Poldi Horgäszparadicsoma Oslip
Ältalänos horgäszrend/Häzirend

Jelen horgäszrend a horgäsztö 6s _környezetenek vedelmet, es a fajtagazdag halällomäny megorzeset szolgäfja, Ezaftal ennek betartäsa minden
horgäsz erdeke. A Häzirend ätvetel^ve! a horgäsz együtta! elismeri, es annak betartäsät magära nezve köteiezönek tekinti, ugyanakkor
horgäszengedely 6rvenyess6g6nek ideje alatt törtenö esetleges väitozäsok, szlnten minden ^rintett resz6re kötelezö 6rvenyüek.
Szfvesen fogadunk kutyäval erkezo lätogatökst, ugyanakkor felhfvjuk szfves figyelmüket, hogy a lätogatäs idotartama alatt a kutya pöräzon
t-artandö, toväbbä ezen felül az agresszfv/vesz6!yes kutyäk/kutyafajtäk szämära szäjkosär hasznälata is kötelezo.
A horgäszjegy megszerzese/megvältäsa (6ves illetve napijegy) együtta! - annak erv6nyess6gi idej'e alatt- az oslipi Horgäszparadicsom
erdekk0zöss6gi egyesütet vend^gtagsägäval jär.
Ältalänos rendelkezesek:
l.§ A horgäszjegyet kerjük minden horgasz tartsa magänäf, 6s az arra ilietekes szemäly keres^re kerjük felmutatni. A burgenlandi horgäszjegy
szinten köteiezö, melyet mär a napt, ilietve eves horgäszjegy vasärläsakor kerünk felmutatni. Toväbbi informäciöt - pl.: a vendeg horgäszjegyekrö!
a honlapunkon talä! a www.potdis-fischerparadie5.at weblapon, toväbbä a kapunät elheiyezett täjekoztato täblänäl. Minden horgäszjeggyel
rendelkezö r^sztvevö reszere kötelezo az 6rvenyes Häzirend betartäsa. Elöbbiek különösen ervenyesek a naptjegyes horgäszok reszere; a toväbbi
feltetelek a napijegyen talälhatöak.
A bereit területek/horgäszhelyek hatärai, ahol a horgäszat meg mäsok resz^re engedelyezett, a tä|6koztatö täblän talälhatöak. A horgäszhefyre a
g6p|ärm(jvei törtenö' behajtäs nern engedelyezett.
2,§ A horgäszat ket bottal engedelyezett, ahof a botonkent egy horog hasznälhatö (Rivete! a ragadozö hafak horgäszata eseteben). Nyolcas
horogmeretjg csak kfmelö horgok engedälyezettek. Fenetezö horgäszat eset6ben a dobööiom legfeljebb 60 gr-os lebet, Ponty horgäszata eset^ben
a fonott zsinör hasznsfata tifos. Pontymatrac hasznälatä kötelezö. Varsa es halöval törtenö horgäszat tilos.
3.§ A magvas etetöanyagga! ^s gilisztäval/csontival törtenö etet^s eset^ben összesen 1,5kg /nap etetöanyag enged^lyezett, illetve
kijuttathatö. Bojljval tört^nö etetes tifos, azonban a bojli csafizäshoz enged61yezett.
4.§ Mieten afuli, serüles n6!kül, a halak tilalmi idoszak alatt fogott halakat a legnagyobb elövigyäzatosäggal, kfm61etesen vissza kell engedni.
Serült halak nern engedhetöek vissza, melyeket a halörböd^näl azonnal jelentenj keil.
5.5 Tilatmi idöszakok, es minjmäijs meretek:
Compo es dev6rkeszeg Mäjus l.-Mäjus 30. 30 cm
Csuha

Januärl.-MärciusSl.

50cm

Balin

Äpriiisl.-Mäjus31.

40cm

Fogas

Äprilis

45

l.-Aprilis

30.

cm

Ponty es harcsa nincs tilaimi Idöszak 35cm/70 cm
Küiönleges szabälyozäsok:
Eg&z evben vedett: minden kistermetö feherhal (ügymint pl.: kurta baing, szivarvänyos ökle, piköfelek), toväbbä käräsz, es rdti csfk, mindenfefe
räk, es kagylö, toväbbä koiponty.
A 4 kg feletti pontyot, ilfetve a 20 kg feletti harcsät vissza kell engednif A napfjegyes horgäszok naponta (bejeientkez^s a hal6rböd6näl) maximum 4
kg pontyot väsärolhatnak.
6.§ Minden horgäsz köteles a horgäszvizet övni/felügyelni, toväbbä minden törveny äftat elöfrt kötelezettseg, ilfetve a häzirend megserteset,
különösen a vfzszennyezest, vafamint a halällomäny megvaltozäsät 3 vezetoseg, vagy a felügyeiettel megbizott szemely fefe jelenteni.
7.§ A nein fethasznäit horgäszjegy p^nzbeli e!fen6rt6ke a horgäszengedely megvonäsa eseten visszafizet6sre kerül.
8.§ Az ellenörzo sz^rvek/szemeiyek feiadata a Häzirend betartäsänak felügyelete, mefyeknek felszölftäsai, illetve utasitäsai követendöek.
9,§ A Häzirend megsertese egyben feijogosftja a vezetöseget, iiletve a felügyefettet megbfzott szemelyt/szemelyeket arra/ hogy 3z erintett
horgäsz horgäszjegy^tazonnali hatällyat visszavonjäk.

