Derekegyházi Horgász Egyesület
Horgászrend
Az Egyesület kezelésében lévő vízterület:
 Kórógyéri főcsatorna (a 45. számú úti hídtól a Pankota csatorna őrházig)
Víztérkód : 060670101
A fenti víz szakaszra az országos horgászrend, az állami, és a Derekegyházi Horgász Egyesület
rendelkezései érvényesek.
A fent nevezett vízterületre az egyesületi tagokon kívül más egyesület tagjai is válthatnak napi
jegyet a közgyűlés által meghatározott összegért.
Az egyesületi vízre vízbe helyezett csónakot a tulajdonos köteles az egyesületnek bejelenteni és az
ott kapott számot a csónakján jól láthatóan feltüntetni. A sorszám nélkül vízre helyezett csónakot a
tulajdonos az egyesület felszólítására köteles eltávolítani. Ennek elmulasztása esetén a csónakot az
egyesület a tulajdonos költségére elszállíttatja. Gumicsónak használata tilos! Csónakból horgászni
csak a parton horgászók megzavarása nélkül szabad, és a horgászat befejeztével a letűző karókat
kötelező kiszedni a vízből. A vízterületen (az egyesületi ellenőrző motorcsónakot) motorcsónak,
illetve elektromos csónakmotor használata tilos!
A csónakokat november 30tól március 15ig ki kell venni a vízből.
A vízterületen nincs foglalt hely, de a gondosan ápolt horgászhelyek tiszteletben tartása horgásztársi
(emberi) kötelesség. Móló, illetve stég építése tilos!
Minden horgász kötelessége a vízterületek védelme, a vízszennyeződés, halpusztulás azonnali
jelentése, valamint a vízpart védelme, a horgász helyek tisztán tartása.
Szemetes helyen horgászni tilos, a horgászhelyet tisztán kell elhagyni.
A méretkorlátozás alá eső halat a megfogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba!
Behordásos horgászat és etető hajó használata tilos!
Az állami horgászrendtől eltérő, a Derekegyházi Horgász Egyesület vízterületén érvényes
rendelkezések:
1. A fogassüllő legkisebb megtartható mérete 40 cm.
2. Az amúr legkisebb megtartható mérete 50 cm, naponta 2 db tartható meg.
3. Idegenhonos halfajból 10 kg, kivéve az ezüstkárászt, amelyből 5 kg tartható meg
naponta.
4. A 60 cmnél nagyobb pontyot vissza kell helyezni a vízbe.
5. Ragadozó halból maximum 20 db tartható meg éves szinten.
6. Az a horgász, aki az adott évben 30 db pontyot regisztrált a fogási naplóban köteles új
területi jegyet váltani.
7. Ifjúsági horgász 1 bottal, bármilyen készséggel horgászhat.
8. Gyermek horgász csak 1 db 4 mnél rövidebb, úszóval felszerelt spicc bottal
horgászhat.
9. Tilos a pergetés minden formája november 1től március 15ig. Ebben az időszakban
pergető felszereléssel a vízparton tartózkodni is tilos. A pergetéshez használt csali
mérete nem haladhatja meg a 10 cmt.
10. Telepítés után 1 hétig a kifogott halakat vissza kell engedni a vízbe.

További információ:
Kóbor Géza : 30/4554117
Vidáné Barna Gabriella: 30/2248662

