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HIRDETMÉNY
A CSÓNAKOS HORGÁSZAT EGYES SZABÁLYAINAK ÉS
ENGEDÉLYEZETT HORGÁSZHELYEINEK MEGHATÁROZÁSÁRÓL
Száma: 3/2018.
Tisztelt Horgásztársak!
A BSHE Alapszabálya, Fegyelmi Szabályzata, a magáncsónakokra vonatkozó csónakhasználati megállapodás,
valamint a Horgászrend (helyi horgászrendi célkivonatként egyben tagi-, illetve napijegyes tájékoztató)
62-67. pontjának alapján a csónakos horgászat egyes kiegészítő szabályait és a csónakos horgászhelyeket a
BSHE Elnöksége az alábbiak szerint határozza meg.
Kiegészítő szabályozás:
1. A BSHE a csónakban egyidejűleg tartózkodó személyek engedélyezett létszámát (beleértve a nem horgászókat
is) maximum 3 felnőtt, vagy 2 felnőtt + 2 fő 14 éven aluli gyermek létszámban; felnőtt-, vagy ifjúsági horgászok
esetén maximum 2 fő horgász létszámban határozza meg.
2. Az egyesületi bércsónakok használata esetén a csónakhasználati díjat a horgászó felnőtt-, vagy ifjúsági
horgászok után kell az igénybe venni kívánt napszakra, vagy napszakokra (napijegy érvényességének
időszakában nappal, vagy tetszőleges időtartamú éjszakai horgászatnál nappal+éjszaka) előre megfizetni. Ha a
csónakból csak gyermek horgászik a külön előírt kötelező személyi felügyelettel, akkor a gyermek a díjfizetés
szempontjából ifjúsági horgásznak minősül.
3. A csónakkikötő csónakos horgászat céljából történő megközelítése, illetve az onnan való távozás is csak a
halőrház irányából, illetve irányába lehetséges. Az oldalsó kikötői bejárat csak a halőrök engedélyével, kizárólag a
csónak ki- és beszállítására használható. A csónakkikötői parkolóból gépjárművel hazainduló horgászok kötelesek
a halőrháznál külön felszólítás nélkül is megállni ellenőrzés céljából.
4. A vízen a lerögzített csónakok egymáshoz való kötése tilos, közöttük a legkisebb engedélyezett távolság 20
méter. Ugyancsak tilos - a kikötői közlekedési útvonal megtételének, valamint az ott történő horgászatnak a
kivételével - a part 20 méternél kisebb távolságra való megközelítése, vagy a parton történő alkalmi kikötés.
Partnak minősül az egyesített műtárgy halrácsa és az előtározói torkolati műtárgy (befolyó) területe is.
5. A helyfoglalók által elhelyezett, hivatalosan engedélyezett etetőbója 20 m-nél kisebb távolságra szintén nem
közelíthető meg, s a bójára történő célzott horgászat is tilos.
6. Tilos a csónakos horgászhely tetszőleges fizikai megjelölése (karó, bója, egyéb jel alkalmazása).
Csónakos horgászat engedélyezett, illetve tiltott helyei:
1. Csónakos horgászatra a fő tározótér belső területe engedélyezett, ideértve a csónakkikötői bejáró
vízterületét is azzal, hogy kikötni csak úgy szabad, hogy az a be- és kiközlekedési forgalmat ne akadályozza.
2. Az I. sziget és a Felező-félsziget között a csónakos horgászat nem engedélyezett.
3. Valamennyi csónakos horgászhely csak a parti horgászat lehetőségeinek zavarása nélkül foglalható el.
4. Versenyek idején, ha a csónakos horgászat külön hirdetménnyel (lsd. www.maconka.hu Eseménynaptár rovat
tárgyi bejegyzése) részlegesen engedélyezett, akkor az külön megjegyzés hiányában csak az 1. pont szerinti
bejárói területen, valamint a Zagyva vonalában lehetséges, a versenyzői szektoroktól legalább 120 méter
távolságra.
Jelen szabályozás 2018. január 01-től hatályos,
egyidejűleg a 2017. március 27-től hatályos
3/2017. sz. hirdetmény hatályon kívül helyezésre került.
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