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A Katymári Sporthorgász EgyesüIet érvényes,
N apijegyes horgászokra vonatkozó horgászrendje

A horgászrend egyaránt vonatkozik a Batinkov tó (víztérkód: 03-031-1-4) és a Park tó - Nevelő tó
(víztérkód : 03-032-1-4) terü leteire.

Az egYesÜlet horgászvizeire hozott darabkorlátozások csak nemeshalakra vonatkoznak. Egyéb
halak kifogása, Őshonos (dévérkeszeg, aranykárász, stb.) és idegenhonos (ezüstkárász, törpeharcsa,
stb.) összesen 5 kg/nap.

A PontY 35 cm-től, az amur 50 cm-től, a compó 25 cm-től elvihető. Más nemes halfajtákra az
országos szabályok a mérvadók.

ldegenhonos halakat, valamint azinvazív idegenhonos halakat (busát, törpeharcsát, ezüstkárászt,
naphalat, razbórát, amurgébet) visszaengedni TltOSl

A KatYmári SPorthorgász Egyesület horgászvizein napijeggyel rendelkező horgász, az országos
horgászrendtől eltérően 35 cm, Va8y az azt meghaladó méretű pontyot tarthat meg. A kifogott 5
kg, vagy az azt me8haladó méretű pontyot a kifogását követően a legrövidebb időn belül vissza kell
helyezni éltető elemébe.

A Batinkov tavon kihelyezett Beíró naplók használata kötelező! A tó északi bejáratánál és a keleti
bejáratnáltalálhatóak!Amelyik bejáraton érkezik a horgász, aZt a naplót kell használnia!A beíró
naPlóba olvashatóan, lehetőleg nyomtatott betűkkel kel a bejegyzéseket rögzíteni! Érkezéskor a
,,név",,,hónaP/naP" és az ,,érkezési idő" rovat töltendő ki, majd távozáskor a ,,távozási idő,, és a
,,kifogott hal" megfelelő rovatok kitöltése kötelező! A nem használt rubrikákat egy vízszintes
vonallal ki kell húzni, az esetleges visszaélések elkerülése végettl Minden horgászat kezdetét és
végét rögzíteni kell, még akkor is, ha az eredménytelen volt!

A napijegyek árát az Egyesület Elnöksége évente állapítja meg:

Felnőtt napijegy ára: 5000 Ft.

lfjúsági napijegy ára: 3000 Ft.

A vendéghorgászoknak (nem egyesületünk tagjai) kiadott napi jegyek a Batinkov tóra a park tóra
valamint a Nevelő tóra egyaránt érvényesek. Virradattól napnyugtáig terjedő időszakra
vonatkoznak (a naPijegy tartalmazza az időszak pontos idejét), éjszakai horgászatra nem
jogosítanak!

Napijegy váltására, az adott év április 1.-től november 30.-ig van lehetőség.

Az egYesÜlet horgászvizein Felnőtt napijeggyel rendelkező horgászokra az alábbi darabszám
korlátozás vonatkozik:

Összesen 3 db nemeshal, ebből ponty legfeljebb 2 db, valamint 5 kg egyéb hal fogható ki!

Az egYesÜlet horgászvizein lfjúsági napijeggyel rendelkező horgászokra az alábbi darabszám
korlátozás vonatkozik:

összesen 2 db nemeshat, ebből ponty legfeljebb 1 db, valamint 5 kg egyéb hal fogható ki!



l 0. Rz egYesÜlet Nevelő taván 2019. március 17-től engedélyezett a horgászat! A fogási naplóba a
bejegYezendő víztérkód, megegyezik a Park tó víztérkódjával (03-032-1-4). A parton kialakított
horgászhelYek érkezési sorrendben foglalhatók el, foglalt hety nincs! A beíró naplót ugyan úgy kell
kitölteni, mint ha a Batinkov tavon horgászna az illető!

l 1. R gatinkov tónál a személygépkocsikkal a bejárás engedélyezett. parkolni, csak a tó körüli utak,
tóval ellentétes oldalán szabad! A tópartot tehergépkocsival, illetve vontató járművel
megkÖzelíteni TlLOS! A befolyó csatornán, itletve a Batinkov tó és a Nevelő tó közötti
Partszakaszon horgászók személyautóval csak a készségek bepakolásáig állhatnak be a part
mellé, majd a kiPakolást követően a legrövidebb időn belül a járművet ki kell vinni az
engedélYezett Parkoló övezetbe! A Nevelő tó partját csak gyalogosan szabad megközelíteni!

12. Tltos a tavak partján, azok közvetlen környékén mindenféle hangoskodás, kiabálás és
mindennemű indokolatlan zajkeltés. Rádiót, bármilyen zenei lejátszót csak minimális hangerővel
vagy fülhallgatóval szabad hallgatni.

13. A vendéghorgász magatartásáért a vendéglátó Egyesületi Tag is felelősl

14, R horgászok a tavak partján Úgy helyezkedjenek el, hogy egymást ne zavarják, és ne akadályozzák.
Szigorúan TlLOS a szándékos keresztbe dobálásl

15. R gatinkov tavon a Napijeggyel rendelkező horgászok bármelyik szabad horgászhelyen
horgászhatnak. Ammenyiben beépített, illetve névtáblával ellátott helyen horgásznak, abban az
esetben, ha a horgászhely tulajdonosa megérkezik, akkor kötelesek azt elhagyni!

l6. nLos a fogási naplóba beírt halat jobb vagy nagyobö halra kicserélni!

l 7, n csónakból való horgászás TltOS! Magáncsónak egyik tavon sem használható. Az egyesületi
csónak csak élet és vagyonmentésre (készség mentése, leakadt hal merítés, szákolás) használhatól
A csónak használatát a megbízott Halőr felügyeli.

l 8. Szigorúan T|LOS etetőanyag vagy készség behordása, etetőhajó használata, etetőhely
megjelÖlése céljából a vízbe való begyalogolás vagy beúszás! Etetés, csak etetőkosárral, csúzlival,
etetőcsővel, rakétával vagy kézból történhet, vödör használata TlLos!

19, rtlosapartinÖvényzetvágása,irtása,ajobbvagymégjobbhorgászhelykialakításacéljábóll
Szigorúan TlLOS a víz és a tóparton, valamint azok környékének iáegen anyagokkal (zacskó, üveg,
műanYag flakon stb.) való szennyezése. A víz és a tópart szennyezése, a növényzet irtása a nád
vágása akár a horgászengedély bevonását is eredményezheti! 

'

20, az egyesület elnöksége, a hal és vagyonvédelem, valamint a horgászrend betartása érdekében
Hivatásos Halőrnek adott visszavonásig érvényes megbízást. A halőr munkáját a halgazdálkodásért
felelős vezetőségi ta8 szervezi, irányítja, ellenőrzi. A Halőr elérhetősége a beíró naplóknál található
faliújságokon megtalálható

2l , R napijegyes horgászokra vonatko zÓ, a horgászrendben nem érintett kérdésekben a MoHoSZ
horgászati szabályai, jogi és Etikai szabályai a mérv- és irányadóak. ,

22. ahorgászrend 2O22. november 30.-ig
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