Zalaszentmihályi Horgászok Egyesülete

HORGÁSZREND és PROGRAM
I. HORGÁSZNAPOK
1. Január 01-től december 31-ig, minden nap 00:00 órától 24:00 óráig, a rendkívüli
tilalmi idők kivételével engedélyezett a horgászat.
2. Rendkívüli tilalmi idők az egyesület honlapján, valamint a hirdető táblákon kerülnek
kihirdetésre.
II. TILALMAK
Fajta szerint:
Csuka, süllő és balin február 01-től április 30-ig, 100 cm-nél kisebb harcsa horgászata
május 02-től június 15-ig, az Országos Horgászrend szerint TILOS!
Eszköz használatban:
február 01-től április 30-ig a tavon pergetni, villantózni TILOS!
III. ESZKÖZHASZNÁLAT
- Felnőtt horgász két készséget készségenként 2-2 db horoggal és egy
1 m2-es csalihalfogó hálót használhat;
- Ifjúsági és gyermek horgász egy készséget használhat 1 db horoggal.
- A spiccbot is egy készségnek számít.
- Digitális mérleg használata kötelező!
IV. KORLÁTOZÁSOK
1. Felnőtt horgász napi 2 darab 35 cm-nél nagyobb pontyot, 2 darab ragadozót (45
cm-nél nagyobb csukát, 40 cm-nél nagyobb süllőt, balint vagy 60 cm-nél nagyobb

harcsát) és 5 kg egyéb halat foghat.

2. A heti kifogható darabszám 6 békés és 6 ragadozó hal összesen.
3. Az éves kifogható maximális darabszám békés halból 30 db, ragadozó halból 20 db, a
harcsa kivételével, amelyből nincs éves darabszám korlátozás.
4. Bármelyik halfajta éves kvótájának elérése után újabb területi engedély váltható.
5. Ifjúsági és gyermek horgász egy nap 1 db méretkorlátozás alá eső halat (35 cm-nél
nagyobb pontyot, 45 cm-nél nagyobb csukát, 40 cm-nél nagyobb süllőt, balint vagy 60
cm-nél nagyobb harcsát) és 3 kg egyéb halat foghat.
6. Heti kifogható darabszám 3 békés és 3 ragadozó hal összesen. Az éves kifogható
maximális darabszám 20 békés, 15 ragadozó hal összesen.
7. A törpeharcsa, amur, ill. a busa összes kifogott mennyisége darabszám és
méretkorlátozás nélkül elvihető.
8. Az 5 kg-nál nagyobb pontyot és 5 kg-nál nagyobb csukát mérlegelés után kíméletesen
vissza kell helyezni a tóba.
9. Minden hal mérlegelésekor pontymatrac használata kötelező!
10. Compót és aranykárászt TILOS megtartani!
11. Békés halaknál a szájbilincs használata tilos!
12. Kizárólag sűrű szövésű merítőszák használata engedélyezett!
V. EGYÉB SZABÁLYOK
1. Méret alatti és 5 kg feletti ponty, valamint méret alatti csuka, süllő, harcsa, a compó,
illetve az aranykárász megtartása, az 5 kg-nál nagyobb csuka, megtartása, kettőnél több
készség használata, a megtartott hal nem azonnali bejegyzése a fogási naplóba fegyelmi
eljárás nélkül a horgászati jog azonnali felfüggesztését vonja maga után.(1 év eltiltás)
2. A méret alatti, illetőleg az 5 kg-ot meghaladó méretű csukát, kíméletesen vissza kell
helyezni a tóba, a szája előtt el kell vágni a zsinórt, ha mélyre nyelte a horgot.
3. Az évre szóló engedély birtokában a felnőttek kettő, ifjúságiak egy állandó etetett
helyet tarthatnak fenn, amelyeket az Egyesület által kibocsátott táblával köteles
mindenki megjelölni.
4. Az éves engedéllyel rendelkező horgásznak az előző évben használt helyei védettek,

