
• A tavon sporthorgászat szemlélettel horgászhatsz, minden kifogott halat 
kíméletesen vissza kell engedned. 

• A tavon csak érvényes álami horgászengedéllyel horgászhatsz. 

• A halak védelme érdekében kizárólag halbölcsőt használj, vagy vastag, 
oldalfallal elátott matracot. A 2cm-es "matrac" nem matrac.  

• Fotózáskor a halat a bőlcső felett guggolva vagy térdelve tartsd (kérlek, még 
véletlenül se állj fel hallal a kezedben). 

• Visszahelyezéskor kérlek a halat ne kézbe vidd a vízig, használd a mérlegelőt. 

• Fotózáskor ügyelj a halakra, a kopoltyúnyílásba ne nyúlj bele, ha még nem 
tudod, hogy kell tartani ne szégyelld (senki sem születik profi tartónak), kérd 
meg a halőrök egyikét, segítsen neked. 

• A halat kifogása, fotózása után engedd vissza, pontyzsákban még éjszaka se 
tárold be. 

• Használj nagyméretű, sűrű szövésű merítőt. 

• FONTOS! A NÁLUNK LÉVŐ CSÓNAKOKBAN NINCS PÁROS EVEZŐ, A 
CSÓNAKOKAT KIZÁRÓLAG FELSZERELVE (AKKU, CSÓNAKMOTOR) 
TUDOD HASZNÁLNI, amennyiben nem rendelkezel ilyen eszközökkel, 
lehetőség van nálunk ezen eszközök bérlésére.  

 

• Kérlek NE haszálj fonott előtét és fő zsinórt. 

• Használhatsz leadcore zsinórt, de kérlek ne forgókapoccsal kösd össze a 
fő/előtét zsinórral.  

• A halak védelme érdekében (ha az időjárás is engedi) kérlek a behordáshoz 
hasonlóan, a fárasztáshoz is használd a csónakot. 

• Csónakkal behúzhatod a végszereléket és használhatsz etetőhajót és 
halradart is. 

• Saját csónakot is hozhatsz. 

• Két bottal, botonként egy horoggal horgászhatsz. 

• Ne használj vékony húsú és hatosnál kisebb horgokat. 

• Ha helyet akarsz megjelölni akkor kizárólag dőlő bóját használj. 

• A tó teljes területe be van kamerázva, ezt vedd figyelembe, ha hozzánk 
érkezel. 

• Csak a kijelölt tűzrakóhelyet használd (3-5-8-9-13-14-15-ös állásokon!) 
Máshol ne gyújts tüzet, mert a part anyaga bányameddő és tartalmaz szenet, 
így tűzveszélyes. 



• Autóval a horgásztó területén csak nappal közlekedj és tartsd be az 5 km/h 
sebességkorlátozást. 

• Ha a déli oldalon horgászol és látogatód érkezik, az ő autójának a 
halőrháznál, az északi oldalon horgászók vendégeinek pedig a belső 
kapunál biztosítunk parkolót. 

• A látogatód is tartsa be a házirendet. 

• A biztonság érdekében éjszaka a kapukat zárva tartjuk, ezt vedd 
figyelembe akkor is, ha látogatót fogadsz. Ő is csak nappal tud ki- és 
bemenni. 

• Minden bojlis álláshoz tudsz parkolni és a teljes horgászat ideje alatt ott is 
maradhat az autód. 

• Világítsd ki a horgászhelyed, így éjszaka könnyebben ki is találsz majd a 
vízről. 

• A csónakos fárasztás végeztével a halat sose tedd be a csónakba, fogd a 
csónak oldalához, a partra érkezésig legyen vízben. 

• Ne zavard a többi horgászt hangoskodással, kérlek tartsd be az etikett 
szabályait. 

• A faházban négy darab ágy van, ennek használatához kérlek használj 
ágytakarót vagy hálózsákot, ügyelj a tisztaságra. 

• A faház bérlése esetén az esetleges károkért teljes anyagi 
felelősséggel tartozol. 

• NE DOHÁNYOZZ A FAHÁZBAN! 

• Kérlek, ne szemetelj és ne dobáld el a cigaretta csikkeket, és a horgászat 
végeztével ne hagyj szemetet a horgászálláson. 

• Kutyát hozhatsz magaddal mérettől függetlenül, de kérlek ügyelj arra, 
hogy ez a szomszéd horgászokat ne zavarja.  

• A halak és a vízminőség érdekében kérlek, ne használj etetésre és 
csalizásra se kutyatápot. 

• Etetésre használj főtt magot vagy bojlit/pelletet. Nem használhatsz 
semmilyen áztatott/büdösített magot. 

• A finomszerelékes horgászhelyeken csak napkeltétől napnyugtáig lehet 
horgászni. 

• Megkérem a finomszerelékes horgászokat, hogy tartsák be a bojlis 
horgászokra vonatkozó szabályokat (halbölcső, nagyméretű merítő 
használata itt is kötelező). 

• Pergető horgászatra csak késő ősszel van lehetőséged. 

• Semmilyen balesetért, illetve anyagi kárért nem vállalunk felelősséget. A 
tó területén mindenki saját felelősségére tartózkodik. 



• Látogatásod alkalmával köteles vagy a halőr utasításait betartani. 

	


