyiunk elvárása, így fokozottan ügyeljünk a rendre, óvjuk
a tó környezetében élő növény és állatvilágot.
A halőr részére fenntartott helyen csak a szolgálatban lévő halőr horgászhat.

Tilos:
- Horgászfelszerelést a napijegy megváltása előtt a tó területére bevinni.
- A gáton és a kijelölt védelmi területen belül horgászni..
- A levegőztető berendezés áramellátását biztosító vezetéket tartó oszlop előtti helyen, a
csónak kikötőnél horgászni.
- A közös haltartó szák használata.
- A kifogott –szákban tartott – halak nagyobbra és más halfajra való cserélése.

-2- A horgászat ideje alatt – a kifogott halat más horgásznak átadni vagy elfogadni.
- Fák, bokrok irtása akár bottartó ágasként vagy száktartóként való felhasználásra.
- A hangoskodás és a hangos rádiózás.
- A tó környékén ittas állapotban tartózkodni.
- A part és a nádas megbontása.
- A nagytestű kutyát a szolgálati vagy vakvezető kutya kivételével a tóhoz levinni. (A levitt
házi kedvencet - kis testű kutyát- pórázon kell tartani.)
- Bármilyen méretű „koi” pontyot és compót mérés céljából a halőrházhoz kivinni. Ezeket a
kifogott halakat a lehető legrövidebb időn belül kíméletesen vissza kell engedni a tóba.

A Halőr:A horgásztó területén az egyesület megbízott képviselője a szolgálatban lévő
halőr. Feladata és kötelessége a kultúrált horgászat elősegítése, a vendégek napijegyes
kiszolgálása, a szabályok betartatása, azok betartásának ellenőrzése. Kiemelt feladatát
indokolja, hogy az egyesület vagyonát őrzi, kezeli és a napijegyesek befizetésén keresztül
gyarapítja. Munkakörében a hatósági személyre vonatkozó védelem illeti meg. Biztosítja a
környezet és természeti értékek megóvását. Rendkívüli eseményekről soron kívül tájékoztatja
az egyesület elnökségét, szükség esetén a rendőrséget, mentőket és a katasztrófa védelmet.

A HE tagjaira vonatkozó kiegészítő előírások:
- Az egyesület tagja a horgásztó területén jogosult az előírások betartásával horgászni
Köteles a rendellenes magatartást a halőrnek jelenteni, illetve az elkövetőket a szabályellenes
magatartás megszüntetésére felszólítani. Elvárás tagjainktól, hogy példát mutassanak a
vendégeinknek és saját tagtársaiknak.
- A horgásztóra érkezést és távozást a jelenléti könyvbe rögzíteni kell, ugyanitt kell
bejegyezni a kifogott halak fajtáját és súlyát.
- A kifogott, szákba tett nemes hal súlyát a horgászat folytatása előtt a fogási naplóba be kell
írni. A horgászvíz megnevezése Km. Kódja:001002 . A nemes hal súlyát saját rugós vagy
digitális mérleggel kell megállapítani. Az egyéb halak súlyát csak a horgászhely elhagyása
előtt kell rögzíteni.
- A horgászat befejezésekor a halőrházban a mérlegelés kötelező, külön felszólítás nélkül.
A jelenléti könyvbe a halőr által mért súlyt kell beírni, ha ez nem egyezik meg a
horgászhelyen mért súllyal akkor - következmények nélkül - korrigálni kell.
- 2018 október 1-től 2019 január 1-ig a mű csalis ragadozó horgászat engedélyezett.
- Hal telepítés: A telepítés napját is figyelembe véve 3 napig 2 db nemes hal fogható
a fajtákra engedélyezettek szerint. A második hal megfogása után abba kell hagyni a
horgászatot. .
Kifogható halak:
Felnőttek: nemes hal: 25 db/év. (max. 50 kg-ig), egyéb hal: 25 kg/év
Méretkorlátozás alá eső halakból kifogható és elvihető mennyiség naponta 3 db nemes
hal az alábbi fajtákból:
Fajta:
db.
méret (cm)
Amur
1
40
/ 6 kg felett vissza kell engedni! /
Compó
0
/ kifogás után vissza kell engedni! /
Csuka
1
40
Tilalom: 02.01-03.31
Ponty
2
30
/ 4 kg felett vissza kell engedni! /
KOI ponty
0
/ kifogás után vissza kell engedni!/
Süllő
1
35
/ Tilalom: 03.01-04.30
3 kg felett vissza kell engedni! /
Szürke harcsa darab és méretkorlátozás nélkül
Egyéb hal (keszeg, kárász)
3 kg ( Törpeharcsát nem kell mérlegelni..)
Ifjúságiak: nemes hal 13 db/év., egyéb hal 15 kg/év
Méretkorlátozás alá eső halakból kifogható és elvihető mennyiség naponta 1 db nemes hal

