NAPIJEGYES HORGÁSZREND 2017
VÍZTÉRKÓD: 07-018-1-1
Megnevezés: Göbölyvölgyi horgásztó

1.

Felnőtt horgász :
horgászhat.

2 bottal, 2-2 horoggal horgászhat. Ifjúsági horgász: 2 bottal, 2-2 horoggal

Tilalmi időszak:

magyar
név
csuka
balin
süllő
ponty
compó
harcsa

fajlagos tilalmi
időszak
02. 01 – 03. 31.
03. 01 – 04. 30.
03. 01 – 04. 30.
05.02. – 05. 31.
05. 02 – 06. 15.
05. 02 – 06. 15.

fajlagos tilalmi időszakban 100 cm

További halfajok tilalmai időszaka az Országos Horgászrend szerint!
2. Elvihető hal mennyisége, súly és méret korlátozás.:
Felnőtt horgász: 2 db nemes hal
1 db ragadozó hal
5 kg egyéb hal fogható
Ifjúsági horgász: 1 db nemes hal
3 kg egyéb hal fogható

Méretkorlátozások:

ponty
süllő, csuka, balin, amur
harcsa

30cm 5kg alatt tartható meg!
40cm 5kg alatt tartható meg!
60cm

Méretkorlátozás alá tartozó halak mennyiségét a következőkben határozzuk meg:. Nemes halak
5 kg felett nem vihetők el, kíméletesen visszahelyezendők!
3. Napijegy árak:
Felnőtt horgász: 3500,-Ft
Sporthorgász:

2000,-Ft (hal nem vihető el a megfogott halat azonnal vissza kell engedni!)

Ifjúsági horgász: 1500,-Ft

www.csakvarhorgasz.hu

https://www.facebook.com/horgasz.csakvar

4. Horgászat időpontja: (H-V) napkeltétől-napnyugtáig
Egyéb előírások:

-

A műtárgyon /gát, árapasztó / horgászni, valamint mindennemű járművel közlekedni tilos!
Parkolni csak a kijelölt helyen / kis tó melletti parkoló, szérűskert bejárata, tó jobb oldali útja
mellett / szabad, a víz közvetlen partján tilos!
Foglalt hely nincs! A horgász csak tiszta helyen kezdheti meg a horgászatot.
Az etetés csak „szoktató” módon történhet, a víz szennyezése nélkül.

5. A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani a halfogásra jogosító
okmányokat, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr,
a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halászati őr, megbízott halőr és a rendvédelmi
hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni. A
halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a jogosult
köteles magánál tartani, amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes
igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra. (2013. CII. Tv. 45. § (1),
(2))
6. A Csákvári TSZ Horgászegyesület kezelésében lévő vízterületen horgászat közben, vagy azzal
összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.

7. Tilos a tóban fürödni és vízi járművel közlekedni! (az Egyesület csónak kivételével). Kutyát a
tóparton úgy lehet tartani, hogy az ne veszélyeztesse a parton tartózkodókat, és legfőképp a
horgászokat ne zavarja. Kutyát fürdetni a tóban tilos!
8. Aki a fenti horgászrendet megsérti, azon személy, vagy személyek tovább nem
horgászhatnak, a tó területét el kell hagyniuk és a rendbontás mértékének megfelelő
szankciót vonnak maguk után. Részükre a napijegy visszatérítésre nem kerül.
A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend, tilalmi időre,
méretkorlátozásra az éves érvényes fogási napló a mérvadó!
Elérhetőségek:
Zolnai Sándor Horgászegyesület Elnöke: +36 30 225 8870
Illés Szilárd Horgászegyesület Titkára: +36 20 9545 015
Takács Gábor Halőrzés:
+36 20 331 5003

Csákvár, 2016. december 9.

www.csakvarhorgasz.hu

Csákvár TSZ. Horgászegyesület

https://www.facebook.com/horgasz.csakvar

