Berente Község Önkormányzat képviselő-testületének 20/2018. (II. 15.) határozatával elfogadott

HELYI HORGÁSZREND
(a berentei-tóra)
1. A horgász a hatályos halgazdálkodási törvényt és a helyi előírásokat, valamint az etikai
normákat (horgászati szabályok) köteles megtartani.
2. A horgászrend kialakítása és elfogadása a tulajdonos, Berente Község Önkormányzat
képviselő-testületének hatásköre.
3. A berentei-horgásztó vízterületén felnőtt és ifjúsági (18 éves kor alatt) horgászok csak érvényes
kiváltott horgászengedéllyel és éves vagy napi jeggyel horgászhatnak.
4. Nyitva tartás
Április 1-től Október 31-ig
• Hétfő: Zárva
• Kedd: 0600órától 2000 óráig
• Szerda: 0600órától 2000 óráig
• Csütörtök: 0600órától 2000 óráig
• Péntek: 0600órától 2000 óráig
•
Éjszaka: 2000 órától Szombat 0600 óráig
00
• Szombaton: 06 órától 2000 óráig
•
Éjszaka: Vasárnap 0600 óráig
• Vasárnap: 0600órától 2000 óráig

(A nyitva tartás az időjárási körülmények miatt változhat!)
5. Bejutás érkezési sorrendben.
6. Belépéskor (napijegy váltáskor) a halőr a horgászat idejére elkéri a horgászigazolványt, majd
díjfizetés ellenében kiadja a napijegyet, az éves jeggyel nem rendelkezők részére.
Napi illetve éves jegy csak érvényes állami horgászengedély, turista horgászjegy megléte
esetén váltható. A horgászengedély csak személyi azonosítóval együtt érvényes!
7. Távozás:
A horgász távozás előtt köteles a horgászállást az érkezéskori állapotnak megfelelő állapotban,
tisztán elhagyni (szemetet összeszedni, stb.).
A halőr a horgász távozásakor a napijegyet elveszi és a mérlegelést követően a belépéskor
átvett horgászigazolványt visszaadja. A horgász aláírásával igazolja a kifogott hal mennyiségét
a berentei horgásztó halőri nyilvántartásában, illetve a Fogási naplóba a fogást követően
köteles beírni az aznapi fogás eredményét a megfelelő oldalra.
Távozáskor a horgász az átvett eszközöket leadja a halőrnek.
8. A horgász köteles távozáskor csomagját a halőrnek felszólításra megmutatni, és a kifogott
halak teljes mennyiségét mérlegelésre illetve ellenőrzésre bemutatni.
9. Területi jegy, csak érvényes állami horgászjeggyel rendelkezők részére adható ki.

10. Egy teljes árú felnőtt napijegy 1 személyre, 2 botra, és 1 boton maximum 2 db horog
használatára jogosít.
11. Egy ifjúsági és gyermek napijegy 1 személyre, 1 botra, és 1 boton maximum2 db horog
használatára jogosít. (14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett horgászhat.)
12. A kifogható hal mennyisége:
Súlykorlátozással védett halfajok:
• Ponty: max. 3 kg
A súlykorlátozással védett növényevő halakat megengedett maximum tömeg felett nem lehet
elvinni. A halat a horgász kíméletesen köteles a tóba visszaengedni.
Felnőtt napi jeggyel:
• 2 db nemes hal súlykorlátozással + 2 kg egyéb
Ifjúsági, gyermek napijeggyel:
• 1 db nemes hal súlykorlátozással + 2 kg egyéb hal
Sport jegy
•

Hal nem vihető el.

