Gerecz Elemér Sporthorgász Egyesület Szentes (Szentesi HE)
EGYESÍTETT TERÜLETI HORGÁSZREND
Érvényes:
2022. január 1-től a 2022-es horgászévre
Érvényes a Szentesi HE kezelésében lévő, alábbi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken.
Az Egyesített Területi horgászrend a Szentesi HE által kiadott területi horgász engedélyek kötelező melléklete.
Név
Víztérkód
Terület
Kurca
06-034
Kurca csatorna a „lavór” - tól a berki zsilipig
Kommun
06-035
Kommun csatorna a Kurcától a szivattyútelepig
Veker
06-036
Veker csatorna a kunszentmártoni út hídjától a Kurcáig
„GERECZ” tó
06-046
„GERECZ” - tó az Ipartelepi út mellett,
„ZSOLDOS”
ZSOLDOS” - tavak a kunszentmártoni út mellett az „Ipari park”
tavak
06-048
mögött,„Pankotai” -tó a Zsoldos tavak mellett, azoktól délre.
A halgazdálkodásról és a halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben, valamint más kapcsolódó
jogszabályokban és a 2022. január 1-től érvényes Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) ORSZÁGOS
HORGÁSZREND-ben foglaltakon túl, a vízterületen és partján az alábbiak betartása kötelező.

ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLY
(CSAK A SZENTESI HE TAGJAI VÁLTHATNAK)
1. Tilos horgászni a Kurcán, az Ifjúsági Ház hídjától az Eszperantó hídig terjedő szakaszon, valamint a kórház területén. Ez a
szakasz, a továbbiakban a városi védett szakasz.
2. Csónak telepítése a Kurcán /kivéve a Bali hídtól az Eszperantó hídig / engedélyezett március 1-től november 15 - ig. Ezt
követően a csónakot ki kell venni a vízből. Ezen szabály megszegése fegyelmi vétség, ami alapján a következő évben nem
használhat csónakot. A csónakokat az egyesületnél nyilvántartásba kell vetetni. A kapott nyilvántartási számmal jól láthatóan a
csónakot el kell látni. Ennek elmulasztása esetén a következő évben nem használhat csónakot. Csónakból horgászni a parton
horgászók zavarása nélkül szabad és a horgászat befejeztével a letűző karókat kötelező kiszedni a vízből. Minden számmal
ellátott csónak tulajdonosa, a csónak számával megegyező számú 1 db etetett helyet jelölhet ki magának.

3. Halfogási korlátozások:
Az egyesület vizein felnőtteknek pontyból naponta 2 db, hetente 6 db, évi 30 db, egyéb halból napi 5kg, heti 10 kg, idegenhonos
ezüstkárászból napi 5 kg, ragadozó halból évi 20 db. vihető el.
Ifjúsági horgászoknak pontyból napi 1 db, heti 3 db, évi 15 db, egyéb halból napi 3 kg, heti 5 kg. idegenhonos ezüstkárászból
napi 2,5 kg, ragadozó halból évi 10 db. vihető el.
Vízterületeinkről 60 cm feletti ponty nem vihető el.
Az amur megtartható legkisebb mérete 60 cm, napi 1 db vihető el, évi 100 kg., ifjúságiaknak évi 50 kg.
Compó és a széles kárász (aranykárász) védett hal, megtartása és elvitele TILOS!
November 15-től március 01-ig harcsát elvinni TILOS! Kívülről akadt halat elvinni TILOS!
Más méretkorlátozás alá eső halak fogása az országos horgászrend szerint. Javítani a fogási naplót csak úgy lehet, hogy a hibás
bejegyzést egy egyenes vonallal át kell húzni, és a következő sorban kell megtenni a helyes bejegyzést.
A kifogott nemes halat szákba helyezés után azonnal be kell írni, a horgászat addig nem folytatható.
Az elvihető hal horgászhelyen történő előkészítése, konyhai feldolgozása TILOS!
Telepítés után 3 hétig a 2 db ponty megtartása után a horgászhelyet el kell hagyni.
Az egyesület vizein a csali behordása tilos.
4. Horgászni 24 órán át lehet.
5. Stégen való horgászatkor, mind a stég tulajdonosa, mind a vendéghorgász köteles a part felől és a víz felől az ellenőrzésnek
alávetni magát. A STÉGET LEZÁRNI TILOS!
6. Szemetes hely 5 méteres körzetében horgászni TILOS!
7. Fenti szabályok betartását kérjük minden horgásztársunktól. A szabályok megszegőivel szemben fegyelmi eljárás keretében a
területi jegy visszavonása és a vásárlástól való eltiltás mértéke az elkövetés súlyoságának figyelembevételével 3 hónap és 5 év
közötti időtartam. A fegyelmi eljárás nem zárja ki a feljelentést a Halászati Felügyelet felé amennyiben az Országos
Horgászrendet is megsértette.
8. Elhagyott, elveszett területi engedély csak új váltásával pótolható, évi egy alkalommal.
9. A fent nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend (2022. január 01.) az irányadó.
10. Az egyesület vizein mindenféle csónakmotor használata tilos.
11. A ZSILIPEKTŐL SZÁMÍTOTT 50 MÉTERIG /ÖTVEN méterig/ HORGÁSZNI TILOS!
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Fogási Naplóban lévő tájékoztatót, amely tartalmazza az új országos méretkorlátozásokat,
tilalmi időket, védett halfajokat és egyéb betartandó szabályokat.
A SZABÁLY NEM ISMERETE NEM MENTESIT A VÉTSÉG ALÓL!
A területi jegy megvásárlója a fenti szabályokat és rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve - az Egyesített Területi
Horgászrend aláírásával – online vásárolt jegy esetén a jegyhez tartozó Horgászrendi kivonat kinyomtatásával vagy
letöltésével- kötelezőnek ismeri el. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, - róla - külön jogszabályi feltételek fennállása
esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet, - jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény,
a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság,
vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye
visszavonásra kerülhet. Óvja, védje a vizeink, vízpartjaink természeti környezetét, halállományát! Kérjük a napi és éves
megtartható halmennyiségeken belül is csak azt a halat tartsa meg, amelyre feltétlenül szüksége van!

Szentesi HE

……………………………………………
jegyváltó aláírása

Közérdekű telefonszámok: Horgászmester telefonszáma: +36 30 981-60-80, Rendőrség segélyhívószáma: 112,
Katasztrófa védelem, Tűzoltóság: 06/63/561-041, Közterületi felügyelet: +36 30/223-19-19