azt más nem foglalhatja el, azokra április 1-ig kell táblákat kihelyezni. A tulajdonos
megérkezéséig, ezeken a foglalt helyeken bármely érvényes horgászjeggyel rendelkező
horgászhat ,azt a tulajdonos megérkezésekor el kell hagyni! A szabadon hagyott csónak
kikötő helyeket április 1.-je után bárki szabadon elfoglalhatja. Április 1.-je után akinek
még nincs helye, de van éves jegye, választhatja bármelyik tábla nélküli karós helyet,
arra csak az Egyesület által kibocsátott táblát helyezhet ki. Tábla nélküli helyet senki
nem mondhat magáénak.
5. A horgászott helyek távolságára 30 métert kell biztosítani.
6. A csónakokon és a vízi létesítményeken a tagsági lap sorszámának feltüntetése
kötelező! Egy csónak vízen tartása ingyenes, ha az éves befizetés megtörtént.
7. Egynél több csónak tartásáért évente csónakonként 10.000 Ft-os díjat kell fizetni. Ha
nincs éves befizetés, akkor csónakot, stéget, horgászhelyet csak az éves tagdíj+5.000 Ft
befizetésével lehet fenntartani. (10.000+5.000= 15.000 Ft). A nem használt stéget,
horgászhelyet a tárgyévben az egyesület átveszi vendég horgásztatás céljára.
8, Gyermekhorgász kizárólag felnőtt felügyelet mellett horgászhat.
9. A jégen horgászati céllal csak gyalogos horgász tartózkodhat. A vágott lék mérete
nem haladhatja meg a 30X30 cm-t.
10. Csak az egyesület tulajdonában lévő horgász beállókon,és az Egyesület által kijelölt
helyeken engedélyezett az etetőhajó és behúzás más horgászok zavarása nélkül 100 m
távolságra! A harcsa készség behúzása max. 30 m-ig engedélyezett az egész tavon!
11. További szabály tekintetében - a szükséges dokumentumok, a fogott halak
visszahelyezése, horgászati módok, a horgászat alatti etikus magatartás - az országos
előírásokat kell betartani. Az állami fogási naplóba be kell írni a méretkorlátozás alá
eső, megtartott halakat nap, óra, perc megjelöléssel AZONNAL, a horgászkészség újra
bevetése előtt.
12. Minden horgász kötelessége fellépni, az igazolvánnyal rendelkező halászati
ellenőrök pedig jogosultak eljárni is a szabályok megsértőivel szemben. A halászati
ellenőrök jogosultak az 1. pontban foglalt vétségnél a területi jegy és az állami jegy
bevonására is.
13. Az Egyesület által kezdeményezett közösségi munkák esetenkénti meghirdetéssel, az
egyesület honlapján és a hirdető táblákon történnek kihirdetésre.
14. Az Egyesület közgyűlésének időpontjában, tagjainknak TILOS a horgászat!
15. A vízen a horgászok csak akkumulátoros csónakmotort használhatnak, robbanó

motorost csak az Egyesület ellenőrei használhatnak kivételes esetben.
16. A vízi állások, egyéb létesítmények karbantartása és egyéb zajos tevékenység
végzése hétfői és keddi napokon engedélyezett (kivéve ünnepnap). Szombaton a
fűnyírás 10:00 órától 14:00 óráig engedélyezett.
17. A tavon és a tóparton a kifogott halat TILOS megtisztítani.
18. A parton sátorozni, kempingezni, a víztől számított 15 méteren belül gépjárművel
parkolni TILOS, bojlis sátor használata engedélyezett!Parkolni csak a táblával kijelölt
parkolóban lehet! A tóparton a ki be pakolás időtartamára- max 20 perc- engedélyezett a
gépkocsival történő megállás! Ez alatt szigorúan Tilos a horgászat!
19. Tüzet rakni kiépített helyen, valamint grillező és tűzrakásra alkalmas eszközben
engedélyezett, a tűzvédelmi előírások betartása mellett. Csak hozott tüzelőanyaggal
engedélyezett a tűzrakás.
20. A horgászzsákmány eladása, gazdasági jellegű cseréje SZIGORÚAN TILOS!
21. A tagsági lapok, stégek, csónakok eladását 5 napon belül be kell jelenteni.
22. Az egyesületi tagsági viszony megszűnése esetén magánszemély csónakot csak
10.000 Ft megfizetése ellenében tarthat a tavunkon, horgász beálló pedig nem lehet a
tulajdonában.
23. Horgászstég, valamint esőbeálló létesítése engedély nélkül TILOS!
24. A tavon létesített esőbeállókat vagyonvédelmi okokból zárva lehet tartani!
25. A törpeharcsa csapdákhoz, varsákhoz az erre kijelölt személyeken kívül hozzányúlni
SZIGORÚAN TILOS!
26. szolgáltatások árai:
- Halasítási járulék (új belépő esetén): 93.000 Ft
- Felnőtt békés halas napijegy: 5.000 Ft
- Felnőtt kombinált napijegy: 7.000 Ft
- Ifjúsági és gyermek napijegy: 3.000 Ft
- 5 napos békés halas jegy: 20.000 Ft
- 3 napos kombinált hetijegy: 21.000 Ft
-2 Sporthorgász jegy (hal elvitelére nem jogosít): 6.000 Ft
-3 Sporthorgász jegy (hal elvitelére nem jogosít): 9.000 Ft

-5 Sporthorgász jegy (hal elvitelére nem jogosít): 15.000 Ft
- Stégjegy: 6.500 Ft
- Sporthorgász jegy november 01-től december 31-ig nem váltható!
27. Az „Örömpeca” tó használata:
- A horgászidő napkeltétől napnyugtáig tart.
- Az egyéb szabályok tekintetében az Egyesület Horgászrendje a
mérvadó.
28. Az egyesület taván a horgászok saját felelősségükre horgászhatnak. Az esetleges
balesetekért, káresetekért az egyesület felelősséget nem vállal.
29. Éjszakai horgászat esetén a horgászhelyet, stéget ki kell világítani.
30. A területi jegy megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati
tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a
jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Horgász sikerekben gazdag, Boldog Új Évet kíván minden horgásztársnak
az Egyesület vezetése

