A Black Carp Lake-n a “fogd meg és engedd vissza” (catch&release) szemlélet és
horgászati módszer alapján a horgászok minden halat kötelesek visszaengedni.
Szeretnénk, ha a tó halaira gyerekeink és unokáink is horgászhatnának!
– A tavon általánosan az 1997. évi XLI. halászatról és horgászatról szóló törvény és
annak rendeletei, az országos horgászrend, valamint a helyi horgászrend
rendelkezései az iránymutatóak.
– A tóról halat elvinni TILOS! Minden kifogott halat vissza kell engedni a tóba a
lehető legrövidebb időn belül.
– Mind a hal megfogásakor, mind az azt követőek során: fárasztás, merítés,
mérlegelés, fényképezés stb. maximálisan törekedni kell a hal épségének
megőrzésére.
– A horgászjegy kiváltása a tó horgászrendjének automatikus elfogadását jelenti.
– A napijegy névre szóló, csak az adott személy horgászhat vele, illetve napijegy
kiváltása nélkül horgászni TILOS. A napijegy nem átruházható más személy
részére.
– A napijegyet távozáskor a halőrnek le kell adni!
– A horgászat egész évben a tó befagyásáig engedélyezett.
– Lékről horgászni tilos.
A HORGÁSZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI:

– Egy horgász maximum 2 bottal horgászhat, horgászbotonként bojlis, illetve
sporthorgászat során egy horog használata engedélyezett.
– Kizárólag szakáll nélküli vagy mikró szakállas horog használható, max. 4-6
méretig!
– Monofil horgászzsinór maximális mérete 0,35 mm.
– Leadcore használható maximum 1,5 m hosszúságban.
– Fonott zsinór használata TILOS, kivéve hajszálelőke max. 30 cm-ig!
– Dobóelőtét zsinór használata TILOS!
– Kizárólag „elhagyós” szerelék használható. Olyan szerelék használata
engedélyezett, ami a zsinór szakadásakor az ólom akadálytalan leesését biztosítja,
az ólom után bármiféle csomó, karika, hurok, ütköző, fogókapocs használata tilos!
– Etetőhajó használata engedélyezett. Behúzós horgászatra is!
– Halradar használata engedélyezett.
– Spomb használata engedélyezett.
– Pontybölcső – vagy lábon álló, vagy minimum 5 cm fenékbéléssel és oldalfallal
ellátott –, valamint nagyméretű /nagyhalas/ merítő háló használata kötelező. Nyári
melegben az eszközöket a hallal való érintkezés előtt vízzel hűteni kell!
– Hal mérése kizárólag mérlegelőben történhet!
– A hallal érintkező horgász eszközöket, pontybölcső, merítő, mérlegelő érkezéskor
fertőtleníteni kell az erre szolgáló tartályban a horgászat megkezdése előtt, halaink
egészségének védelmében.

– Minden halfogásról a halőrt telefonon értesíteni kell, fotózás és mérlegelés a
halőr jelenlétében történhet. A kifogott halat a halőr érkezéséig pontyzsákban kell
tárolni.
– Minden kifogott hal száját és az esetleges sérüléseket visszaengedés előtt
fertőtleníteni kell, erre a célra kifejlesztett fertőtlenítő szerrel.
– A kifogott halat a lehető legrövidebb időn belül vízbe kell juttatni.
– Az éjjel kifogott halat is! Reggelig letárolni TILOS!
– Fotózás során is maximálisan ügyelni kell a kifogott halak épségére. A horgász
térdeljen a bölcső felett, vagy álljon a vízben, mert ha a hal kicsúszik a kezéből,
fontos, hogy akkor se sérüljön meg!
– Amennyiben a kifogott hal életképtelenné válik, a halőrt azonnal értesíteni kell!
A házirend és a szabályok betartását rendszeresen ellenőrizzük! Kérjük, ellenőreink
munkáját ne vegyék zaklatásnak!
A horgász felelősséggel tartozik vendégeiért és azok tetteiért. A közvetlen
hozzátartozó (feleség, gyermek) díjtalanul, egyéb személyek előzetes egyeztetés
után, meghatározott feltételekkel tartózkodhatnak a területen!
KUTYA BEHOZATALA A TÓRA:
Tekintettel arra, hogy mi is nagy állatbarátok vagyunk, így engedélyezzük a kutyák
behozatalát a tóra. Viszont azt tudni kell, hogy a kutya neveletlensége, az elvárható
alap engedelmesség hiánya, nem a kutya hibája, hanem a gazdáé, így ilyen esetben
is a kutya gazdája viseli a következményeket.
– Tavunkra bármekkora kutya behozható, viszont a gazda teljes jogú felelősséget
vállal a kutya által okozott esetleges károkért.
– Nagytestű kutya kizárólag pórázon hozható be a tóra, amennyiben szükséges
szájkosárral.
– Kisebb kutyák elengedhetők pl. Yorki , de csak abban az esetben, ha az elvárható
alap engedelmességet ismeri, és a többi horgászt nem zavarja.
– A kutyát szabadon engedni, felügyelet nélkül hagyni az egész tó területén
TILOS!
Minden gazdit kérünk a szabályok betartására, előre is köszönjük!
BÁRMELY SZABÁLY MEGSZEGÉSE AZONNALI KITILTÁST VON
MAGA UTÁN A TÓRÓL!
TOVÁBBI FONTOS INFORMÁCIÓK ÉS TUDNIVALÓK:
– A tó személyzetének „utasításait” minden hozzánk érkező horgász és azok
vendégei is kötelesek betartani!

