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Sinkár horgásztó horgászrendje
Sinkár horgásztavon az jogosult horgászni, aki 2015 évre bruttó 127.000 Ft-ot befizeti, amiből
bruttó 80.000 Ft értékben hal elvihető, vagy féléves jogosultságát fizeti meg 63.500.- bruttó
értékben és 40000 Ft-ért hal elvihető. Féléves jegy március 1 napjától augusztus 01 napjáig
érvényes vagy augusztus 01 napjától december 01 napjáig. Az elvinni kívánt halat minden
esetben a halőr leméri és annak összegét levonja.
Hal árak:
 Ponty/ Amur 800 Ft/kg / csak 5 kg alatti /
 Kárász/ keszeg 400 Ft/kg
 Csuka 1200 Ft / kg
 Süllő / balin 2000 Ft / kg
 Harcsa 1500 Ft/kg
 Busa 400 Ft/kg
 Törpeharcsa ingyen vihető.
Jegyet kiváltó horgász 15.-ik életévét be nem töltött gyermeke egy horgász késséggel ingyen
szülői felügyelet mellett horgászhat.
A víztározón azon személy horgászhat, aki éves jegyét kiváltja és a jogszabályokban
meghatározott horgászatra jogosító engedéllyel rendelkezik és személyét azonosító fényképes
okmánnyal együtt a horgászat ideje alatt magánál tartja. Továbbá rendelkezik l db
merítőhálóval, haltartóval, mérőeszközökkel – hossz és súly - valamint golyóstollal és a halak
partra történő emelését követő halvédelmi eszközzel (pontymatrac, pontypaplan, 0,2 cm
vastag fólia), szájfertőtlenítő. A 15 év alatti gyermek horgászok csak felnőtt kísérő felügyelete
mellett horgászhatnak a víztározón.
Éves jeggyel rendelkező horgász, a tárgy év március 01. napjától befagyásig, de legkésőbb
december 01. napjáig minden hét szerda reggel 06.00 órától vasárnap 20.00 óráig horgászhat.
A vízparton sátor felállítása csak előzetes egyeztetés alapján történhet. TILOS a vízparti
növényzet irtása, gyérítése, a part megbontása.
A tóban fürödni, valamint lékről horgászni szigorúan TILOS! A csónakot csak beetetésre és
szerelék kihelyezésére lehet használni, a hal kifogása csak partról lehet. A csónakot csak az
előírásoknak megfelelően, mentőmellény használatával engedélyezett saját felelősségre. A
horgászat során, maximum 2-3 személyes sátor állítása van lehetőség úgy, hogy a
horgászkészségek és a sátor közötti – terület - vízpart átjárhatóságát nem akadályozhatja.
A fajlagos tilalmi időszakokban a horgászegyesület által táblákkal kijelölt ívási területeken
minden halfogási tevékenység TILOS és annak megkísérlése – horgászkészséggel történő ott
tartózkodás – is jogosulatlan horgászatnak minősül!
A horgászhelyek tisztaságáért és bárminemű rendellenességéért (pl.: szemét, vagy több
horgászeszköz használata, stb.) az ott horgászó személy felel. A horgászat megkezdése előtt a
horgászhely tisztaságát meg kell teremteni, a képződő hulladékot a horgász köteles magával
elvinni. Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, csak annak megszüntetése után lehet
megkezdeni a horgászatot! Aki szemetes helyen horgászik, vagy a szemetet a horgászat
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befejezésekor otthagyja, az ellen a halőrnek feljelentést kell tennie, egyidejűleg az éves
területi engedélyét az ügy lezárásáig be kell vonnia! Tűzrakás csak a kijelölt helyen
lehetséges, halőr szóbeli hozzájárulása után. A tűzrakóhely rendeltetés szerinti használatáért,
valamint azt követően, annak tiszta, rendezett vissza hagyásáért az engedéllyel rendelkező
személy a felelős!
A Víztározón horgászó horgászok – és kísérőik – a horgászetika, a jó erkölcs és a jó ízlés
általános szabályainak betartásával tartózkodjanak attól, hogy mások horgászatát, nyugalmát
és pihenését megzavarják. E vonatkozásban különösen alkalmas mások horgászatának,
nyugalmának és pihenésének megzavarására a hangos zenehallgatás, az ittasan való kiabálás,
trágár szavak kiabálása, az elektromos kapásjelző erős hangú használata és egyéb
indokolatlan zaj okozása. Aki e negatív magatartást elköveti, vagy a vele ott tartózkodó
kísérő(k) ugyan ezt cselekszi(k), a halőr felszólítására el kell hagynia a víztározó területét,
ugyan akkor a horgásszal szemben kezdeményezni kell az éves jegy visszavonását!
A víztározó területén úszózás, fenekezés, pergetés megengedett, de a ragadozó halak fajlagos
tilalmának időszakában és a ponty telepítését követő tilalmi időben, a pergetés TILOS!
Amennyiben a KH Halászati Főfelügyelője a ponty fajlagos tilalmát kérésre feloldja, akkor
csak a kijelölt ívási területeken tilos a horgászat bármilyen módszere. Halradar és etetőhajó
használata visszavonásig engedélyezett! Az egy időben használható horgászbotok, valamint
az azon lévő horgok számát kettő-kettő darabban határozzuk meg. Külön horgász készségnek
minősül a spiccbot.
A spiccbottal történő csalihal fogás és a nagyméretű ragadozó hal kivételével, minden
megakasztott halat meg kell meríteni a merítőhálóval és csak azt követően lehet a vízből
kiemelni!
A tó területén gépjárművel történő bent parkolás nem engedélyezett. A gépkocsival történő
behajtás engedélyezett a horgászfelszerelés ki és bepakolásának időtartamára. Gépjárművel a
víztározó gátjaira felhajtani, azokon áthajtani TILOS!
A horgász jogi és anyagi felelősséggel tartozik az általa másnak okozott szándékos
károkozásért, valamint a Kijutó Fish Kft irányába anyagi felelősséggel tartozik a szándékos,
vagy gondatlan károkozásért! A Kft az általa kezelt víztározók területén bekövetkezett
balesetért és kárért felelősséget nem vállal!
A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal
tulajdonjogát. Elvinni kívánt halat szákba történt helyezés után azonnal be kell jegyezni. A
horgász a fogási naplóját köteles vezetni, az abban található szabályoknak megfelelően.
Nem őshonos hallal (pl.: ezüstkárász, razbóra, stb.) csalizni kizárólag akkor szabad, ha a
csalihal a Sinkár tóból került kifogásra.
TILOS a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az
azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges
minimumot. A megtartani nem kívánt halat azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott
halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy
azonnal le kell ölni.
A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes
leölés után szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú csalihal élve is elszállítható, de
kizárólag olyan edényben, mely biztosítja a számára szükséges oxigéntartalmú vizet.
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Az országosan érvényes fajlagos tilalmi időszakokra, a kifogható legkisebb méretekre
vonatkozó szabályok a fogási naplóban találhatóak. A Sinkár tavon azonban 5 kg feletti ponty
nem vihető el!
Horgászhelyek:
Horgászni csak az Acsai oldalon 2-es beállótól a kiserdő alatti öbölig lehet! Horgászhelyek
elfoglalása érkezési sorrendben történik, előfoglalás nincs!

2015, március 01.

Kijutó Fish Kft.

_________________________________________________________________________________________
3
www.sinkarto.hu

