BÁTONYTERENYE-MACONKAI
SZABADIDŐ- ÉS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
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E tájékoztató az első területi jegy vásárlásakor ingyenes,
pótláskor és minden egyéb esetben az ára 200 Ft.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a tájékoztató tartalmazza az
egységes állami horgászokmány fogási napló részének
kitöltésére vonatkozó speciális maconkai előírásokat is!
Ügyeletes halőr, helyfoglalás: +36 30 229 5177
Ellenőrzéskor a horgászhelyen egy személyi azonosító
okmányt, az egységes állami horgászokmányt, az éves
területi jegyet és a jelen tájékoztatót is be kell mutatni!

Tisztelt Horgászvendégünk!
A Maconkai-víztározót és tórendszerét, valamint a Zagyva
Nógrád
megyei
szakaszát
hasznosító
BSHE
Horgászrendjének kivonataként már a 12. éve kerül
kiadásra a most kézben tartott tájékoztató, amely a napi
területi jegy elidegeníthetetlen melléklete. A gyakorlati
tapasztalatok alapján így egyszerűbb megismerni a főbb
szabályokat, továbbá könnyebb az előírt helyi elviteli
nyilvántartási
és
rekord-bejelentési
kötelezettségek
teljesítése is. Két éve jelentős és a napi gyakorlatban is
bevált változás volt, hogy korábbi maconkai napijegyes
tájékoztatók összevonásra kerültek, továbbá bevezetésre
került az egységes állami horgászokmány - amely kiváltotta
a tagok speciális fogási naplóját is -, így a 2018. évre a
tájékoztató felépítésében és tartalmában ismét nincsenek
érdemi változtatások. A 2017. év pedig számunkra
valószínűleg hosszú időre emlékezetes marad, mert a tagiés vendégforgalom, a rekordfogások és a rendezvények
tekintetében is csúcsokat döntöttünk. Nem véletlenül…
Egyesületi értékeink, páratlan halállományunk megőrzése
így még jobban közös lehetőségünk és felelősségünk.
Maconka tartósan Magyarország egyik legnépszerűbb
horgászvize, számos kitüntető cím, elismerés, világ- és
versenycsúcs birtokosa. Mindezt Önöknek, a látogatásukkal
kinyilvánított bizalomnak is köszönhetjük! Legyünk hát
közösen büszkék az eredményekre, de védjük is együtt a
víz és a táj barátainak érdekeit, óvjuk az élővilág törékeny
értékeit! Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is jó
egészséget, sok szabadidőt és szép horgászélményeket
kívánok a 2018. évi szezonra:
Dr. Dérer István elnök sk.

Bevezető
Ezen napijegyes tájékoztató horgászati előírásai az
Egyesület Horgászrendjének kivonataként a BSHE napi
területi jeggyel rendelkező vendégeire és tagjaira (két
készség egyidejű használatára jogosító horgászati
jogcímek: FN, FA, JF; egy készség használatára jogosító
napijegyes jogcímek: IN, TU, IA) vonatkoznak!
Külön tagi tájékoztató készült az egyesületi kategóriáknak
(FP, FC, FU, FS, FK, KU, IP, IU) megfelelően az éves
területi jeggyel rendelkező tagok részére.
A két tájékoztatóhoz az egyes speciális és kiegészítő
horgászati módok igénybevétele esetén egyaránt
kötelezően alkalmazandó a kiegészítő tájékoztató, amely
részleteiben tartalmazza a helyfoglalásos horgászat,
valamint a Rekord- és Élmény-tavi horgászat speciális
egyesületi szabályait.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken való
tartózkodás horgászatot nem érintő, általános szabályai a
családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek!
A továbbiakban az anyagban a definíciókat kiemelt, az e
tájékoztatón kívüli hivatkozásokat kiemelt és dőlt, a
tájékoztatón
belüli
hivatkozásokat
dőlt,
a
figyelemfelhívásokat aláhúzott betűk jelölik.
