Nagyközségi Horgász Egyesület
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Jelen Horgászrend a Nagyközségi Horgászegyesület kezelésében lévő halgazdálkodási
vízterületeken vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen
horgászatot folytató, érvényes terület jeggyel rendelkező, vagy ot horgászkészséggel
tartózkodó személyekre terjed ki.
A Nagyközségi Horgászegyesület Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend)
nem szabályozot kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII.
törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról
szóló 133/2013.(XII.29) VM rendeletben (Vhr.) foglaltak az irányadók.
A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni. A
Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási
napló) szabálytalan vezetése esetén a terület jegy bevonásra kerül. A horgászat
szabályait sértő horgásszal szemben a Nagyközségi Horgászegyesület Fegyelmi Bizotsága
az érvényben lévő Fegyelmi Szabályzat szerint jár el.
A terület jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Horgászrend szabályait,
valamint a terület jegyen szereplő egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat
magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat
szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A
fénykép és- vagy videofelvételeket a Nagyközségi Horgászegyesület köteles zártan kezelni
és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni.
A Nagyközségi Horgászegyesület fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt
vízterületekre a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a
terület jegyen, az Egyesület honlapján (www.kevermeshorgasz.hu) vagy a helyszínen jól
látható
módon
(pl.: kitáblázással) közzé tesz.
A Nagyközségi Horgászegyesület a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának
minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggő balesetekért vagy kárért
felelősség nem terheli.
A Nagyközségi Horgászegyesületet a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának
minősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a
horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.
Elveszet terület jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával lehetséges. Elvesztés miat
pótolt egységes állami horgászokmánnyal a Nagyközségi Horgászegyesület vizein a
horgászat
- a Horgászrendben szereplő kvóták pontos ellenőrizhetősége miat - kizárólag a terület
jegy újbóli megvásárlásával folytatható.
A horgászat időtartalma: tagjainknak 0-24 órás, nincs korlátozás.
Éves terület jegyeink árai az egyesület tagjainak: Felnőt: 37 000 Ft; Ifúsági: 18 500 Ft;
Gyermek: 5 200Ft.
24 órás napi terület horgászjegy tagoknak és vendéghorgászoknak egyaránt váltható.
Ára: felnőt: 4 000 Ft, ifúsági: 2 000 Ft
3 napos terület horgászjegy tagoknak és vendéghorgászoknak egyaránt váltható. Ára:
felnőt: 9 000 Ft, ifúsági: 4 500 Ft
Az egyesület közgyűlésének határozata értelmében csak az a vendéghorgász válthat
napi, het és gyermek terület horgászjegyet, aki az egyesület vizeire tárgyévre
érvényes terület horgászjeggyel rendelkező tagjával közösen horgászik, s ez az
egyesület tag – a horgászat helyi szabályainak betartása és a horgászvizeken tanúsítota
magatartása és viselkedése tekintetében - felelősséget is vállal érte. Az ita külön nem
szabályozota esetekben a terület jegykiadásról az egyesület vezetősége dönt.
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Méretkorlátozások: A HHVTV és VHR szerint.
Kivételek: Ponty: legalább 35 cm, csuka: legalább 50 cm, süllő: legalább 40 cm, amur:
legalább 40 cm
Az őshonos halállomány védelmében bevezetésre került az alább felsorolt halfajok
egységes 15 centméteres méretkorlátozása. Ezeknek 15 centméter alat példányai
csalihalként nem használhatóak és el sem vihetők.
-

