Ongai Horgász Egyesület
3562 Onga, Rózsa u.16.
E-mail: ongaihorgasz@ongaihorgasz.hu

Az Ongai Horgász Egyesület horgászrendje
A horgászrend hatálya az O.H. E. Kezelésében lévő horgásztavak területére terjed ki, ahol az O.H.T.
Előírásai érvényesek az alábbi eltérésekkel:

1. KIFOGHATÓ HALAK MENNYISÉGE
a. Felnőtt és 70 év felletti horgász területihorgászjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos
halfajokból naponta összesen 3 db és 2db amur tarthat meg, hetente 10db (hétfőtől-vasárnapig) évente
összesen 50 db. A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 5kg
Tartható meg.
b. ifjúsági, turista és kedvezményes területihorgászjeggyel, napi darabszám-korlátozás alá tartozó
őshonos halfajokból naponta összesen 2 db és 1db amur tartható meg, hetente 10db hétfőtől-vasárnapig) ,
évente összesen 30db. A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta
összesen 5kg Tartható meg.
c. Gyermekjeggyel, területi horgászjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból
naponta össze1 db foghat ki, évente összesen 5 db. A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos
halfajokból naponta összesen 3 kg tartható meg.
Az a horgász, aki a területi horgászjeggyel az éves szabályozásba engedélyezett halat megfogta annak az
évre kiadott területi engedélye érvényét veszíti. Ha a horgász az évben tovább szeretne horgászni
lehetősége van egy új területi jegy váltására. Éves területi jegy az őszi telepítés után nem váltható.

2. KIFOGHATÓ MÉRET
Az országos horgászrend szerint
Kivétel 2017. január 01. 8 kg feletti ponty nem tartható meg, kíméletesen vissza kell engedni.

3. TILALMI IDŐ
a. Minden őszi telepítés után egy hét,
b. Tavaszi telepítés után egy hét.
c. A halfajok tilalmi rendje az Országos Horgászrendben szabályozottokkal azonos.
Kivéve a ponty amelyre tilalmi idő nincs.
d. Telepítés után elrendelt tilalmi időben az egyesület kezelésében lévő horgászvizek partján
horgászfelszereléssel tartózkodni a meghatározott időpontig TILOS!

4. HORGÁSZ KÉSZSÉGEK SZÁMA:
Felnőtt horgász: legfeljebb kettő – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú,
horoggal felszerelt- horgászkészséget valamint egyidejűleg egy darab, 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó
emelőhálót használhat
Ifjúsági horgász: legfeljebb egy – egyenként legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú,
horoggal felszerelt- horgászkészséget valamint egyidejűleg egy darab, 1m2-nél nem nagyobb csalihalfogó
emelőhálót használhat
Gyermek horgász: 1 db egyhorgos úszós készséggel horgászhat.

5. TILOS
a. Csónak és minden behordásra alkalmas eszköz használata, (etető hajó,
Gumimatrac stb.) és az ezekről történő horgászat!
b. Az etetett hely bármely módon történő megjelölése!
c. A sátorozás, táborozás amennyiben az nem társul horgászati tevékenységgel!
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d. A horgászhely 7 napnál több, folyamatos idejű igénybevétele! /Más Horgászálláson folytatható a
horgászat./
d. A tavainkban fürödni, úszni és vízi járművel az Egyesület csónakja kivételével Közlekedni!
e. A víz minőségét károsan befolyásoló tevékenység folytatása! (autómosás, Szemétlerakás stb.)
f. Az egyesület kezelésében lévő vizeken az etetés csak partról történhet, nyeles készség használatával,
vagy kézzel.

6. GYERMEK HORGÁSZAT
2007. január 1-től az Ongai Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterületen a gyermek horgászjegy
birtokában csak békés halra lehet horgászni, egy darab egy horoggal szerelt úszós készséggel. Gyermek
horgászjegyet 6 éven aluli gyerek nem válthat.

7. 24 ÓRÁS TERÜLETI HORGÁSZENGEDÉLY
a. A 24 órás területi horgászjeggyel napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból és amurból
a horgászjegy érvényességi ideje alatt összesen 3 db tartható meg. A napi darabszám-korlátozással nem
érintett őshonos halfajokból a horgászjegy érvényességi ideje alatt összesen 5kg tartható megfogható.

8. FOGÁSI NAPLÓ VEZETÉSE
Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat, a horogtól való
megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. (nap, óra, perc, víztérkód)A darabszámkorlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegben kifejezve a horgászat befejezését
követően a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni (nap, óra ,perc, víztérkód db/kg). A
kifogott méretes hal nem cserélhető másik halra.
Aki a fogási naplót nem vezeti az szabálysértést követ el!

9. KÖRNYEZETVÉDELMI NAP
Csatlakozva az országosan megrendezésre kerülő környezetvédelmi naphoz.
A HORGÁSZTÓ VÍZMINŐSÉGÉNEK JELLEGÉBŐL ADÓDÓAN MINDENNEMŰ VÍZ ÉS
KÖRNYEZET SZENNYEZÉS TILOS!!
A horgászhely tisztaságáért az ott tartózkodó horgász a felelős. Horgászni csak a horgászhely
megtisztítása után lehet.
A horgászat után minden horgász köteles maga után a horgászhelyet tiszta állapotban hagyni, a
SZEMETET ELSZÁLLÍTANI!
Sötétedéstől napkeltéig a horgászat során a horgász helyet ki kell világítani.
A fent felsorolt pontok az országos horgászrenddel kiegészülve vonatkoznak valamennyi horgászra!
(EGYESÜLETI TAG, NAPIJEGYES HORGÁSZ,)
A helyi horgászrendben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend és a
Horgász Etikai Szabályai az irányadóak.
A horgászrend és a horgászetika védelme közös érdek, melyben számítunk minden
Sporthorgász közreműködésére.
Jó fogást, kellemes pihenést és szórakozást kívánunk: Ongai H. E. Vezetősége
Hatályba lép: .2017.január 01. napjával.