A horgászat tervezéséhez, a terület megismeréséhez
szükséges részletes, méretarányos helyszínrajz a
vízparton több ponton elhelyezett információs táblákon
található meg, illetve a BSHE www.maconka.hu címen
elérhető hivatalos weboldaláról, azon belül a tóbemutató
írásból tölthető le.
A jelen tájékoztató értelmezését, az alapszintű áttekintést
segítő térképvázlat a következő oldalakon található.

Bátonyterenye, 2017. december 30.
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I. A kezelt területen való tartózkodás szabályai
1. A BSHE által kezelt terület a Maconkai-víztározó és
tórendszere, valamint az ezen vízterülethez tartozó, külön
meghatározott védterület. Az Egyesület hasznosítja és
ellenőrzi továbbá a Zagyva teljes Nógrád megyei szakaszát.
2. A Zagyva dorogházai közúti hídtól az előtározóig, onnan
pedig a Mátraverebélyi-zöldtározó zsilipjéig terjedő
szakaszain, valamint a helyszínrajzon és a térképvázlaton
feltüntetett, vagy külön eseti hirdetményben meghatározott
egyéb területeken, partszakaszokon horgászni, valamint
horgászkészséggel tartózkodni tilos.
3. A védterületen belül a tavak, tórészletek, egyéb területek
és a partszakaszok jelen tájékoztatóban is alkalmazott
hivatalos elnevezéseit, rövidítéseit, valamint a horgászat
általános lehetőségeit a térképvázlat és a helyszínrajz
szemlélteti. A feltételes horgászati lehetőségre kijelölt
területek csak a halőr előzetes engedélyével foglalhatók el,
külön meghatározott feltételek mellett.
4. A további szabályok eltérés jelölése hiányában a
horgásztatásra általánosan és feltételesen kijelölt
partszakaszokra, területekre egyaránt vonatkoznak.
5. A védterület határain vagyonvédelmi kerítés került
kialakításra. A horgászhelyek megközelítése és elhagyása
kizárólag a halőrháznál kialakított főbejáraton keresztül
engedélyezett. A hosszgát szivárgó-csatornája és a kerítés
közötti földsáv területére, valamint a táblákkal jelölt egyéb
helyekre belépni tilos.
6. A BSHE az egykapus rendszer bevezetése keretében a
védterületre
belépő
gépjárművekhez
elektronikus
belépőkártyát biztosít, amely a déli partszakaszra
vonatkozó térítésmentes alap- vagy a megvásárolt egyéb
jogosultsági szintnek megfelelően kerül aktiválásra és
kizárólag a jogosult által használható.
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7. Gépjárművel csak előzetes díjfizetés esetén
használhatók a hosszgáti-, a Nyári kikötői és a halőrház
melletti belső útszakaszok és parkolók. A főbejáratnál,
valamint a déli parti útszakaszokon kiépített, táblákkal
megjelölt parkolók eseti használata térítésmentes.
8. A gépjárművel történő közlekedés és a parkolás csak a
térképvázlaton vagy a helyszínrajzon jelölt útszakaszokon
illetve parkolókban, a közlekedési táblák által szabályozott
módon lehetséges.
9. A II. és III. tórészlet, valamint a hosszgáti szakasz
horgászatra kijelölt partszakaszai melletti utak mentén a
parkolás csak az út külső, azaz a víztől távolabbi oldalán és
az úttal párhuzamos leállási mód megválasztása mellett
engedélyezett. Megfordulni csak az erre kijelölt helyeken
lehetséges.
10. A védterületen belül az autó belsejében, jól látható
helyen el kell helyezni a parkolóbérletet vagy a
belépőkártyát, amely a jogosultságot igazolja. A
jogosulatlan közlekedés, illetve parkolás pótdíjfizetési
kötelezettséget von maga után.
