Az Apaji Horgásztó 2014. évi horgászrendje
Általános előírások
1. A vízterületen halászati tevékenység nem folytatható!
2. A méretkorlátozással védett halat azonnal be kell jegyezni a fogási naplóba!
3. A méretkorlátozással nem védett halat a horgászat befejezését követően kell beírni a fogási
naplóba.
4. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell engedni a vízbe, ezt a fogási naplóba nem kell
rögzíteni.
5. Tilos a vízparti növények gyérítése irtása, azt csak kijelölt személy végezheti!
6. Tilos csónakból horgászni, a foglalt horgászhely nem megengedett!
7. Tilos jelzőbóját, karót a vízben elhelyezni erre ráhorgászni!
8. A horgász köteles a bevetett készséget közvetlen közelről őrizni, ezt másra át nem ruházhatja.
9. A horgász köteles a kifogott halat szákban (haltartóban) tartani.
10. Tilos a kifogott halat más horgász által kifogott hallal közös szákban tartani!
11. Egész éven át tilos a halradar használata!
12. Egész éven át tilos az u.n. pergető horgászati módszer!
13. A horgászat befejezésével a keletkezett szemetet a horgásznak kötelessége maga után
összeszedni, és a rendszeresített hulladékgyűjtőkbe elhelyezni, vagy hazavinni!
14. 5kg-nál nagyobb pontyot az állomány védelmében megtartani szigorúan tilos!
15. Az ólmozott horoggal való horgászat (gereblyézés) az engedély azonnali bevonását, bírság
kiszabását, és a vízen történő horgászattól egy évig való eltiltását vonja maga után!
16. A méretkorlátozással nem védett halfajokból (vegyes) maximálisan kifogható mennyiség napra
vonatkozóan 2kg.
17. A tó területén annak környékén a halőri és ellenőrzési tevékenységet kizárólag az Apaji Polgárőr
Egyesület fényképes igazolvánnyal rendelkező tagjai végezhetik.
18. Az előírásokat be nem tartó horgász ellen az ellenőrző személynek az önkormányzat jegyzője felé
bejelentési kötelezettsége van, mely bírságot vonhat maga után.
19. 16 éven aluli gyerek,csak szülői felügyelet mellett horgászhat.
20. Csónakázni és fürdeni szigorúan tilos!
Tilalmi időszakok, kifogható mennyiség napra vonatkozóan
Név

Kifogható méret

Kifogható mennyiség

Tilalmi időszak

Csuka

min: 40cm

1db

02.01-03.31-ig

Balin

min: 40cm

1db

03.01-04.30-ig

Süllő

min: 40cm

1db

03.01-04.30-ig

Ponty

min: 30cm

1db

05.02-05.31-ig

Szilvaorrú keszeg

min: 25cm

1db

04.15-05.31-ig

Compó

min: 25cm

1db

05.02-06.15-ig

