……………számú éves/napi területi jegy kötelező melléklete

2017. évi HORGÁSZREND a Kurca főcsatornára
Vízterület neve: Kurca Főcsatorna (Kurca 0+000 – 7+360 fkm-ig, Ludasi csatorna torkolatától a Tiszáig)
Víztérkód: 06-037-1-1
Horgászrend:
A halgazdálkodásról és a halvédelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási
rendeleteiben, valamint az országos horgászrendben foglaltakon túl a vízterületen és partján
az alábbiak betartása kötelező:
A területi horgászengedély csak a rajta feltüntetett évre kiállított állami horgászjeggyel, fogási
naplóval, tagsági bélyeggel érvényesített horgász igazolvánnyal rendelkező részére álltható ki,
a mellékletéül kiadott helyi horgászrenddel a benne foglaltak szerint, személyazonosság igazolására alkalmas okmánnyal együtt, az állami horgászjegy éves érvényességi idejéig jogosít
horgászatra. Napi jegy turista jeggyel rendelkező részére nem állítható ki!
Egyéb előírások:
-Tilos szemetes helyen horgászni, a cigaretta csikket, egyéb hulladékot a vízbe vagy a vízparton szétszórni! Minden horgásznak kötelessége az általa elfoglalt horgászhelyet megtisztítani,
tisztán tartani, az ott talált és a horgászat során keletkezett szemetet elvinni. Ennek elmulasztása esetén a halőr úgy jogosúlt eljárni, mintha az épp ott tartózkodó szemetelt volna!
- Tilos a megfogott, megtartott halat a vízterületen elajándékozni, vagy eladni!
- Tilos a kifogott halat korábban kifogottal kicserélni!
- Tilos vízterületen vagy annak partján halat tisztítani!
- Tilos megtartani a 20 cm-nél kisebb dévér, lapos, bagoly keszeget és sügért!
- Felnőtt horgász a darabszám-korlátozás alá eső halakból naponta 5 darabot, fajonként 3 darabot, évente 30 darabot, egyéb halból napi 10 kg-ot tarthat meg.
- A 35 cm-nél kisebb pontyot megtartani nem szabad!
- Vissza kell helyezni a vízbe az 5 kg-nál nagyobb súlyú pontyot!
- Törpeharcsából, busából korlátlan mennyiség fogható.
- Tilos az idegenhonos halak (törpeharcsa, busa) visszahelyezése a vízbe megfogás után!
- Amurból nem lehet megtartani az 50 cm-nél kisebb halat!
- Amurból tilos megtartani a 10 kg-os vagy azt meghaladó súlyú halat! A kisebb kifogott
halak beleszámítanak a napi fogható 5 db-os darabszám korlátozásba.
- Kárászból a kifogható napi maximum mennyiség 5 kg, mely beleszámít a napi 10 kg-os
egyéb hal mennyiségébe.

