Palotaváros Alsó-tó
07-026-1-5
Palotaváros Felső-tó
FELSŐ ALSÓ
07-026-1-5

PV

30.000 Ft (A.A.M.)

2019

F

03.15-10.31

Készségek száma: 2 bot, maximum 2 horog/bot
Ponty, amur:

SORSZÁM:

Érvényes: 2020. jan. 31-ig

EGÉSZ
ÉVES

Naponta: 2 db (fajonként: 2 db)
Hetente: 5 db
Évente: 15 db

Egyéb halfaj: Nem tartható meg!

vagy a mennyiségi fogási kvóta eléréséig

MÉRETKORLÁTOZÁS
Ponty min.: 35 cm, max.: 50 cm
Amur min.: 40 cm, max.: 80cm
Ragadozó hal: nem tartható meg!

Név:
Lakcím:

Általános horgászrend
Áll. horg. jegy sz.:
Kiállítás kelte:
Kiállító aláírása:
Átvettem:
Értékesítő hely kódja:

A nyomtatvány a 23/2014.(VI.30.) NGM
rendeletben foglaltak szerint készült

A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt megismerni és a horgászat során
betartani a 2013. évi CII. törvény, a 133/2013, (XII.29) VM rendeletet valamint a HOFESZ
horgászrend előírásait. A szabályok ismeretének hiánya nem mentesít a
következmények alól! Kirívó, vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő
horgász a területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A
szabályszegésekről és az elkövetésük esetén kiróható szankciókról www.hofesz.hu
honlapon tájékozódhat.
1. A tavon MOHOSZ tagsággal, adott évre érvényes állami és területi jeggyel rendelkező
horgász részére engedélyezett a horgászat .
2. Előre kihirdetett rendezvények időtartamára a vízkezelő jogosult teljes vagy
részleges horgászati korlátozást elrendelni!
A halgazdálkodási vízterület kezelőjének kérelmére a halgazdálkodási hatóság

kíméleti területeket jelöl ki. A kíméleti területre érvényes tilalmak és korlátozások
megismertetéséről a halgazdálkodásra jogosult a területi jegyen, vagy a területi
jeggyel együtt átadott nyomtatott tájékoztatóban gondoskodik.
3. A közterületek használatáról szóló rendelet értelmében személygépkocsival a
vízparton közlekedni és parkolni tilos! Kivételt képeznek ez alól a horgászversenyek, és
egyéb rendezvények esetén engedélyezett ki - és bepakolás céljára történő behajtások.
Parkolás csak a kijelölt helyeken, parkolóban illetve a fasorokon kívüli területeken
megengedett! Ezen szabály be nem tartása azonnali területi engedély bevonással jár.
4. A tó egész területén tilos szemetelni, környezetszennyező tevékenységet végezni és
szemetes helyen horgászni! Óvjuk közösen a természetet és környezetünk tisztaságát!
A horgászat során a keletkezett hulladékot tilos a horgászhelyen hagyni! Szemetes
helyen történő horgászat esetén a területi jegy a helyszínen bevonható,
környezetszennyezés miatt eljárás kezdeményezhető!
5. Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét
veszti, a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít. Az adott
vízterületen a horgászat csak új területi engedély kiváltása után folytatható.
6. Más horgászok által elkövetett és észlelt szabálytalanságokat a horgász köteles a
halászati őrnek bejelenteni.
7. A horgászjegy tulajdonosa a jegy átvételekor tudomásul veszi, és magára nézve
kötelezőnek elismeri a tó horgászrendjét, annak betartását. Hozzájárul, hogy
szabálysértés gyanúja esetén róla kép illetve hangfelvétel készülhet. Az ellenőrzés
során készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
8. A hatályos jogszabályok szerint vizsgázott halászati őrök közfeladatot ellátó
személynek minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Halászati őrök jogosultak a
ruházat, csomag és jármű átvizsgálására, valamint feltartóztatására, szükség esetén
kényszerítő eszköz használatára a halgazdálkodási vízterületen. Az ellenőrzés
megtagadása szabálysértési eljárást von maga után.
9. A Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége a vízparton történő balesetekért és
káreseményekért felelősséget nem vállal!
10. Horgászni csak partról lehet, a horgászhelyek elfoglalása érkezési sorrendben
történhet. Foglalt hely nem létesíthető!
11. A tavon lékről történő horgászat nem engedélyezett!
12. Tartalék botot használatra kész állapotban a vízzel ellentétes irányba kérjük