Teljes árú éves jeggyel:
• tárgyévben összesen 25 db nemes hal súlykorlátozással
Félárú éves jeggyel:
• tárgyévben összesen 10 db nemes hal súlykorlátozással
Éves gyermekjeggyel:
• tárgyévben összesen 5 db nemes hal súlykorlátozással
Éves jegyekkel
• naponta
o nemes halból halfajonként 1 db súlykorlátozással
o egyéb halból
▪ felnőtt 2 kg
▪ ifjúsági, gyermek 1 kg vihető el
• hetente összesen
o nemes halból 4 db súlykorlátozással
o egyéb halból
▪ felnőtt 6 kg
▪ ifjúsági, gyermek 3 kg vihető el.
13. A halak az éves jeggyel rendelkezők esetében cserélhetők oly módon, hogy a kifogott halat
a kifogás után azonnal vissza kell engedni. A haltartóban elhelyezett hal már nem cserélhető.
2 db nemes hal megfogása esetén a horgászatot abba kell hagyni, vagy 1 db új napijegyet kell
váltani, ami további 2 nemes hal kifogására jogosít. (Nem cserélhetők: ragadozók)
14. Kötelező halkímélő eszközök.
• Szakállnélküli horog (ha nem rendelkezik a horgász ilyennel a halőr a horgon lévő
szakállat egy fogóval lenyomja)
• Halkímélő matrac. (ha nem rendelkezik ilyennel a horgász, a halőr, érkezéskor egy
átvételi elismervény aláírása ellenében rendelkezésre bocsájt)
• Sebfertőtlenítő. (ha nem rendelkezik ilyennel a horgász, a halőr , érkezéskor egy
átvételi elismervény aláírása ellenében rendelkezésre bocsájt)

Távozáskor a horgász az átvett eszközöket leadja a halőrnek. A halkímélő eszközöket nem használó
vagy nem megfelelően használó horgászt a halőr felszólítja a horgászat azonnali befejezésére és a
horgász köteles a horgásztó területét elhagyni! A figyelmeztetést a halőr köteles a horgász fogási
naplójába bejegyezni.
15. A horgásztavon etetőanyag, főt kukorica használat csak etetőkosárban engedélyezett!
Az etetőanyag és főt kukorica más módon történő bejuttatása /bedobálni, csúzlival belőni,
szpombbal bedobni, etetőhajóval behordani, stb./ szigorúan tilos.
16. Egyidejűleg csak annyi horgász engedhető be, ahány horgászállás van.
17. A horgásztó átlagos vízmélysége 2,5-3,5 méter, 45 fokos belső (vízoldali) rézsűvel, ezért a
horgászat csak a kijelölt, előírások szerint kialakított horgászállásokról engedélyezett, a
horgász saját felelősségére.
18. A tóban fürdeni tilos és életveszélyes!
19. A horgászati szabályok megsértői a halőr felszólítására kötelesek a horgásztó területét
elhagyni! A figyelmeztetést a halőr köteles a fogási naplóba bejegyezni. Az a horgász, aki
háromszori figyelmeztetésben részesül, a további horgászattól eltiltásra kerül.
20. A képviselő-testület döntése értelmében a halőr csak a parkolásra kijelölt helyen tárolhatja
járművét. A tó környékére felhajtani tilos!
21. Tilos a halradar használat november 1. és március 15 között.
22. Tilos a horogra kívülről akadt hal megtartása.
23. Szabályosan kifogott 30 cm-nél nagyobb hal csak leölve szállítható el. (Kivéve a csalihalnak
valót.)

Ez a horgászrend 2018. április 01. napjával lép hatályba.

Berente, 2018. február 15.

Roza László István
polgármester

1. számú melléklet:

Napijegy és éves jegy árak:
Napijegy:
1. Felnőtt
2. Ifjúsági
3. Sport

3000 Ft
1800 Ft
1500 Ft /hal nem vihető el/

Éves jegy
1.
2.
3.
4.

Éves felnőtt 30 000 Ft / év 20 db nemes hal és 15 kg egyéb.
Féléves felnőtt 20 000 Ft 10 db nemes hal és 10 kg egyéb.
Éves ifjúsági 20 000 Ft 10 db nemes hal és 10 kg egyéb.
Éves gyermek 10 000 Ft 5 db nemes hal és 5 kg egyéb.

Éves jegyet csak a Berentei Horgászegyesület tagjai válthatnak.

