Szabályzat
Bőve tó
(hatályos 2018. május 1.-től visszavonásig)

A tavon horgászni csak a szabályok ismeretében, érvényes igazolvány (állami horgászjegy és fogási
napló) és napijegy vagy bérlet birtokában lehet.

A horgászra vonatkozó szabályok
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Horgászni 2 bottal, botonként maximum 2 horoggal lehet.
A napijegy vagy bérlet nem átruházható, a kísérő nem horgászhat a horgász másik botjával.
A napjegy megváltását követően nem áll módunkban azt alacsonyabb, vagy magasabb kategóriára
kicserélni.
Horgászat közben a botokat őrizetlenül hagyni tilos! A horgásznak mindig a helyszínen kell
tartózkodnia, vagy a botokat ki kell vennie!
A horgász szemetes helyen nem horgászhat. Horgászat végén köteles a horgászhelyen minden szemetet
a kihelyezett kukába dobni, szemetet a horgászhelyen hagyni szigorúan tilos! Amennyiben egy kuka
megtelt, jelezze a halőrnek!
Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan kötelező kivilágítani!
A tó területén tüzet gyújtani csak a kijelölt tűzgyújtó helyeken és a filagóriánál lehet. Másutt szigorúan
tilos!
Az igazolvánnyal ellátott halőrök jogosultak a tó területén a horgász okmányainak, felszerelésének,
haltartójának, csomagjainak és járművének ellenőrzésére és átvizsgálására a nap bármely szakában!
Minden horgász köteles a halőrök munkáját segíteni, az észlelt esetleges szabálytalanságokat nekik
jelenteni!
Ellenőrzési szempontból a horgásztó területén tartózkodó nem horgászó vendégek (pl. kísérők) is
horgásznak minősülnek.
A kifogott vagy megtartani kívánt (haltartóba vagy szájbilincsre tett) halak cseréje, átadása,
ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos!
Az elvinni kívánt halat távozáskor a halőrnél kötelező leméretni!
Hangoskodni, másokat zavarni szigorúan tilos!
Ittas egyének a horgásztó területén nem tartózkodhatnak!
A sátorozni szándékozó horgászok szándékukat a halőrnél kötelesek érkezéskor jelezni. Sátorozással
a biztonságos közlekedést zavarni tilos!
Etetni minden a természetre nem káros anyaggal lehet.
Kérjük, óvja a terület és a növényzet szépségét és épségét.
A területünkön villanypásztor található. Kérjük, figyeljenek gyermekeikre és önmagukra!
A szabályzat és a halőr személyes utasításait a horgász maradéktalanul köteles végrehajtani!
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A tóban fürödni és állatot fürdetni szigorúan tilos!
A tóba önhatalmúlag halat tenni, halgazdálkodási, állat egészségügyi és egyéb okokból szigorúan tilos!
A saját csónakból történő horgászat saját felelősségre engedélyezett, azonban a szerelék behordása
csónakkal szigorúan tilos!
Kutyatáp és penészes etetőanyag használata tilos!
Etetőhajó használata minden célból tilos!

A halakra vonatkozó szabályok
Tilos a kifogott halat bármilyen módszerrel megjelölni, ártó tényezőknek kitenni! A kifogott hallal
minden horgász köteles a lehető legkíméletesebb módon bánni.
2. Tilos a halat damilnál fogva kiemelni a vízből!
3. Tilos a halat úgy mérlegelni, hogy a kopoltyújába vagy a szájába akasztja a mérleget.
4. Tilos a halat magasról a vízbe dobni!
5. Békés halat szájbilincsen tartani szigorúan tilos!
6. Nagytestű (4kg feletti) halat haltartóban tárolni még rövid időre is tilos!
7. Nagytestű (4kg feletti) halat mérlegelni, fényképezni csak körültekintően, és a legrövidebb idő alatt, a
megfelelő feltételek, és felszerelések megléte esetén lehet.
8. Nagytestű (4kg feletti) hallal kizárólag guggolva vagy térdelve lehet fényképezkedni!
9. Méretkorlátozás alá eső halat a horgász köteles azonnal visszaengedni!
10. Kifogott halat a parton hagyni tilos!
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A tó területén szabálytalanságot elkövető horgászt vagy kísérőt azonnal és véglegesen kitiltjuk, és az összes
törvény adta jogunkat érvényesítjük vele szemben. A lopáson vagy lopási kísérleten ért vendégeinkkel
szemben rendőrségi eljárást (feljelentést) kezdeményezünk!
A horgásztó területén bekövetkezett esetleges balesetekért, lopásokért, károkért semmilyen felelősséget nem
vállalunk!
A tó területén tartózkodó horgász és kísérő tudomásul veszi és hozzájárul, hogy róla kép-, hang-, és
videófelvétel készülhet, melyet a tó tulajdonosa és üzemeltetője szabadon felhasználhat (pl.: feltöltheti a tó
hivatalos honlapjára, Facebook, Instagram, Twitter, Ello, Google+, YouTube, indavideó oldalára, stb.).
Fenntartjuk a jogot a jelen szabályzat előzetes értesítés nélküli, bármikor történő megváltoztatására.
A horgász a napijegy vagy bérlet megvásárlásával és a kísérő a tó területére lépéssel elismeri, és
tudomásul veszi a tó szabályait, valamint azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.
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