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Horgászrend
1. A Nagyigmándi Horgász Egyesület kezelésében meglévő vízterületeken, azok a
horgászok horgászhatnak, akik érvényes állami horgász jeggyel, a Nagyigmándi
Horgász Egyesület vízterületére érvényes területi vagy napijeggyel rendelkeznek. Az
árapasztóművön és a völgyzárógáton horgászni tilos.
2. A horgásztó Szákszend felöli vége (a 2. tó felé eső részen kijelölt terület), a halak
szaporodására és védelmében kíméleti terület, melyen horgászni tilos.
3. A Nagyigmándi Horgászegyesület tagjai a hét minden napján 0-24 óráig
horgászhatnak. A Nagyigmándi Horgász Egyesület tagjai részére az éjszakai
horgászat engedélyezett.
4. Napijegy egész héten váltható, mely napkeltétől-napnyugtáig történő horgászatra
jogosít. Napijegyes horgász a tóból ragadozó halat nem vihet el. A napijeggyel
rendelkező horgász a napijegyet a horgászat végeztével köteles kitöltve leadni a
megváltás helyén vagy a horgásztó parkolója mellett elhelyezett postaládába bedobni.
Azok a horgászok, akik ezt elmulasztják, a későbbiekben már nem vásárolhatnak
napijegyet Egyesületünk vízterületére.
5. Horgászni a Felnőtt horgász 2 bottal, botonként 2-2 horoggal, az Ifjúsági horgász 1
bottal, 2 horoggal, a Gyermek horgász 1 bottal, 1 horoggal horgászhat.
6. Tagjaink az éves horgászengedélyt és területi jegyet minden év február 28-ig kötelesek
kiváltani. A határidő lejárta után horgászengedély és területi jegy vásárlása pótdíj
befizetésével történik.
7. Az éves kifogható halak mennyisége Felnőtt horgász esetében 30 db nemes hal, az
Ifjúsági horgász estében 15 db nemes hal. Az éves darabkorlátozás a harcsára nem
vonatkozik. Gyermek horgász nem vihet el méretkorlátozás alá eső halat. A kifogott
és méretkorlátozás alá eső halakból naponta összesen 3 db vihető el, de pontyból vagy
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fogassüllőből napi max. 2 db illetve heti 4 db. A méretkorlátozás alá nem eső halakból
napi 5 kg fogható és vihető el.
8. Horgászvizünkön kifogható legkisebb méretek, fajlagos tilalmi időszakok:
Hal faj

Méret

Ponty

35 cm,
5 kg felett kötelező
visszaengedni
50 cm,
6 kg felett kötelező
visszaengedni
42 cm
42 cm
60 cm
fajlagos tilalmi időszak
alatt legalább 80 cm

Amur
Fogassüllő
Csuka
Harcsa

Fajlagos tilalmi
időszak
május 2.-május 31.

február 1.-április 30.
február 1.-március31.
május 2.-június 15.

