Horgászrend

HORGÁSZREND

A Sárkány Tó intenzíven telepített víz, fajlagos tilalom nincs, méretkorlátozás az
országos horgászrend szerint.
-

Horgászjegy váltása kötelező, állami horgászjegy szükséges.

-

Horgászjegy váltásakor valamilyen hivatalos okmány leadása szükséges.

-

A horgászjegy 2 bottal, készségenként legfeljebb 2 horoggal való horgászatra jogosít.

A horgászjegy hal elvitelre nem jogosít, az elvinni kívánt mennyiséget napi áron kell
megfizetni
-

Csak a horgász engedélyt váltott személy jogosult horgászni.

-

Merítő és szájfertőtlenítő használata kötelező!

A megtartási szándékkal már haltartóba helyezett és ezzel egy időben regisztrált
nemes halat később fogott más nemes hallal kicserélni TILOS!
-

Egyik horgász a másik horgásznak nemes halat nem adhat át.

Az elszákolt méretes halat a fogási naplóba azonnal be kell írni, majd távozásnál a
őrházban lévő füzetbe is rögzíteni kell a kifogott darabot és súlyt.
-

Foglalt hely nincs, a helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik

1/3

Horgászrend

-

A gáton horgászni TILOS!

-

Horogról visszaengedésre van lehetőség, de a haltartóból cserélni TILOS!

A haltartóba helyezett halat még a következő bedobás előtt, be kell jegyezni a fogási
naplóba.
-

Parkolni, sátorozni, tüzet rakni a kijelölt helyeken lehet.

A horgásztavon kizárólag a már kialakított horgászhelyekről szabad horgászni, új
horgászhely kialakítása, a meglévők bővítése, a parti növényzet irtása TILOS!
-

A horgászhelyét köteles mindenki tisztán tartani.

Szemetet, étel-, és csali-maradékot, bármilyen más hulladékot a horgászhelyen
hátrahagyni TILOS!
Szemetelni, szemetes horgászhelyen horgászni, (Szemétnek számít a cigarettacsikk
és a tökmag, vagy napraforgómag héja is!) TILOS!
-

A vízparton halat pucolni TILOS!

-

A tóban úszni, fürdeni, kutyát úsztatni TILOS!

-

TILOS foglalt helyet akár rendszeres etetés, akár más címen létesíteni és fenntartani.

A horgászrendben foglalt rendelkezések megsértése a horgászattól való eltiltást, illetve
hatósági eljárást von maga után.
A horgászatra feljogosító okmányokat, a kifogott halakat a horgász köteles a tó
üzemeltetőjének vagy megbízottjának ellenőrzés céljából bemutatni. Az ellenőrzésre jogosult
személy indokolt esetben a horgász gépjárművét is átvizsgálhatja
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Valamennyi horgász joga és kötelessége a szabályok, valamint a horgászrend
megsértőjét figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságokat, továbbá a part szennyezését és
rongálását az üzemeltetőnek bejelenteni.
A külön nem szabályozott kérdésekben az országos horgászrend szabályai az
irányadók.
Kutyát a területre behozni, csak saját felelősségre, hogy másokat a pihenésben ne
zavarjon.
-

Mások szórakozását pihenését ne zavarjuk!

Sárkány Tó Üzemeltetője
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