lapos keszeg, bagolykeszeg, karika keszeg, dévérkeszeg

A nagy pontyok és amurok védelme érdekében az egyesület közgyűlése úgy döntöt,
hogy az 5 kg-os, vagy annál nagyobb súlyú ponty elvitele, továbbá a 10 kg-os, vagy
annál nagyobb súlyú amur elvitele TILOS! Ezen halfajokat szákolás, mérlegelés, esetleg
fényképezés után kötelező a tóba azonnal visszahelyezni.
15.) Darabkorlátozások:
15/A Vendéghorgászokra vonatkozó mennyiségi korlátozások:
Napi mennyiségi korlátozások – felnőt horgászok:
• Napi darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”): 2 darab, melyből 1
darab lehet ponty,
• Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: 5 kg
Napi mennyiségi korlátozások – ifúsági horgászok:
• Napi darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”): 1 darab,
• Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: 3 kg
• 3 napos terület horgászjegyre vonatkozó mennyiségi korlátozások – felnőt horgász:
• Napi darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”): 3 darab, melyből 2
darab lehet ponty,
• 3 napos terület horgászjegyre vonatkozó mennyiségi korlátozások – ifúsági horgász:
• Napi darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”): 2 darab, melyből 1
darab lehet ponty,
• Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: 5 kg
15/B Az egyesület tagjaira vonatkozó mennyiségi korlátozások:
15/B/1 Felnőta horgászok:
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Az egyesület kezelésében lévő horgászvizeken a terület jeggyel rendelkező felnőt
horgászok egy évben összesen legfeljebb 30 darab pontyot vihetnek el. Napi
darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”):
pontyból: napi 2 darab, het 3 darab,
más fajú napi darabszám-korlátozással szabályozot halfajokból (csuka, süllő, balin):
napi 1 darab, het 3 darab fogható ki (tartható meg).
amurból napi 1 darab, het 2 darab fogható ki (tartható meg).
harcsából napi 1 darab fogható ki (tartható meg).
Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: napi 5 kg, melybe
beletartozik az ezüstkárász is.

15/B/2 Ifjúsági horgászok:
Az egyesület kezelésében lévő horgászvizeken a terület jeggyel rendelkező ifúsági horgászok egy

évben összesen legfeljebb 15 darab pontyot vihetnek el. Kivételt képeznek ez alól az egyesület
által szervezet rendezvények alkalmával fogotak.
•
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Napi darabszám-korlátozással védet hafajokból („nemes hal”):
pontyból: napi 1 darab, het 2 darab,
más fajú napi darabszám-korlátozással szabályozot halfajokból (csuka, süllő, balin):
napi 1 darab, het 1 darab fogható ki (tartható meg).
amurból napi 1 darab, het 1 darab fogható ki (tartható meg).
harcsából napi 1 darab fogható ki (tartható meg).
Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: napi 3 kg, melybe
beletartozik az ezüstkárász is.

15/B/3 Gyermekhorgászok:
A gyermekhorgászok napkeltétől napnyugtáig horgászhatnak. A horgászat 15 éves kor alat
kizárólag tárgyévre érvényes terület jeggyel rendelkező egyesület tag felügyelete mellet
engedélyezet.
Az egyesület kezelésében lévő horgászvizeken a terület jeggyel rendelkező gyermekhorgászok
egy évben összesen legfeljebb 10 darab napi darabszám-korlátozással szabályozot halat vihetnek
el, melyből 5 darab „békés” halfaj és 5 darab „ragadozó” halfaj lehet. Kivételt képeznek ez alól az
egyesület által szervezet rendezvények alkalmával fogotak.
•
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Napi darabszám-korlátozással védet halfajokból („nemes hal”):
napi 1 darab, het 1 darab,
Napi darabszám-korlátozással nem érintet („egyéb”) halfajokból: napi 2 kg, melybe
beletartozik az ezüstkárász is.

Egyéb rendelkezések:
16.) Az egyesület közgyűlésének határozata alapján a tárgyévben kiadásra kerülő terület jegyek
érvényessége a tárgyévet követő naptári év január 31.
17.) Az egyesület által kezelt horgászvizek fogási naplóba beírandó víztérkódjai:
- Kevermesi sóderbányató I. ("középső, öreg"): 04-077-1-4
- Kevermesi sóderbányató II. ("új"): 04-194-1-4
18.) A Kevermesi sóderbányató II. („új”) vízterületen horgászni kizárólag a táblákkal kijelölt
területen lehet.
19.) A kifogot törpeharcsa és busa megtartása és elvitele kötelező!
20.) A vízparton a meglévő horgászállásokon kívül az egyesület vezetőségének beleegyezése
nélkül tlos új horgászállások és stégek építése!
21.) Tilos a halak takarmányozó jellegű etetése.
22.) Tilos a vízinövények vízbetörése, csonkítása, kivágása és mindennemű rongálás.
23.) A tavak partján tlos mindenféle fa, bokor, cserje csonkítása, kivágása, letörése és rongálása.
24.) A tavakban fürdeni tlos!
25.) A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. A
halászat őr, társadalmi halőr a felállítot sátor elbontására, a leállítot lakókocsi elvontatására
adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére,
életvitelszerű ot tartózkodásra irányul, vagy a természet környezetet, növényzetet károsítja.
Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a vízpartról eltávolítani.
26.) Mások zavarása, a túlzot zajkeltés minden formája tlos. Nyilvánvaló alkoholos
befolyásoltság miat mások zavarása esetén a halászat őr, társadalmi halőr által a horgászat