11. A fő közlekedési utakon kívül gyalogosnak számít a
kerékpáros, a segédmotoros és a motoros is, így a
homlokgát-, a hosszgát-, az előtározói keresztgát
koronáján, valamint a Nyári kikötőben, az I., II. szigeteken
és bejáróikon, a Felező-félszigeten, továbbá a Rekord-tó
északi és az Élmény-tó keleti partján ezen eszközöket a
vendégek nyugalma érdekében csak tolni szabad.
12. A védterület belső útjain a megengedett legnagyobb
közlekedési sebesség 20 km/h. Vigyázzunk a gyermekekre!
13. A védterületen vagyonvédelmi rendszer került
kiépítésre. A védterületre belépők hozzájárulnak, hogy róluk
videofelvételek készüljenek. A rögzített felvételeket a BSHE
köteles zártan kezelni és rendkívüli esemény hiányában
azokat a megőrzési idő lejárta után megsemmisíteni.
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14. A napijegyek, kiegészítő szelvények kiadása az adott
napra (a helyfoglalásos horgászat és a horgászverseny
kivételével) a nappali horgászidő kezdete előtt 15 perccel
indul a halőrháznál, majd ezt követően folyamatos.
15. Általános horgászat esetén a védterületre a belépés
csak érvényes napijegy birtokában és legkorábban a napi
horgászidő kezdetétől lehetséges, a távozásnak pedig
legkésőbb annak végétől számítva 15 perc elteltével meg
kell történnie A hétközi éjszakai horgászat a napijegyes
horgászoknak is engedélyezett.
16. A BSHE által kezelt területeken a természet
védelmének
szabályai
értelmében
a
horgászati
tevékenységen túl tilos a helyi élővilág állapotának,
minőségének bármilyen megváltoztatása, zavarása, a víz
szennyezése és a szemetelés bármilyen változata.
17. A horgászhely (a készségek tervezett helyétől
számított 2,5 méteres körzet) csak akkor foglalható el, ha
előtte az ott lévő szemét eltakarítása megtörtént.
18. A horgászat közben keletkezett szemét csak a
vízparton
elhelyezett
tárolókba,
lezárt
zacskóban
helyezhető el. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk és a
szotyola-maghéj, valamint a rágó eldobása is.
19. A védterületre kutyát csak a halőr előzetes
engedélyével lehet bevinni. A szájkosárra, pórázra is
kiterjedő engedély esetén a tartás csak mások zavarása és
veszélyeztetése nélkül, a keletkező hulladék szemétként
történő kezelése mellett történhet. A kutya fürdetése tilos.
20. Nem minősül szennyezésnek a kereskedelmi
forgalomba hozott (hozható), horgászati célú és
környezetbarát etetőanyagok indokolt mértékű használata.
21. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája
tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság esetén a halőr
által a horgászat folytatása megtiltható, a terület azonnali
elhagyásának elrendelése mellett.

22. Tüzet gyújtani csak a kiépített helyeken és csak hozott
faanyag felhasználása mellett lehetséges. Tűzgyújtási
tilalom elrendelésével e lehetőség a halőr által korlátozható.
23. Sátorozás csak a kijelölt partszakaszokon, díjfizetés
esetén és az általános éjszakai horgászati időszakban
lehetséges. E szabály szerint sátornak számít a lakókocsi
és a lakóbusz is. A helyfoglalásos horgászat igénybevevői
és a versenycsapatok e díj alól mentesülnek.
24. Sátornak minősül - ide nem értve az egy ponton
rögzített sátras ernyőt - minden olyan felépítmény, melynek
teteje és legalább 3 oldala van. A hosszgáti sátorozás
(gátkorona, padka) egyénileg kerül engedélyezésre.
25. Sátor a vízvonaltól minimum 10 méter távolságra
állítható fel. Az áramfelvétel a halőr által meghatározott
helyen és módon, térítés ellenében lehetséges.
