TŐZEGTAVAK HORGÁSZRENDJE 2015.
A tőzegtavakon a horgászat 2015. március 1-jén kezdődik és december 31-vel ér véget.
Ettől eltér az a helyzet, amikor a tavak befagyása miatt nem lehet horgászni, ezt a
horgászok részére a beíró könyv bevonása, és az információs kiírás jelzi.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
A tőzegtavakhoz érkező horgász a gépjárművével csak a kijelölt parkolóban parkolhat, a
kerékpárt, motorkerékpárt a horgászhelyre betolhatja.
A horgászok kötelesek a tőzegtónál rendszeresített beíró füzetbe olvashatóan a nevüket,
a területi engedélyük számát, az érkezést és távozást, valamint a fogott hal darabszámát,
megbecsült súlyát kg-ra kerekítve beírni.
A tőzegtavak horgászidő beosztása a tavaknál rendszeresített beíró helyen lesz
kifüggesztve.
A tőzegtavakon 2015 évben a horgászati időszak alatt minden nap éjszakai horgászat is
van. A kifogható halmennyiség az egy napra meghatározott kvótába tartozik. Az éjszakai
horgászat idején a horgászhelyeket ki kell világítani.
A tőzegtavakon foglalt hely nincs, horgászni csak kimondottan a tópartról lehet.
A tavak területén tüzet rakni csak az arra kijelölt helyen szabad- betartva a tűzrakás
szabályait.
Kivételt képez az országosan elrendelt általános tűzgyújtási tilalom.
A tőzegtavakon a horgászat befejezése után a horgász a szeméttől, pl. tökmaghéj,
napraforgóhéj, cigarettavég stb. ill. a konyhai hulladéktól a horgászhelyét köteles
megtisztítani és a helyét tisztán elhagyni.
A tőzegtavakon felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász egy időben kizárólag csak két
horgászbotot használhat. Fenekező bot esetén készségenként 2 db horoggal, úszós
készség esetén 1 db horoggal. A kishalfogó háló nem számít készségnek.
Ifjúsági területi jeggyel rendelkező horgász egy időben kizárólag csak 1 db horgászbotot
használhat. Fenekező bot esetén 2 db horoggal, úszós készség esetén 1 db horoggal.
Gyermek horgász a Városi Horgász Egyesületnél váltott horgászengedéllyel horgászhat
felnőtt kíséretével, 1 db úszós bottal, a készségen 1 db horoggal.
A tőzegtavakon csuka és süllő fogási tilalom van érvényben január 1-től április 30-ig.
A tavakon a szürke harcsa horgászata, a horgászati évad alatt engedélyezett.
A pergető horgászat nincs tiltva.
A csuka és süllő fajlagos tilalma a tőzegtavakon 2015. április 30-ig tart.
A ponty fajlagos tilalma a tavaknál létesített beíró helyen lesz kifüggesztve.

A tőzegtavakon kifogható és elvihető nemes halak méretei:
 ponty 30 cm
 csuka 55 cm
 süllő 40 cm
 compó 30 cm
 balin 40 cm
 szürkeharcsa nem esik méretkorlátozás alá.
A tőzegtavakon kifogható és elvihető halfajok db- és mennyiségi korlátozásai:
Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász havonta:
 4db ponty
 2 db csuka vagy süllő vagy 2 db halfaj variánsa
 1 db balin
 12 kg vegyes hal.
 a szürkeharcsa nem esik darab és méretkorlátozás alá.
Felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász naponta:
 2 db ponty
 2 db csuka vagy süllő vagy a két halfaj variánsa
 4 kg vegyeshal
Gyermekjegyes a tőzegtavakon havonta 10 kg, naponta 1 kg vegyes halat foghat.
Minden horgász köteles a kifogott és elszákolt méret és darabkorlátozás alá eső halat a
fogási naplójába bejegyezni.
TILTÓ RENDELKEZÉSEK:
A tőzegtavakon a rendszeres etetés és etetőlapát használata tilos, de az etetőkosár
használata, valamint a jégbomba, olvadó PVA zacskó, etetőcsúzli használata
engedélyezett.
A vízbe beszakadt felszerelésért a vízbe menni tilos!
A tőzegtavak területén mindennemű szemetelés tilos!
Tilos a szigetekre bemenni és ott horgászni!
A tőzegtavak területén engedély nélkül mindennemű bokor és fakivágás tilos!
A tőzegtavakon stég építése tilos!
Az elszákolt nemeshal cserélgetése tilos!

ELLENŐRZÉS
Minden horgász köteles az egyesület vezetősége által megbízott ellenőrnek, vezetőségi
tagnak az addig kifogott halait, engedélyét, területi fogási eredménynaplóját vonakodás
nélkül ellenőrzés céljára átadni. Az ellenőröknek joguk van a gépkocsikat is ellenőrizni.
ANNAK A HORGÁSZNAK, AKI A TŐZEGTAVAK HORGÁSZRENDJÉT
MEGSÉRTI, A HALŐR KÖTELES A TERÜLETI JEGYÉT BEVONNI!
Az a horgász, aki a tőzegtavak horgászrendjét megsérti – a Bonyhád Városi H. E. 2008.
évi közgyűlési határozata alapján – a tárgyévben a tőzegtavakon nem horgászhat.
A vezetőség rendkívüli esemény
megváltozásának jogát fenntartja!
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