Horgászrend
a Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület vízterületére

I. Általános rendelkezések
1. Horgászni csak a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló (2013. évi CII.Tv.)
törvényben, és a Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület vízterületére érvényes
horgászrendjében előírtak alapján lehet.
2. Horgászni egyszerre kettő bottal lehet, botonként maximum kettő horoggal, kedvezményezett
horgász egy bottal, a boton maximum két horoggal horgászhat! Pergető horgászat esetén, a
szereléken csak egy műcsali lehet, további horgot a szereléken elhelyezni TILOS!
Gyermek engedély csak 1 db úszós -1 horoggal, maximum 5 g ólommal szerelt- készséggel
való nappali horgászatra jogosít. 14 év alatti horgász felnőtt kísérő nélkül a Nyerges tavon nem
horgászhat!
3. Tavunkra megváltott területi engedély az Állami jegy érvénytartamával megegyezik, (mindig
a következő év Január 31-ig ÉRVÉNYES!)
4. Egyesületi tagok részére.(Ide tartoznak a tiszteletjegyes vendégek is.) nincs korlátozva a
horgászati idő.
5. Horgászni csak partról, stégről, a botok elhagyása nélkül engedélyezett.
6. Vendéghorgász részére: horgászat kezdete napkelte előtt egy órával, befejezése
napnyugta után egy órával.(ameddig látható az úszót világítás nélkül) Napi fogható
mennyiség: 2db méretkorlátozással védett hal és 5kg-egyéb hal.
7.Éjszakai
horgászat
vendéghorgász
részére:
Április 29.- Október 31- ig. péntek- szombat éjszaka, valamint ünnepnap előtti
éjszaka, CSAK egyesületi tag kíséretével (jelenlétével) lehetséges!
8. A horgász az általa elfoglalni kívánt horgászhelyet és környékét még a horgászat
megkezdése előtt köteles összetakarítani, folyamatosan tisztántartani és a szemét
elszállításáról gondoskodni!
9. Tilos a vízi és a vízparti növényzet irtása, az élőhelyek megzavarása!
10. A tavon csónakot használni csak tófenntartás és életmentés céljából szabad!
11. A vízen és a parton mesterséges horgászállás (stég) az egyesület vezetősége által kiadott
feltételek szerint létesíthető.
12. A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani a halfogásra jogosító
okmányokat, és azokat a halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a halászati őr,
a mezőőr, a természetvédelmi őr, a társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre
felhatalmazott képviselőjének felhívására bemutatni és átadni. A halfogásra jogosító okmányok
a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben csak a személyazonosság igazolására

szolgáló arcképes igazolvány birtokában jogosítják az okmányok birtokosát a halfogásra. (2013.
CII. Tv. III./14. 45§ (1, 2))
13. A kifogott busát, ezüstkárászt, naphalat, törpeharcsát visszadobni tilos, annak
eltávolításáról a horgász köteles gondoskodni! Vágóhorgot kizárólag a nagytestű busa
kiemelésére szabad használni, más hal kiemelését más, módszerrel kell megoldani, a busa az
„egyéb” fogható hal kvótájába nem számít bele.
14. A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani gyorsan és
kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is,
kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges oxigéntartalmú vizet,
és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat. (2013. CII. Tv. III./14. 28§ (16))

II. Horgászati tilalmak
1. A vízterületre a 2013.évi CII törvény (113/2013 (XII.29) 9. sz. melléklete szerinti tilalmi
idők érvényesek.
2. E szabály alól tavunkon kivételt képez a harcsa. Harcsát Október 31.- Március 30.-ig
TILOS kifogni!
3. A horgászkészség behordása, kihordása és az etetőanyag behordása tilos. A horgot a
csalival, horgászbottal kell a kívánt helyre bevetni.
4. A lékhorgászat TILOS!

Ill. Fogható mennyiségek
1.Tagok számára évente 20 db ponty és 10 db ragadozó hal fogható. Heti 4 db ponty és 2 db
ragadozó hal fogható, Naponta 2 db ponty és 1 db ragadozó hal fogható. Napi darabszámkorlátozással nem érintett őshonos halfajokból és egyéb halakból összesen 5 kg hal fogható.
Egy nap maximum 3 méretkorlátozással védett hal fogható!
2. Kedvezményezett tagok számára évente 10 db ponty és 5 db ragadozó hal fogható. Heti 2 db
ponty és 1 db ragadozó hal fogható, Naponta 1 db ponty és 1 db ragadozó hal fogható. Napi
darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból és egyéb halakból összesen 3 kg hal
fogható.
3. Egyesületi Kvóta! Egyesületi célra (Egyesületi rendezvény, zöld nap stb.) fogható Évi10 db
méretkorlátozással védett hal, amit a beíró kartonra fel kell vezetni!
3. Az öt kilogrammnál nagyobb súlyú ponty, a négy kilógrammnál nagyobb súlyú csuka,
a négy kilogrammnál nagyobb súlyú süllő nem tartható meg! Az ennél nagyobb példányt
fogás után azonnal, kíméletesen vissza kell a tóba helyezni (nem dobni), elvinni tilos.
4. Tavunkon az amur legkisebb kifogható mérete 40 cm. A kifogott amur az éves, heti és napi
kifogható halak kvótájába nem számít bele. Tilalmi ideje nincs.
5. Gyermek horgászengedély birtokában naponta napi darabszám korlátozással nem érintett
őshonos és egyéb halfajokból 3 kg fogható. Darabszám korlátozás alá tartozó őshonos hal nem
fogható ki.

6. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az
azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges
minimumot. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve
kell tartani, vagy azonnal le kell ölni.
lV. Éjszakai horgászat
1. A Nyergesvölgyi tavon éjszaka horgászni Egyesületi tagoknak 0.00-tól 24.00-ig egész évben
csak partról és horgászállásról a botok elhagyása nélkül (megegyezően a nappali szabályokkal)
engedélyezett.
2. A Nyergesvölgyi tavon éjszaka vendéghorgász csak Április 29-től Október 31-ig, péntekszombat és ünnepnap előtti éjszaka, és CSAK EGYESÜLETI TAG KÍSÉRETÉVEL (jelenlétével)
lehetséges!!
3. Gyermek engedéllyel rendelkező horgász nem folytathat éjszakai horgászatot!
4. A horgász köteles megfelelő nagyságú és minőségű, lehetőleg karikás haltartó hálóban élve
tartani a megtartani kívánt halat.
5. Horgászhelyen való alvás nem minősül horgászatnak, ebben az esetben a felszereléseket,
horgokat ki kell venni a vízből!
6. Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles megfelelő világításról gondoskodni. Ennek
hiányában nem folytatható éjszakai horgászat!

V. Záró rendelkezések
1.A Halászati törvény és a Horgászrend megsértőivel szemben a Tolna Megyei Kormányhivatal
Földművelésügyi Igazgatóság halászati felügyelője, és a Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász
Sportegyesület jár el.
2. Csónakban, stégen, vízparton és környékén való tartózkodás mindenkinek csak saját
felelősségére történhet, az ott bekövetkezett esetleges balesetért a vízterület halászati
jogosultja semminemű felelősséget nem vállal!
3. A vízen és vízparton hang, kép és videó felvétel készítéséhez az Egyesület hozzájárul.
4. Jármű használata csak szilárd burkolatú úton engedélyezett!
Kerékpár kivételével mindennemű jármű használata a földutakon horgászok részér TILOS!
2018. Február 17.
Dombóvári Nyergesvölgyi Horgász Sportegyesület