26. A sátorozóknak ellenőrzéskor fel kell mutatni azt a
nyugtát, amely a jogosultságot és az időtartamot igazolja.
27. A sátor lebontásának legkésőbb az előírt időpontig,
ennek hiányában az utolsó engedélyezett éjszakát követő
nap 10:00 órájáig meg kell történnie.
28. A BSHE a sátorozás helyét és időtartamát az időjárás
függvényében (pl. árvíz) időszakosan tovább korlátozhatja.
29. A védterületen kiépített kommunális létesítmények
használata térítésmentes. A berendezési tárgyak és
tisztaság megóvása a mindenkori használók kötelessége,
kártérítési felelősség vállalása mellett. A zuhanyzók
használata a helyfoglaló horgászok és kísérőik kivételével
csak a halőrök engedélyével lehetséges.
30. A védterületen elhelyezett filagóriák, padcsoportok és
egyéb tóberendezési tárgyak rendeltetésszerű használata,
állagmegóvásának elősegítése szintén a használók
kötelessége. A helyfoglalásos horgászat esetében a
horgászhelyhez rendelt tóberendezési tárgyak használata
csak a jogosultak által, átadás-átvétel mellett lehetséges.
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31. A védterületen működő büfé üzemeltetését és
nyitvatartási rendjét, valamint szolgáltatásait az Egyesület
és a bérlő külön szabályozza. E szabályozás, így a büfé
működése elsődlegesen a horgászok és családtagjaik,
kísérőik érdekeit kell, hogy szolgálja.

32. A horgászhelyen a horgászat megkezdése csak a
jogszabályok és előírások, valamint a BSHE Horgászrend
ismeretében, továbbá a tevékenységre jogosító okmányok
mindegyikének helyszíni birtokában lehetséges. Turista
horgászjeggyel csak nappal, a II. és III. tórészleten, a bojlis
módszer általános tilalma mellett lehet horgászni.
33. 550 cm feletti, vagy 350 cm alatti vízállásnál horgászni
tilos. A lékhorgászat csak a II. és III. tórészleten, külön
engedéllyel lehetséges. Rendkívüli időjárás, valamint
környezetvédelmi és/vagy halegészségügyi veszély esetén,
továbbá munkavégzés okán a halőr a horgászatot, vagy
annak módját átmenetileg korlátozhatja. E korlátozás lehet
általános, vagy csak a meghatározott területre kiterjedő.
34. A napi horgászatot megkezdeni csak előzetes
tájékozódás után lehet. A jelen tájékoztató rögzített
szabályain túli aktuális tilalmak és korlátozások
elsődlegesen és irányadóként a halőrháznál és a
főbejáratnál, valamint a www.maconka.hu weboldal
„maconka” fórumának heti bejegyzéseiben tekinthetők meg.
35. Az általános parti horgászatra engedélyezett
szakaszokon az érkezés sorrendjében bármely szabad hely
elfoglalható. A külön nem kijelölt horgászhelyek közötti
legkisebb előírt távolság - a szomszédokkal történő
előzetes megegyezés hiányában - 5 méter.
36. Magánszemély által foglalt hely nincs, így a parton
elhelyezett készségek, felszerelések a horgászhely tartós
foglalására sem használhatók.

37. A helyfoglalások rendjét és módozatait a kiegészítő
tájékoztató szabályozza. A horgászati (etetési) hely
bójával, vagy más módon történő tartós megjelölése csak
ezen esetben, a halőr engedélyével lehetséges.
38. Halradar, távirányítású etetőhajó, továbbá bármilyen
csónakmotor (elektromos is) használata tilos.
39. Horgászni a napijegyen feltüntetett számú (2, vagy 1
db) készséggel és botonként 2 db horoggal (kivétel a
gyárilag 3 horoggal ellátott pergető műcsali) engedélyezett,
de készenlétben több felszerelt bot is tartható. Bojlizáskor
botonként csak 1 db horog használata engedélyezett.
