Horgászrend módosítások 2019. február 01-től:
-

A Gersekaráti Sárvíz-tó (vízérkód: 18-044-1-5) déli oldalának 7,5 hektáros
szakasza a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény
(Hhvtv.), illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.) VM
rendelet (Vhr.) alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat
szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki
kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig
terjedő szabadságvesztéssel büntetendő!!!
Kíméleti terület azonosító adatai:
 Helyrajzi száma a területnek:
 7,5 hektár
 EOV koordináták: ÉK: x: 182289.02 / y:475681.36
DK: x: 182081.86 / y: 475687.98
DNy: x: 182029.00 / y: 475068.84
Ény: x: 182094.07 / y: 475062.29

-

A Gersekaráti Sárvíz-tavon a Csengő patak befolyása felöli szakaszán a
kerítéssel körbe zárt magánterületen kizárólag a telek tulajdonosok és az általuk
feljogosított személyek
jogosultak horgászni érvényes területi jegyek
birtokában.

-

A Vaskeresztesi Alpesi-tó teljes területén engedélyezett egy bottal az úszós és a fenekes
horgászat.

-

A Magyarszecsődi tavon a kifolyó és a kihelyezett behajtani tilos tábla közötti
területekre gépkocsival behajtani tilos! A tó melletti földutak állagának
megóvása érdekében - időjárás függvényében - sorompóval ideiglenesen
lezárásra kerülhet a földút. A felázott földútra gépkocsival behajtani szigorúan
tilos!

____________________________________________________________

-

Magyarszecsődi-tó: A tó déli nyugati végén (Körmend felől oldalon) kíméleti
terület lett kialakítva és kijelölve, mely területen egész évben horgászni és az
érintett félszigeten tartózkodni is szigorúan tilos! (Pirossal jelölve a kíméleti
terület)

3./ Szövetségi területi engedéllyel rendelkezők:
Amennyiben a területi jegyen nem került feltüntetésre a mennyiségi korlátozás, a
következő korlátozások az irányadóak:
- Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász: 2 db. horgászbottal horgászhat, maximum
botonként 2 db. horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként naponta 2 db,
összesen 5 db. heti szinten 6 db tartható meg. Éves szinten összesen 40 db nemeshal
tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 80 kg összmennyiségben. Amennyiben
ezt a kvótát elérte, új területi engedély váltás kötelező, amennyiben horgászni kíván a
Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet a
horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen
80 kg tartható meg felnőtt területi engedéllyel.
- Ifjúsági –és kedvezményezett (ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója
/iskolalátogatási
igazolással/, horgászfeleség,
70
éven
felüli,
mozgáskorlátozott) területi jeggyel rendelkező horgász: 1 db. horgászbottal
horgászhat, maximum 2 db horoggal. Méretkorlátozás alá eső nemeshalból fajonként
naponta 1 db, összesen 3 db. heti szinten 6 db., tartható meg. Éves szinten összesen 20
db nemeshal tartható meg - darabszámtól függetlenül - max. 40 kg összmennyiségben.
Amennyiben ezt a kvótát elérte, új területi engedélyt válthat, amennyiben horgászni
kíván a Szövetségi vizeken. Egyéb halból naponta maximum 5 kg tartható meg, amelyet
a horgászat befejeztéig a vízben saját szákban kell tartani. Egyéb halból évente összesen
40 kg. tartható meg ifjúsági területi engedéllyel.”
Gyermek éves területi engedéllyel 14 éves korig: 1 db. horgászbottal és 1 db
egyágú horoggal horgászkészség megkötése nélkül horgászhat. Méretkorlátozás alá
eső nemeshalból havonta 1 db. tartható meg. Gyermek területi engedéllyel egyéb halból
naponta maximum 3 kg, évente 40 kg tartható meg. Gyermek területi engedéllyel
kizárólag - felnőtt személy felügyeletével - reggel 6.00 órától - 20.00 óráig lehet
horgászni.
Amennyiben a horgász a kifogott és megtartani kívánt nemeshallal még nem éri el
az éves megengedett darabszám kvótát, de a kifogott hal súlya már meghaladja a
területi jeggyel megengedett évi súlykvótát, abban az esetben az a hal még
megtartható.
Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a Szövetségi
területi jegy(ek) váltásától - a cselekmény súlyától függően - max. 5 év időtartamra
eltiltható.
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Ebben az esetben az eltiltás lejárása után a horgász kizárólag a Szövetség
vaskeresztesi központjában kaphat újra Szövetségi területi jegyet. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról Szövetségünk
honlapján tájékozódhatnak a horgászok.
A következő szabálysértések, bűncselekmények elkövetőit a következő
jegyváltástól történő eltiltási szankciókkal sújtanánk a Szövetségi
kezelésben lévő vízterületek vonatkozásában. Cselekmény
Bűncselekmény (nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás)
Felső méretkorlátozás megsértése (Pl.: extra ponty megtartás):
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata:

Területi jegy
váltástól való
eltiltás
5 év
5 év
Az eltiltás
idejének
duplája, de
legalább 2 év
5 év
2 év
1-5 év
1-3 év
1-3 év

Nagytestű élő hal szállítása vagy annak kísérlete:
Tilalmi idővel védett hal megtartása:
Darabszám-korlátozás megsértése:
Alsó méretkorlátozás megsértése:
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok
meghamisítása, változtatása, egy, vagy több hal beírásának elmulasztása)
A megengedettnél jelentősen több készség használata:
1-3 év
Ismétlődés:
- Amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri
elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt
leírtak duplájára emelkedik.
- Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd
az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra
számíthat.
A Szövetség kezelésben lévő vízterületen, aki „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú
horgászjeggyel halat tart meg – a törpeharcsa kivételével -az a szabálysértést követő 5
évben a Szövetségi kezelésben lévő vízterületekre nem válthat éves területi engedélyt.
Szövetségi vízterületeken érvényes egyedi méretkorlátozási szabályok:
Az orrcsúcstól a faroktőig mért 60 cm-nél nagyobb pontyot megtartani TILOS az
állóvizeken! A felső méretkorlátozást meghaladó pontyot a horgász köteles (az
esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni.
A „Fogd meg és engedd el” (C&R) típusú horgászvizeinken a halak kiemeléséhez
szigorúan tilos használni halkiemelő fogót (lip-gripet)!
A törpeharcsák horgászhely környékére történő kiszórása, tárolása szigorúan tilos.
Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a Vadása tónál a 2018. júniusában kialakult
jelentős vízkárok miatti kárfelmérési, helyreállítási munkák zajlanak a 2019. évben,
mely időszakokra általános horgászati tilalom rendelhető el.
Vaskeresztes, 2018.november 29.
Puskás Norbert
ügyvezető elnök
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