Komrai-Hasznosi Horgász Egyesület
.
ELNÖKSÉGE
.

ÉRTESÍTÉS!
A KHHE KÜLDÖTTGYŰLÉSE a 2019. február 17-i ülésén az alábbiak szerint módosította az
érvényben lévő egyesületi HORGÁSZRENDET:
1./ ÉJSZAKAI horgászatot a következők szerint szabályozza le:
Az egyesületi Horgászrendben foglaltakkal összhangban, valamint azon túlmenően, engedélyezi az éjszakai
horgászatot 2019. április 06-tól szeptember 30-ig, minden héten a pénteki horgászat kezdetétől, a vasárnapi horgászat
befejezéséig. Az ilyen horgászatot a tervezett időpontot megelőző 7 (hét) nappal korábban kell bejelenteni a
Horgászmesternek és ezzel egyidejűleg be kell fizetni annak horgászati díját. A horgászatot csak a Horgászmester
engedélyezheti, a meghatározott díj nála történő megfizetését követően!
Az éjszakai horgászatra alkalmanként minimum 3 (három) fős csoport jelentkezhet.
A horgászat díja a pénteki horgászat kezdetétől, a vasárnapi horgászat befejezéséig került meghatározásra, ettől
eltérő – ezen belüli töredék – időre, vagy más napokra engedély nem adható ki.
Az éjszakai horgászat alkalmanként i díját a következőkben határozza meg:
Azon horgásztárs, aki a víztározókra érvényes területi jeggyel rendelkezik, az éjszakai horgászatra 6.400.(azaz hatezernégyszáz) Ft megfizetésére kötelezett alkalmanként, ha nincs éjszakai horgászat a víztározón. Ha a
Horgászrend szerinti éjszakai horgászat van a víztározón és péntektől kíván éjszakai horgászatot folytatni, akkor 3.200.(azaz háromezerkettőszáz) Ft díjat köteles megfizetni. Ha csak a Horgászrend szerinti éjszakai horgászat idején kíván
horgászatot folytatni, akkor azt díjmentesen végezheti. Érvényes területi jeggyel történő horgászat során, a
zsákmányolható hal mennyiségét az egyesületi Horgászrend határozza meg.
Azon horgásztárs, aki nem rendelkezik a víztározókra érvényes területi jeggyel, az éjszakai
horgászat engedélyezéséhez 16.000 (azaz tizenhatezer) Ft-t köteles megfizetni alkalmanként az egyesületnek. E
horgászata során, naponta 2 (kettő), annak teljes időtartamában, összesen 6 (hat) db méretkorlátozás alá tartozó
nemeshalat zsákmányolhat, melyből 2 (kettő) db lehet ragadozó hal. A Horgászrend szerinti éjszakai horgászat esetén
– a szombati horgászat kezdetétől, a vasárnapi horgászat befejezéséig – 6.400.- (hatezernégyszáz) Ft-t kell megfizetni!
E horgászat során naponta 2 (kettő), a teljes horgászat időtartamában összesen 4 (négy) méretkorlátozás alá tartozó
nemeshalat zsákmányolhat, amelyből 1 (egy) lehet ragadozó!
Felhívom az éjszakai horgászatot folytató horgásztársak figyelmét, a helyi és Országos
horgászrend, a horgászat etikai szabályai, valamint a fentiekben leírtak maradéktalan betartására.
A KÜLDÖTTGYŰLÉS éjszakai horgászatra vonatkozó határozata 2019. szeptember 30-án
24,00-kor hatályát veszti!
2./ A helyi Horgászrend egyes pontjait a következők szerint módosította:
a./ A 7. pont törlésre kerül, helyette hatályba lép a következő pont:
„7. A víztározókra érvényes területi jeggyel nem rendelkező horgászok a hét bármely napjára válthatnak
napijegyet, kivéve, ha azt a HE Elnöksége által közzé tett értesítésben esetileg, időlegesen korlátozza. Az éjszakai
horgászat rendjét évente külön szabályozza a Küldöttgyűlés, amely az egyesület honlapján és a hirdető táblán kerül
közzétételre.”
b./ A 10.pont éves zsákmányolható hal mennyisége a következők szerint módosul:
„Felnőttek részére: Pontyból maximum 70 kg-t, ragadozó halból 20 db-t a süllők db számának
korlátozása nélkül, amurból 10 db-t.
IFI, kedvezményezett, nyugdíjas részére: Pontyból 35 kg-t, ragadozó halból 10 db-t a süllők db számának
korlátozása nélkül, amurból 5 db-t.”

c./A 12. pont a következőkben módosul:
„ A zsákmányolható fogassüllő legkisebb mérete 30 (harminc) centiméter, a zsákmányolható kősüllő
legkisebb mérete 25 (huszonöt) centiméter.”
d./ A Horgászrend a következő 12/A. ponttal egészül ki:
„12/B. Harcsából alkalmanként 1 (egy) db zsákmányolható, mely beleszámít a fogható ragadozók számába. A
zsákmányolható legkisebb mérete az Országos horgászrend szerinti, legnagyobb mérete 160 (százhatvan) cm lehet! A
160 cm-t meghaladó méretűeket a kíméletes, rövid idejű mérés és fényképezés után, azonnal vissza kell helyezni a
vízbe! Harcsa horgászatakor a vágóhorog használata TILOS! A harcsa védelme érdekében, a horgászata során
rendelkezni kell egy darab 100x200 cm-s 0,2 cm vastag fóliával, melyre a kifogott halat kell helyezni.”
e./ A Horgászrend a következő 21. ponttal egészül ki:
„21. Az egyesület víztározóin 2019. április 01-től kiváltható a „sporthorgász napijegy” is! Ennek az ára
alkalmanként 2.500.- (kettőezerötszáz) Ft. Ilyen napijeggyel rendelkező horgász halat nem zsákmányolhat, vagyis halat
nem vihet el az egyesület víztározóiból!
Sporthorgász napijegyet váltó horgásznak rendelkeznie kell 1-1 db pontymatraccal, nagyméretű
merítőhálóval és fertőtlenítő eszközzel, amelyeket köteles használni a horgászata során!”
3./ Az egyesület Fegyelmi Szabályzatát a KÜLDÖTTGYŰLÉS az alábbiak kiegészítéssel módosította:
Egyesületi taggal szembeni fegyelmi eljárás során, ha a tagot horgászattól eltiltással bünteti az eljáró
fegyelmi bizottság, akkor minden alkalommal az eltiltás időtartamával arányos mértékben, csökkenteni kell az éves
fogási kvótáját is az érintett horgásznak! Ennek mértékét a Fegyelmi Határozatban rögzíteni kell!
Salgótarján, 2019. március ….. -n.
KHHE ELNÖKSÉGE