-3a jelzett fajtákból. Egyéb hal 1,5 kg
- Az éjszakai horgászatnál 24.00 órakor a horgászatot a kijelentkezés és új bejelentkezés
idejére fel kell függeszteni, ekkor kell rögzíteni a kifogott napi mennyiséget. Ez után a
horgászat folytatható.
Az éjszakai horgásszal csak 2 fő felnőtt kísérő (családtag, barát) tartózkodhat a tó területén.
/Gyermek és ifjúsági kísérő csak a felnőtt horgászcsaládtag által kitöltött felelősségvállalási
nyilatkozat leadása után maradhat a tó területén. Nyilatkozathoz nyomtatvány a halőrnél
kérhető./
Ifjúsági horgász éjszakai horgászatához felnőtt családtag kísérő szükséges, aki nem
feltétlenül kell hogy rendelkezzen horgászengedéllyel. Nyilatkozat kitöltése kötelező.
A rosszabb látási viszonyok miatt bekövetkező balesetekért az Egyesület felelősséget
nem vállal!
- A napijegyes éjszakai horgászat megszűnésekor a térvilágítás is megszűnik, ilyenkor
tagjainknak kötelező a horgászhely megvilágítása.

Napijegyesekre vonatkozó kiegészítő előírások:
A napijegyes horgász köteles:
- a kifogott, méretkorlátozással védett halat – beleértve az amurt is – azonnal felírni a
napijegy hátuljára és beírni a fogási naplóba. A nemes hal súlyát saját rugós vagy digitális
mérleggel kell megállapítani. A horgászat befejezése után a halőrnél jelentkezni, a fogást
bemutatni és a kitöltött napijegyet leadni. A halőrháznál ellenőrző mérlegelés várható. (Aki a
halőr engedélye nélkül a fogott hal bemutatása és a napijegy leadása nélkül távozik a
horgásztóról, tiltó listára kerül a fegyelmi bizottság által megállapított időre.)
- a tilalmi időket betartani.
- 2018 október 1-től 2019 január 1-ig a műcsalis ragadozó horgászat engedélyezett.
- Hal telepítés: A telepítés napját is figyelembe véve 3 napig 2 db nemes hal fogható
a fajtákra engedélyezettek szerint. A második hal megfogása után abba kell hagyni a
horgászatot. .
Napijegyre kifogható halak:
Felnőttek:
Méretkorlátozás alá eső halakból kifogható és elvihető mennyiség (1 db napijeggyel) 2 db
nemes hal az alábbi fajtákból:
Fajta:
db.
méret (cm)
Amur
1
40
/ 6 kg felett vissza kell engedni! /
Compó
0
/ kifogás után vissza kell engedni! /
Csuka
1
40
Tilalom: 02.01-03.31
Ponty
2
30
/ 4 kg felett vissza kell engedni /
KOI ponty
0
/ kifogás után vissza kell engedni! /
Süllő
1
35
/ Tilalom: 03.01-04.30
3 kg felett vissza kell engedni! /
Szürke harcsa
1 darab méretkorlátozás nélkül
Egyéb hal (keszeg, kárász)
3 kg (Törpeharcsát nem kell mérni)
Ifjúságiak:
Méretkorlátozás alá eső halakból kifogható és elvihető mennyiség (1 db napijeggyel) 1 db
nemes hal a jelzett fajtákból.
Egyéb hal
1,5 kg
Éjszakai horgászat:
2018-ban május 1-től szeptember-ig pénteken és szombaton engedélyezünk.
Kezdete 19 óra, befejezése másnap reggel 5 óra. A horgászat szabályai azonosak a nappali
horgászat szabályaival.
Az éjszakai horgásszal (1 db napijeggyel) csak maximálisan 2 fő felnőtt kísérő (családtag,
barát) tartózkodhat a tó területén.