9. A fogassüllő és csuka fajlagos tilalmi időszaka alatt halszelettel és műcsalival
horgászni tilos, ezen időszakban élőhalas harcsázás estén legalább 15 cm-es csalihal
használata a kötelező.
10. A táblázatban nem szereplő, őshonos fogható halfajok fajlagos tilalmi idejére valamint
a kifogható halak mérettartományára vonatkozólag az Országos Horgászrend
vonatkozik.
11. A kifogott halat a kifogás időpontjában rögzíteni kell a fogási naplóban feltüntetve a
fogás helyét, időpontját, a hal tömegét valamint hosszát (cm-ben, a menyhal
rovatban).
12. A tavon horgászó minden horgásznál lennie kell a halak hosszának lemérésére
alkalmas mérőszalagnak, illetve a haltömeg mérésére alkalmas mérlegnek.
A meg fogott halat kíméletesen kell kiemelni és a saját haltartóban tartani a horgászás
ideje alatt. A horgászás befejezésével az elvinni kívánt halat le kell ölni a vízparton.
13. A megfogott halak cseréje a haltartóban tilos.
14. Horgászni csak partról engedélyezett, csónakból horgászni tilos.
15. Ellenőrzés alkalmával a horgász köteles az ellenőr felszólításának eleget tenni és az
okmányait bemutatni.
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16. A tóparton van foglalt hely, minden horgásznak egy foglalt helyre van lehetősége. A
névvel és horgász igazolvány számmal ellátott horgászhelyeket abban az esetben
használhatja más horgász, ha a hely tulajdonosa nem tartózkodik a helyén.
Amennyiben a horgászhely tulajdonosa megérkezik, a helyet át kell adni a
tulajdonosának.
17. A horgászok saját horgászhelyüket kötelesek rendben és tisztán tartani a vízparttól az
útig 20 méter hosszúságban. A vízparton szemetet felhalmozni tilos. Más horgász által
a horgász helyén otthagyott szemetet a horgászhely tulajdonosának kell elszállítania. A
mennyiben a foglalt hely tulajdonosa felszólítás ellenére sem tesz rendet a
horgászhelyén, akkor a foglalt hely iránti joga megszűnik.
18. A horgásztó partján max. 6 m2 alapterületű szélfogót (háromoldalú) lehet építeni,
mely névvel és horgászigazolvány számmal van megjelölve. A megépíteni kívánt
szélfogót az építés előtt az Egyesület Elnökségénél engedélyeztetni kell, megjelölve a
helyet, az alapterület nagyságát és az alkalmazott építési anyagot.
19. A horgászhely rendbetételét, valamint szélfogó és stég építési munkáit végezni
hétvégén és ünnepnapokon tilos. A téli hónapokban az építési és karbantartási munkák
hétvégén is elvégezhetőek. A horgászhely rendbetételéhez szükséges eszközök autóval
beszállíthatóak a horgászhelyre.
20. A horgásztó vize, környezete, a vízparton lévő élővilág és növényzet (fák, bokrok)
védelme kötelező. A fák és bokrok esetleges gyérítését az Egyesület Elnöksége
engedélyezheti. A vízbedőlt fák és bokrok, mint kiemelt haltartóhelyek védelmet
élveznek, vízből való kihúzásukat csak az Egyesület Elnöksége engedélyezheti.
21. A horgász helyen úgy horgásszunk, hogy a szomszédos horgásztársakat ne zavarjuk
(kiabálás, csapkodás, zörgés, mobiltelefonozás stb.).
22. Horgászás és parkolás céljából közvetlenül a vízparton gépjárművel leállni valamint az
autóból horgászni tilos. A horgászok a kijelölt gépkocsijukkal a kijelölt parkolóban
kötelesek parkolni.
23. A horgásztóhoz érkezni, távozni és parkolni a Szendi úti bejárónál és a Kocsi útról
történő bejárónál lehet, másutt tilos. Horgászat céljából a tópart mindkét oldalán
gyalogosan, kerékpárral vagy segédmotor kerékpárral lehet közlekedni.
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24. A tóparton a halak etetése lehetséges, alacsony vízállás esetén a horgászok által
beszórni kívánt etetőanyag mennyiségét és összetételét az Egyesület korlátozhatja. A
tavon etetőhajó használható.
25. A meghirdetett horgászversenyek ideje alatt csak a versenyzők horgászhatnak a tavon,
a versenyt követően a horgászat engedélyezett.
26. A Nagyigmándi Horgászegyesület tagjainak évi 5 óra társadalmi munka végzése
kötelező, mely értesítésre meghatározott időben történik. Akadályoztatás,
távolmaradás estén a munka megváltása 1500 Ft/óra. A tag a társadalmi munka
elvégzésére küldhet maga helyett más személyt is.
27. A stégek, szélfogók, a tó vízvédelmi berendezéseit megrongálók, a környezetet
károsító, szemetelő horgászok ellen valamint a Nagyigmándi Horgász Egyesület
Horgászrendjében foglaltakat be nem tartó horgász ellen fegyelmi eljárást indítunk.
28. Jelen Horgászrendünkben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend
utasításait kell betartani.

Nagyigmánd 2017. március 1.

dr. Kádár András s.k.
elnök
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