- A méretkorlátozás alá eső halak – süllő, csuka, harcsa tekintetében - megtartható napi
1 db 10 kg feletti példány, de a hal megtartása után köteles a horgász a horgászatot arra a
napra befejezni!
- Az éves darabszám-korlátozással védett halmennyiség megtartása után (30 db) az első
engedély kiváltásának helyén új engedély váltható emelt áron. (pl.: második engedély
24.000,- Ft, harmadik engedély 36.000,- Ft.)
- A napijegy érvényességi ideje a váltástól számított 24 órára szól, kivéve az éjszaki
horgászati tilalom idejére, akkor a kiadott napijegy csak az adott naptári napra érvényes.
- Egy napijeggyel a kategóriájának megfelelően egy napra engedélyezett halmennyiség
tartható meg.
- Gyermek horgász csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat egy úszós készséggel.
Darabszám korlátozással védett halat nem tarthat meg! Keszegfélékből, kárászból naponta 3
kg-ot foghat. (Törpeharcsából korlátlan mennyiséget foghat ki!)
- Kedvezményes horgászengedéllyel horgászó, valamint ifjúsági horgász napi darabszámkorlátozás alá tartozó halfajokból naponta összesen 3 darabot (fajonként max.2 darabot), a
napi darabszám-korlátozás alá nem eső halfajokból (kárász, keszeg) naponta összesen 5 kg-ot
tarthat meg.
- A megtartani kívánt darabszám korlátozás alá eső halak mért tömegét a kifogást követően
azonnal, még a horgászat folytatása előtt, az egyéb halak mért tömegét a horgászat végén
tized kilogrammos pontossággal köteles a horgász a fogási naplójának megfelelő rovatába
beírni. A bejegyzések csak hagyományos tintával vagy golyóstollal történhetnek.
- A meg nem tartott halat a lehető leggyorsabban és legkíméletesebben kell visszabocsátani a
vízbe.
- Tilos többágú horoggal horgászni, kivétel a gyárilag készült villantó és az úszós szerelék!
- Naplemente után a horgászhelyet kötelező biztonsági és ellenőrzési szempontból jól látható
módon folyamatos fehér fénnyel kivilágítani. (A kapásjelzőn, úszón elhelyezett világító
patron, vagy fejlámpa önmagában nem elegendő!)
- A vízparton foglalt hely nincs!
- Csónakot vízre bocsájtani csak az egyesületnél nyilvántartott szám feltüntetésével lehet.
- Csónakot csak az a tag helyezhet vízre, aki rendelkezik a vízterületre érvényes éves területi
jeggyel és egyesületi tagsággal.
- Csónakot november 15-től március 01-ig vízen tartani tilos!
- A csónak rögzítésére használt karókat a horgászat befejeztével a horgász köteles kivenni a
vízből.
- Gumicsónak használata tilos!
- Felcsalizott szerelék behordása tilos! A szerelék csak horgászbottal történő bedobással juttatható a horgászhelyre.
- Halradar és bármilyen csónakmotor használata tilos! (Kivételt képez az egyesületi munkák
végzése és a halőrzési feladdatok ellátása.)
- Tilos a bojlis horgászat és az önakasztósrendszerű végszerelék használata. Pellet és fűzött
kukorica használható.
- Az állatokkal való kíméletes bánásmód érdekében a nemes halak kiemeléséhez a merítő
szák használata kötelező! Szájbilincsen csak ragadozó halak tarthatók! Tilos a békés halak
felbilincselése vagy kipányvázása!
- A megtartott halat tilos kínos fulladásnak kitéve vödörben, nejlon zacskóban vagy szárazon
tárolni. A megtartott halat a horgász köteles vízben tartani (szák vagy pontyzsák használata
ajánlott).
- Május 2-től május 31-ig napnyugtától napkeltéig (éjszaka) tilos horgászni!
- A horgász köteles a közelében történő szabály- és fegyelemsértésről a halőröket értesíteni,
szükség esetén vagy kérésre az ellenőrök részére segítséget nyújtani.

- A természetvédelmi hatóság és a kezelői előírások alapján kötelező betartani:
 a környezetvédelmi előírásokat és az ATIVIZIG által elrendelt környezetvédelmi
szabályokat.
 Etetésre csak olyan etetőanyagot lehet használni, mely nem rontja a vízminőséget!
 Tilos a vízparton helyszínen maradó mesterséges tárgyat elhelyezni a
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, valamint az egyesület engedélye nélkül!
- A fenti rendelkezések megszegése, a fogási napló szabálytalan vezetése esetén a területi
engedély bevonásra kerül. A horgászrend ellen vétőkkel szemben fegyelmi eljárás
lefolytatására kerül sor.
- Az egyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületen a helyi horgászrendben
nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a honlapján (www.mindszentihorgasz.hu)
és/vagy a helyszínen jól látható módon tesz közzé.
- Az egyesület kezelésében levő vízterületen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben
bekövetkezett balesetért, kárért az egyesületet felelősség nem terheli.
- A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat
magára nézve – aláírásával igazoltan – kötelezőnek ismeri el, egyben tudomásul veszi, hogy
az ellenőrzés során róla fotó-, hang-, mozgókép felvétel készülhet, melyet bizonyítékként fel
lehet használni.
Érvényes:2017. január 15-től
……………………………….
jegyváltó aláírása