Kütönleges rendelkezesek az 6ves horßäszEeRfiyel rendelkezök r6szere

l. Minden eves horgäszjeggye! rende!)<ezö együtfca) a Häzirend betartäsära, es tudomäsul vetelere kätelezett.
2. Az eves horgäszjeggyel rendelkezök r6szere a napi horgäszat oktöberben es novemberben, reggel 07:00-kor kezdödik, es 17:00-kor er
veget, Märciustol-szeptemberig reggel 6:00-tö! 20:00-ig enged^lyezett a horgäszat. Decemberben, januärban es februärban a horgäszat
csak a szezonälis jegyhez vätthstö kiegeszftö jeggyel lehetseges. Toväbbi informäciö a honlapunkon talälhatö.
Mäj'us elejeto! , szeptember vegeig a „nag/; eves horgäszjegy tuiajdonosok resz^re a csütörtököt követö pentekig, illetve p6ntekt6!
szombatig, vatamint si:ombattöl vasärnapig, illetve az ünnepnapok ^jszgkäin enged^lyezett a ragadozöhalra törtenö horgäszat, este
20:00-tö! (eiözetes bejeientkezes a halörbödeban, iiletve telefonon a 0670/5056585 szämon).
Pontyhorgäszat, es annak kifogäsa ezidöben nern engedelyezett. Az ejszakai horgäszat tegkesäbb reggel 07:00 kor ^r veget, toväbbä a
horgäsztö elhagyäsa szinten a halörbodeban jelzendö.
Aktuätis informädö a sätras ejszakai horgaszatröl/ a kapunäf elhelyezett f^blän talälhatö, ugyanakkor ezen kifräs is a Häzirend r^sze.
A „kls" eves horgäszjeggyel rendelkezßk röszere ragadozöhalra törtenö, valamlnt ai ejszakal horgäszat nern engedelyezett.
3. ) A „nagy" horgäszjeggyet rendelkezö horgäszok reszere (tehät hal elvitellel ) 10 db ponty (4 kg-ig), Sdbragadozöhal (harcsa 20 kg-ig,
illetve fogas vagy csuka), es 5db feherhal engedelyezett. Naponta maximum 2 db nemeshal elvitele fehetseges. Minden efvitt halat fei kell
vezetni az eves horgäszjegyre, dätum es halfaj megjelölesevei, valamint ellenörzes ceijäbö! a kapunäl elhelyezett listära is.
A pergetes szeptembertö! novemberig engedelyezett. Gilisztäva! törtenö csalizäs engedelyezett, 61ö csalihal hasznälata vfszont tilos.
Nern elö csaliha! engedöiyezett, melyet helyben a horgäsznak kel! kifognia, eikerüiendö a mäs vizekröl törtenö be£egs6gek behurcoläsät;
4. dves horgäszjeggyel rendelkezöknek iehetösege van 13. ev alatti gyermekek r6sz6re kiegeszftö jegy megvältäsära 40 EUR ellen^ben
( a horgäszat fgy egy kiegeszitö bottal, az eves jeggyel rendelkezo szemely Jelentete eseten fehetseges). Ezesetben a halelvite!
feljegyzendö az eves jeggyel rendelkezö jegyen. A horgäszjegy ätruhazäsa nern lehets^ges. Ez ^rvenyes häzastärsakra, valamint a 13. ev
alatti gyerekek eseteben, kiegeszftö horgäszbot nelkül, valamint az eves horgäszjegy birtokosänak jelenlete hiänyäban.
5. Ha a horgäsz serülesmentes halat nern kfvän eivinni, ügy azt szonnal különös kfm61ettef vissza keil engedni. A haftartö szakban tevo halat
vjsszaengedni, es kicsereini tilos. Mereten aluli, serülesmentes hat, a tilalmi fdöszak alatt szinten kimeletesen visszaengedendö. A serült
halat visszaengedni viszont tiios, ugyanakkor ezt a halorbödenäl Jelenteni kei!.

Vegezetül kerjük a tönäl a nyugalom es tlsztasäg megörzes6t. Sok horgäsztärs a tavat nemcsak horgäszat c^ijäböl keresi fei, nern a pihen^s, es
a termeszetet szeretete celjäböl. A termeszet es fajmegörzes celjäböl kerjük az äliat 6s növenyviläg es a környezetenek megöväsät.
Kerjüktoväbbä, hogya horgäszhe!yetügyhagy]aet,ahogya2t[egk0zefebbi lätogatäsakortalalniszeretn^!
i^rv^nyes 2021. januar l~t61

