HORGÁSZREND
A Magyar Vagon- és Gépgyár Horgász Egyesület a MOHOSZ Országos Horgászrend, a 2013. évi CII. törvény „A halgazdálkodásról és a hal védelméről”, és ennek
végrehajtásáról szóló rendeletek és egyéb vonatkozó törvények és rendeletek rendelkezésein túlmenően, az alábbi korlátozásokkal és egyedi szabályokkal
kiegészített horgászrendet alkalmazza.
1.

A gyirmóti Holt-Marcal (víztérkód: 08-130-1-1) és az Abda I. (víztérkód: 08-003-1-1) vízterületein, egyes haltelepítések után a telepítés napja 0:00
órától általában 14 naptári nap 24.00 óráig általános és teljes horgásztilalom van, amiről a vezetőség a tagságot a vízterületeken kihelyezett
figyelmeztető táblákon, és az egyesület internetes honlapján, email cím megadása esetén elektronikus levélben (email) értesíti.

2.

A gyirmóti Holt-Marcal vízterületen, január 01. naptól február 28. napig, valamint a verseny napján 0.00 órától 12:00 óráig, kizárólag a kijelölt verseny
szakaszán, általános és teljes horgásztilalom van érvényben.

3.

A gyirmóti Holt-Marcal vízterületen, a tanyaház bekerített területén – a rendezvényeken történő feloldások kivételével – az egyesület tagjainak TILOS a
horgászat.

4.

A gyirmóti Holt-Marcal vízterületen, az ivató ág végében kialakított táblákkal jelölt kíméleti területen TILOS a horgászat.

5.

Az abdai I. tavon a bányaművelés alatt álló, táblákkal megjelölt területen TILOS a horgászat.

6.

A gyirmóti Holt-Marcal és az Abda I. tó vízterületein a ponty halfajból naponta 2 db, 35 cm egyedi méretet meghaladó, a fogassüllő halfajból naponta 2 db
40 cm egyedi méretet meghaladó, az amur halfajból naponta 2 db, 50 cm egyedi méretet meghaladó nagyságú egyed tartható meg.

7.

Compó halfaj megtartása egész évben TILOS.

8.

Ponty halfaj 5 kg egyedsúly feletti kifogott példánya, és a dévérkeszeg 35 cm méret feletti kifogott példánya, és bármilyen fajtájú, méretű jelölt hal egyed
nem tartható meg.

9.

A FOGÁSI NAPLÓ vízterület megnevezése és a „víztérkódja” rovatába a Holt Marcal beírás H. Marcal vtk: 08-130-1-1, Abda vtk: 08-003-1-1, Rába
vtk: 08-183-1-1 kitöltése halmegtartás esetén a dátum, nap, hónap, óra és perc rovatok kitöltése után a halfajta rovatba digitális vagy analóg
halmérleggel történő mérlegelést követő egy tizedes pontossággal (Pl:2,4), kilogramm mértékegységben a méret és/vagy darabkorlátozás alá
eső halat egyenként a fogás után – a hal szakszerű elhelyezését követően – azonnal be kell jegyezni. A bejegyzést tintával, a készség újra
bevetése előtt kell megtenni.

10. A horgászat kötelező tartozékai a szalagmérce, digitális, vagy legalább 0,5 kg osztású analóg halmérleg, horogszabadító és megfelelő méretű és
minőségű merítő háló.
11. A gyirmóti Holt-Marcal vízterületen nyilvántartott horgászhelyek és tanyavédettséget élvező horgászstégek vannak.
12. A horgászstég magántulajdon, azon kizárólag a tulajdonos és vele együtt a vendégei tartózkodhatnak és horgászhatnak, távollétében a stégtulajdonos
által engedélyezett és megjelölt, az egyesület által kiadott és ellenjegyzett stéghasználati engedéllyel rendelkező horgász tartózkodhat és horgászhat.
13. A horgászstégeken a tulajdonos engedélye nélkül október 01. és december 31. között a pergető horgászat engedélyezett.
14. A horgászstégre a tulajdonos kötelessége a partról jól látható helyre, megfelelő méretben és minőségben, rögzítve elhelyezni névtábláját, és a
stég számát.
15. A zárt sorokban lévő horgászstégek között a partról a horgászat TILOS.
16. A horgászstég létesítése és építése a Vezetőséghez benyújtott írásos kérelem alapján, méreteket és a felhasznált anyagfajtákat tartalmazó vázlat
tervrajz alapján az ÉDUKÖVÍZIG engedélyével a horgászat zavarása nélkül lehetséges.
17. Horgászállás létesítése a Vezetőséghez benyújtott írásos kérelem és engedély alapján, a kijelölt vízparti szakaszokon lehetséges. A kijelölt horgászhely
jogosultja köteles a kijelölt horgászhelyén jól látható helyre, megfelelő méretben és minőségben, rögzítve elhelyezni névtábláját, és a horgászhely
számát.
18. A kijelölt horgászhelyen a horgászat a jogosult távollétében érkezési sorrendben más horgásznak is engedélyezett, de a jogosult megérkezésével a
horgászhelyet a jogosultnak át kell adni.
19. A jelöletlen szabad vízparti szakaszokon érkezési sorrendben minden horgász horgászhat.
20. A gyirmóti Holt-Marcal és az Abda I. tó vízterületein fürödni, csónakázni, és emberi mozgatásra alkalmas vízi járművet használni TILOS.
21. A gyirmóti Holt-Marcal és az Abda I. vízterületein csónak telepítése a Vezetőséghez írásban, a hely megjelölésével benyújtott kérelem és engedély
alapján lehetséges. A csónak csak életmentésre, víz és környezetvédelmi munkára, horgászkészség kiemelésére, mentésére, társadalmi és meghirdetett
közmunkára valamint horgászellenőrzésre vehető igénybe, a területen horgászó bármely horgász számára, a vízen közlekedés szabályainak
betartásával.
22. Az egyesület vízterületein a téli lékhorgászat TILOS.
23. A horgászhelyek megközelítése gépjárművekkel csak a kijelölt útvonalakon, legfeljebb. 20 km/óra sebességgel szabad.
24. Abda I. tó vízterület környezetében a közlekedő horgászoknak láthatósági mellény viselése kötelező.
25. Gépjárművek tisztítása, mosása a vízterületek partjain és a környezetvédelmi területeken, réteken, legelőkön TILOS.
26. Minden horgász jogosult, - egyben kötelessége is - a horgászrend megsértőit az elkövetett szabálytalanságra figyelmeztetni, és azt a
Vezetőségnek is lehetőség szerint bejelenteni.
27. A Vezetőség az évközi elrendelt fajlagos és általános tilalmakról a tagságot a vízterületeken kihelyezett figyelmeztető táblákon, és az egyesület
internetes honlapján, email cím megadása esetén elektronikus levélben (email) értesíti.
Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Horgászrendet az egyesület 2015. március 29. napján tartott közgyűlés megtárgyalta és elfogadta.
Győr, 2015. május 10.

Elnökség