-4/Gyermek és ifjúsági kísérő csak a felnőtt horgászcsaládtag által kitöltött felelősségvállalási
nyilatkozat leadása után maradhat a tó területén. Nyilatkozathoz nyomtatvány a halőrnél
kérhető./ Ifjúsági horgász éjszakai horgászatához felnőtt családtag kísérő szükséges, aki nem
feltétlenül kell hogy rendelkezzen horgászengedéllyel. Nyilatkozat kitöltése kötelező.
A rosszabb látási viszonyok miatt bekövetkező balesetekért az Egyesület felelősséget
nem vállal.
A fegyelemsértések visszaszorítása miatt a halőr kérésére - a horgászat befejezésekor - a
csomagokba való betekintéshez a horgásznak hozzá kell járulnia.
A horgászhelyek kivilágításáról az egyesület térvilágítással szükség szerint gondoskodik.
A napijegyek árai 2018 évben: Felnőtt: Nappali jegy 2600 Ft, éjszakai jegy 2800 Ft
Ifjúsági: Nappali jegy 1300 Ft, éjszakai jegy 1600 Ft
sporthorgász: Nappali jegy 1300 Ft hal nem vihető el!
A kifogható halak mennyisége a nappali horgászatnál engedélyezettel azonos.
Felhívjuk Tisztelt Vendégeink figyelmét, hogy éjszakai jegyet csak akkor váltsanak ha a
fenti feltételeknek eleget tesznek és betartják.

A vendég és tiszteletjegyesek az éves, illetve a napijegyesekre vonatkozó szabályok
szerint kötelesek eljárni attól függően, hogy éves vagy napijeggyel rendelkeznek.

Gyerekjegyesek - akik az Egyesületünknél váltottak engedélyt – nappal horgászhatnak és
1kg egyéb halat foghatnak úszós szerelékkel.

Horgászat korlátozása:
Horgászversenyeink alkalmából és más horgász egyesületek által rendezett versenyek esetén a
horgászat korlátozását hirdető táblánkon közzé tesszük. Bármely okból bekövetkező –
hosszabb időtartamú – horgászati tilalomról a sajtó útján és internetes honlapunkon küldünk
értesítést. ( http://www.kozarmislenyito.hu/ )
Azok az éves jegyeseink, akik a HE saját rendezésű versenyein nem vesznek részt, a verseny
ideje alatt csak napijeggyel horgászhatnak.

Előre bejelentett rendezvények:
Évadnyitó házi horgászverseny: 2018 április 21 szombat
Veterán házi horgászverseny: . 2018 június 23 szombat
Évadzáró házi horgászverseny: 2018 szeptember 01 szombat
24 órás horgászverseny: …………………………
A rendezvények ideje alatt a versenyre nem jelentkező tagjaink csak napijeggyel
horgászhatnak!
Ezeken a rendezvényeken csak korlátozott számban fogadunk napijegyeseket.

Jó pihenést, szórakozást és eredményes horgászatot kíván
a
Petőfi - Bányász Horgászegyesület Elnöksége

