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HORGÁSZREND
A VASKERESZTESI ALPESI HORGÁSZTAVON
1. A Vaskeresztesi Alpesi horgásztavon kizárólag érvényes Szövetségi éves-, heti-, napi- területi jeggyel lehet horgászni.
2. Halvásárlási lehetőség kizárólag:

Hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00–15.00 óra,
Péntek:
9.00–14.00 óra,
Kizárólag napkeltétől napnyugtáig lehet horgászni!

3. Kizárólag állami horgászengedéllyel rendelkezőknek napi területi jegy váltása a horgászat
megkezdése előtt kötelező a Vas Megyei Horgász Szövetség Horgászturisztikai Központjában.
4. A horgászok gépkocsijukkal kizárólag a Vas Megyei Horgász Szövetség
Horgászturisztikai Központjának közvetlen környékén állhatnak meg.
5. Érvényes engedéllyel kizárólag egy ember horgászhat az általa kiválasztott horgászhelyen. Horgászni 1 db bottal,
botonként maximum 1 db egyágú, szakáll nélküli horoggal lehet, úszós módszerrel. Az úszózáson kívül minden
egyéb módszer tilos. A merítőszák és horogszabadító használata kötelező. A ráccsal lezárt kör alakú kis tavon horgászni tilos!
6. A vaskeresztesi Alpesi Horgásztavat és környezetét biztonsági kamera rendszer őrzi és rögzíti az ott történeteket.
A hal eltulajdonítása automatikusan hatósági feljelentést, illetve kitiltást von maga után.
7. A horgász csak az elvinni kívánt halat helyezheti a haltartójába. A tartószákba betett halat el kell vinni, a cserélgetés tilos,
akár később kifogott halra, akár egymás között. A megtartani nem kívánt kifogott halat kíméletesen kell visszaengedni!
Halvásárlásra vonatkozó mennyiségi korlátozás nincs. A nemes halak méretkorlátozására országos állami előírások az irányadóak.
8. 14 éven aluli gyermekek csak szülői felügyelettel horgászhatnak a tavon.
9. A tavon minden halfogásra alkalmas háló (merítőszák kivételével) használata tilos.
10. Távozáskor minden horgász – külön felszólításra – köteles táskáit, csomagjait a Vas Megyei Horgász Szövetség
Horgászturisztikai Központban lévő jegykiadással foglalkozó megbízottjának átvizsgálásra bemutatni a horgászat
befejeztével, a terület elhagyásakor.
11. A tó területén elhelyezett tárgyakért, horgászfelszerelésekért, a horgászoknál levő értékekért a Vas Megyei Horgász Szövetség
felelősséget nem vállal! A horgász az általa okozott kárt teljes mértékben köteles a Szövetségnek megtéríteni.
12. További esetleges időszakos rendszabályokról, méretkorlátozásokról, a napi hal árakról, egyebekről a Vas Megyei
Horgász Szövetség munkatársaitól és a tó területén elhelyezett hirdetőtáblán kaphat bővebb információt.
13. További nem szabályozott kérdésekben a Magyar Országos Horgász Szövetség és a Sporthorgász Egyesületek
Vas Megyei Szövetsége érvényes Horgászrendje az irányadó.
14. A napi területi jegy megváltásával a horgász a fenti feltételeket elfogadja és köteles azokat maradéktalanul betartani.

NAPI TERÜLETI JEGY ÉS HAL ÁRAK
A VASKERESZTESI ALPESI HORGÁSZTAVON

jegytípus*

ár

Állami horgászengedéllyel rendelkezők részére
Felnőtt (18 éves kor felett)
Utánpótlás (18 éves kor alatt)

800 Ft
400 Ft

halfaj

ár

Ponty
Amur
Kárász
Keszegfélék

760 Ft/kg
760 Ft/kg
450 Ft/kg
550 Ft/kg

* A horgászjegy típusok hal elvitelére nem jogosítanak, a kifogott hal visszaengedhető vagy a kifüggesztett napi áron megvásárolhatók,
a 2. pontban meghatározott időpontokban.