– Éjszakára a kaput bezárjuk a tó biztonsága, és a horgászok zavartalan szórakozása
érdekében.
Szabad bejárás a kapun: április 01. – szeptember 30. között 6-22 óráig, október 01.
– március 31. között 7-19 óráig. Megkérjük vendégeinket, hogy aki távozni
szeretne a tóról, az legyen kedves figyelembe venni a kapuzárást. (Ez mondat mit
akar jelenteni?)
– Foglaláskor csak egész napokat számolunk, minden megkezdett nap egy napnak
számít!
– Egy, maximum 2 fő foglalhatja a faházakat!
– A tó egész területén szemetelni és cigaretta csikket eldobni TILOS! Továbbá
minden horgász köteles a horgászat végeztével a horgászhelyet tisztán hátrahagyni.
Megkérjük vendégeinket, hogy legyen szívesek a szemetet elhozni a bejárathoz és
az ott elhelyezett konténerbe bedobni. Vendégeink részére szemetes zsákot az
érkezéskor biztosítunk! Együttműködésüket előre is köszönjük!
– A tóban fürdeni TILOS.
– A tó területén fát kivágni, a növényzetet rongálni TILOS!
– A tó területén tüzet rakni csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad, további más
helyen TILOS. Tűzifa a bejáratnál lévő kis háznál vásárolható.
– Gondatlanságból eredendő halpusztulásért a horgász teljes anyagi felelősséggel
tartozik egy-egy példány több százezer Ft-ot is meghaladja, sőt akár a milliós
nagyságot is eléri. A horgász további anyagi felelősséggel tartozik a tó
környezete /fák , nádas/ valamint a közösségi hely, vizesblokk, faház és egyéb
horgászati eszközökre is, amit esetlegesen bérbe vesz!
– A túlzott alkoholfogyasztás, a kábítószer fogyasztás, a hangoskodás, illetve a
horgásztársak zavarása azonnali kitiltást vonhat maga után. Kábítószer fogyasztás,
túlzott alkoholfogyasztás esetén a halőr a horgászatot azonnal felfüggesztheti,
továbbá azonnali kitiltást fog alkalmazni. Szükség esetén hatósági feljelentést is
megteszi. Alkohol fogyasztása lehetséges mind addig, amíg a normál
viselkedéskultúra keretein belül, a jó ízlés határain belül zajlik! Felhívjuk
vendégeink figyelmét, hogy ezt legyenek kedvesek szem előtt tartani és mások
kikapcsolódását ne zavarják meg a túlzott alkohol fogyasztással/hangoskodással!
– Éjszakai horgászat alkalmával a horgász köteles a horgászhelyét jól láthatóan
megvilágítani!
– A tóba bármit beleönteni, beledobni – ételmaradék, cigaretta csikk stb. – TILOS!
– A tavon sátor felállítására a kijelölt helyen van mód. Minden stégnél van kijelölt
hely.
– A tavon lakókocsi a kijelölt helyeken helyezhető el! Ilyen irányú igényt a
foglaláskor jelezni kell.
CSÓNAK HASZNÁLAT:
A tavon csónak használata nem engedélyezett.

AUTÓVAL VALÓ KÖZLEKEDÉS ÉS PARKOLÁS:
– A tó területén autóval közlekedni kizárólag a horgászhely elfoglalásakor, illetve
elhagyásakor a ki- és bepakolás idejére szabad. Kipakolást követően a járműveket a
bejáratnál található parkolóban kell elhelyezni a zavartalan horgászat érdekében.
– A tó területén a megengedett maximális sebesség 5 km/h.
– Távozás során az autókat meg kell mutatni a halőrnek szemügyre vételezés
céljából. Együttműködést köszönjük!
– A horgászokhoz érkező látogatók gépjárműveikkel a bejárat melletti parkolóban
tartózkodhatnak, a tóhoz történő behajtás számukra TILOS! Látogatók fogadása 8
és 20 óra között lehetséges! A horgász teljes felelősséggel tartozik a hozzá érkező
vendégekért, a vendégekre is a tó teljes szabályzata vonatkozik, és a szabályzat
betartása minden esetben kötelező!
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük.
FEEDER HORGÁSZAT:
A bojlis horgászokon kívül a feeder szerelmeseinek is szeretnénk kedvezni, így a
tavunkon lehetőséget biztosítunk minden sport feeder horgásznak, hogy azonos
feltételek, árak és szabályok (hal kíméleti eszközök birtokában!) mellett
foglalhassák a bojlis állásainkat!
Természetesen halat ez esetben is elvinni TILOS!
ENGEDÉLYEZETT CSALIK :
Bojli
Pellet, micró pellet
A fentieken túl etetésre Stick mix, Method mix, valamint kizárólag főtt mag
használható MAXIMUM 5KG/ÁLLÁS/24 ÓRA.
Bármilyen jellegű kutyatáp használata, bármilyen formában azonnali kitiltást von