elhelyezni. Az őrizetlenül hagyott horgászkészség a területi jegy bevonásával jár.
13. A tavakon élő és élettelen hallal csalizni tilos! A tavakba telepített nagy testű halak
védelmének érdekében, szakáll nélküli horog (max. 4-es méret), pontymatrac,
sebfertőtlenítő, nagyméretű (sűrű szövésű) merítőháló használata kötelező (damilos
szákfej használata tilos)!
14. Fonott zsinór használata főzsinórként és dobóelőkeként is tilos! Fonott horogelőke
használató, ha a szakítószilárdsága kisebb, mint a főzsinóré.
15. Éves jegy esetén, békés halra mindkét tavon engedélyezett az éjszakai horgászat
március 1-től november 30-ig .
16. Az éjszakai horgászat ideje alatt a a horgászhelyet folyamatos fehér fényű
lámpával kell megvilágítani.

Sportcélú (C&R) horgászat szabályai
A Palotavárosi Alsó- és Felső-tavakon a hal megtartása tilos.
Horgászni bármilyen módszerrel lehetséges (feeder-, úszós-, pergető horgászat).
Horgászni egyágú, szakáll nélküli horoggal szabad (békés halra max. 4-es méret).
A kifogott halak védelme érdekében a betárolásuk tilos, lehetőleg nedves kézzel fogjuk
meg a halakat, majd a horogszabadítás után a legrövidebb időn belül, kíméletesen
helyezzük vissza a vízbe.
Ragadozó halak horgászata esetén a gumírozott merítő és a horogszabadító kötelező
felszerelés.
Pergetni mindkét tavon napkeltétől-napnyugtáig engedélyezett.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Pilinszky tér 1-2.
Adószám: 19091828-1-07 | TEÁOR '08 93.19
Telefon: 06-22-506-969 | www.hofesz.hu

HOFESZ Halászati ellenőr:
Telefonszám: 06-30-308-3923

Halmegtartás célú horgászat szabályai
Halmegtartás célú horgászat csak a Palotaváros Alsó-tavon engedélyezett, békés
halfajokra, horgászni egész évben napkeltétől-napnyugtáig lehet.
Ragadozó-halas horgászat nem engedélyezett.
Megtartható halfajták: ponty, amur. Koi ponty nem tartható meg, az amur egy db
méretkorlátozás alá eső halnak számít.
A horgász a kifogott és megtartani kívánt, a horgászrend szerint megtartható
méretkorlátozás alá eső halat, a horogtól való megszabadítás után, köteles saját
haltartó hálójába helyezni és az állami fogási naplóba illetve a területi jegyen található
táblázatba (hónap/nap/óra/perc, becsült súly, a hal hossza) azonnal beírni. A nem

megfelelő bánásmód a halakkal azonnali területi engedély bevonással jár.

Fogási lap

Elveszett területi jegyet nem áll módunkban pótolni.
Jó fogást és kellemes időtöltést kívánunk!
Székesfehérvár, 2019. január 01.

Nagy Attila elnök (s.k.)

Dátum (hónap, nap, óra, perc)
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A méretkorlátozással védett halakat kérjük feltüntetni!

FELNŐTT ÉVES HORGÁSZJEGY
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Az engedélyezett mennyiségi kvóta megfogása után a területi engedély érvényét veszti,
a továbbiakban semmilyen halfaj horgászatára nem jogosít.