folytatása megtltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellet.
27.) A vízparton szemetelni, mások által othagyot szemetes helyre leülni, és ot horgászni tlos.
A horgászhelyen talált szemetet, hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előt
szemetes zsákba összegyűjteni, a horgászat alat keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes
zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a
cigaretacsikk, különböző magok héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen
való horgászatért a terület jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben
keletkezet szemét hátra hagyása miat utólagosan is bevonásra kerülhet.
28.) Fajlagos tlalmi idők a ponty kivételével az országos horgászrend szerint!
29.) A tavainkon pontyra fajlagos tlalom nincs, a telepítések után a kímélet idő betartása
kötelező! A kímélet idő egyesületünk honlapján és a tavainknál található hirdetőtáblákon lesz
kihelyezve.
30.) Ragadozó halfajokra irányuló horgászat élőcsalival és pergető módszerrel egyaránt
engedélyezet.
31.) Az egyesület kezelésében lévő horgászvizeken csónakból horgászni csak mentőmellényben,
kizárólag kutyogató harcsahorgászat, illetve felszíni harcsázó készség bevitele céljából lehet.
Csónak használata 18 éves kor alat tlos. Egy csónakban legfeljebb két fő horgászat, egy-egy
horgászbotal.
32.) Bojlis horgászatra vonatkozó szabályok:
A bojlis horgászat kizárólag a 04-194-1-4 víztérkóddal nyilvántartota Kevermesi sóderbányató
II. ("új") vízterületen, a tó partján külön táblákkal kijelölt horgászhelyeken lehetséges az alább
felsorolt szabályok betartása mellet:
- a kijelölt bojlis helyeken egy időben maximum 2 horgász, két-két botal horgászhat.
- a bojlis horgászat csak előjegyzés alapján folytatható, melyet Szabó Róbert
horgászmester telefonszámán kell a horgászat megkezdése előt 24 órával bejelenteni:
+36/70 422-77-09
- a bojlis horgászatra kijelölt horgászhelyeken más horgászmódszerrel is lehet horgászni,
de ha előjegyzet bojlis horgász érkezik, a helyet fél órán belül át kell adni.
- Bojlis horgászatra kijelölt horgászhelyeken a bojlis horgászok részére radarozás,
bólyázás és csónak használata engedélyezet, a partról horgászók zavarása nélkül.
- A bojlis horgászatra kijelölt horgászhelyeken az előjegyzés alapján helyet foglaló bojlis
horgászok által fogot hal nem vihető el.
33.) A fogási napló vezetése a HHVTV, a VHR, továbbá az egységes állami horgászokmányban
foglalt előírásoknak megfelelően kötelező. Az egyesület helyi horgászrendje szerint a
méretkorlátozással szabályozot halakat kifogásuk (megtartásuk) után a mért súlynak
megfelelően külön-külön rovatba ki nem törölhető golyóstollal azonnal be kell írni. A beírt halat
kicserélni vagy másnak átadni tlos! A fogási napló vezetésénél az amurra a mértkorlátozással
védet halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
34.) Halmatrac és sebfertőtlenítő használata 2014. május 1.óta kötelező!
35.) A horgászatot csak akkor kezdhet el a horgász, ha rendelkezik olyan mérleggel, mely a fogot
hal súlyát pontosan méri, és olyan mérőszalaggal, mely a fogot hal méretét pontosan méri
(orrcsúcstól farktőig), tart magánál ki nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, és a
halmatrac nyitot állapotban van a horgászhelyen.
36.) Éjszakai horgászat során a horgászhelyet jól látható fehér fénnyel kötelező megvilágítani!
37.) Kímélet okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezet.
38.) Etetőhajó használata a készség bevitelére engedélyezet.
39.) A 46/2001 BM rendelet szerint a bányatavak jegén tartózkodni tlos és életveszélyes, ebből
kifolyólag a lékhorgászat tlos!

A helyi horgászrendben foglalt szabályok mindannyiunk érdekeit szolgálják, kérjük
horgásztársainkat ezek, továbbá a horgászetka és a közösségi normák írot és íratlan
szabályainak szigorú betartására!

Kevermes, 2019. február 1.

A Nagyközségi Horgász Egyesület elnöksége
nevében
Simon-Csatlós Zoltán
elnök

