H O R G Á SZ R E N D
Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület
1. Az egyesület kezelésében levő Dombi-tó (víztér kódja 001962) vízterületén érvényes állami
horgászjeggyel, területi engedéllyel vagy érvényes napi fogási jeggyel szabad horgászni.
2. A napijegyes horgászat évszaktól függetlenül napkeltétől napnyugtáig lehetséges.
3. Az éjszakai horgászat nem engedélyezett!
4. Az engedélyezett kifogható halmennyiség:
· Felnőtt horgász érvényes területi engedéllyel
Napi 2 db, heti 5 db nemes hal, ami lehet békés és ragadozó is (az amur nemes
halnak számít)
· Felnőtt horgász érvényes napi fogási engedéllyel
Egy engedélyre 2 db nemes hal, amiből az egyik lehet csak ragadozó és 5 kg egyéb
hal (az amur nemes halnak számít)
· Ifjúsági vagy gyerek horgász érvényes napi fogási engedéllyel
Egy engedélyre 1 db békés nemes hal és 2,5 kg egyéb hal fogható ki. (az amur
nemes halnak számít)
Egy napra egy személy maximum kettő napi fogási engedélyt (napijegyet) válthat!
Az adott napra be kell fejezni a horgászatot és el kell hagyni a horgászhelyet és a vízpartot, ha
a horgász megfogta és megtartotta a fentiekben engedélyezett hal mennyiséget.
5. Fajlagos fogási tilalmak:
Az egyesület kezelésébe tartozó vízterületre nincs fajlagos tilalmi idő.
6. Méretkorlátozások:
·
Ponty 30 cm-től
·
Amur 50 cm-től
·
Csuka 50 cm-től
·
Harcsa 60 cm-től
7. Tilalmak:
· A horgásztó egész területén tilos a fürdés!
· Csónakhasználat tilos!
· A horgászhelyeken szemetelni tilos!
8. Csak a kijelölt és a horgászatra kialakított helyeken szabad horgászni.
9. A horgászhelyek autóval is megközelíthetők.
10. Egész évben tetszőleges mennyiségű etetőanyag juttatható be.
11. A kifogott méretes nemes hal visszaengedhető vagy megtartható, de a megtartott nemes
halat a haltartóból később cserélni tilos!
12. Kérjük a halakkal való kíméletes bánásmód betartását a felesleges halpusztulás megelőzése
érdekében. (Merítőháló használata; lehetőség szerint halpaplan, a visszaengedett nemes halaknál
pedig fertőtlenítő spray használata.)
13. A horgászrend megsértése fegyelmi eljárást von maga után!
Kiskunmajsai Pontyhorgász Egyesület
vezetősége