40. Horgászat közben 1 db, maximum 1 m2-es emelőháló
használata kizárólag csalihal-gyűjtés céljából megengedett.
41. A vízparton csak fém és műanyag bottartó használható.
42. Valamennyi vízterületen a minimum 75x75 cm méretű
és sűrű szövésű (maximum 1,5x1,5 cm) merítőszák, ezen
túl a fő tározótér területén a minimum 120x70x5 cm-es
halpaplan (vagy ezt kiváltó halbölcső) és a sebfertőtlenítő
spray használata a parton és csónakban egyaránt kötelező. A
bojlis módszer (tetszőleges, fűzött csali a horog alatt)
alkalmazása esetén a fő tározótérre előírt kiegészítő
eszközökön túl a minimum 90x90 cm-es merítőszák és a
minimum 120x60 cm-es pontyzsák használata is kötelező.
A tárgyi szankciókat külön hirdetmény szabályozza.
43. A vágóhorog és a halkiemelő használata tilos.
44. A horgász bevetett készségét nem hagyhatja el,
időszakos távozásakor köteles azt kivenni. A vele együtt
érkező és érvényes területi jeggyel rendelkező gyermek
csak jelenlétében, felügyelete mellett horgászhat.
45. A horgászhelyen a horgászat végéig gondoskodni kell a
megtartani kívánt hal kíméletes tárolásáról és élve
tartásáról. Drótszák, nagy szembőségű műanyag tartószák
nem használható. Pányvára (kantárra) csak ragadozó hal
fűzhető fel, halanként 1 db szájbilincs alkalmazásával.
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II. A horgászat általános feltételei

46. Az elvinni kívánt hal annak a horgászhelyen vagy a
főbejáratnál történő ellenőrzése előtt nem pusztítható el! Az
elvihető hal elpusztítása, konyhai előkészítése a
védterületen belül csak külön halőri engedéllyel lehetséges.
III. A horgászati idők és a horgásztatási módok
47. A horgászati idő az adott napon nappali aktív
horgászatra engedélyezett időintervallum, melynek kezdete
és vége az éves időnaptár táblázata szerint órákban és
percekben került meghatározásra.
48. Aktív horgászat az a tevékenység, amikor a horgász
bármilyen szereléke a vízben van, azaz a bedobás legalább
egy készséggel már megtörtént.
49. Éves időnaptár:
7.00-16.00
január 01 (H) - január 19. (P)
január 20 (SZ) - február 16. (P)
6.30-17.00
február 17 (SZ) - március 09. (P)
6.00-18.00
március 10 (SZ) - március 24.  (SZ)
6.00-18.30
március 25  (V) - április 06. (P)
6.00-19.30
április 07 (SZ) - április 20. (P)
5.30-20.00
április 21 (SZ) - május 04. (P)
5.00-20.30
május 05 (SZ) - május 18. (P)
4.30-21.00
május 19 (SZ) - június 17. (V)
4.00-21.30
június 18 (H) - július 15. (V)
4.30-21.00
július 16 (H) - augusztus 12. (V)
5.00-20.30
augusztus 13 (H) - augusztus 26. (V)
5.30-20.00
augusztus 27 (H) - szeptember 09. (V)
6.00-19.30
szeptember 10 (H) - szeptember 23. (V)
6.00-19.00
szeptember 24 (H) - október 07. (V)
6.00-18.30
október 08 (H) - október 27.  (SZ)
6.30-18.00
október 28  (V) - november 11. (V)
6.30-17.00
november 12 (H) - november 25. (V)
6.30-16.30
7.00-16.00
november 26 (H) - december 31. (H)
H: hétfő, P: péntek, SZ: szombat, V: vasárnap

50. Jellege szerint általános horgászati mód az általános
nappali- és az általános éjszakai-, speciális a hétközi
éjszakai- és a helyfoglalásos-, kiegészítő a tematikus(Rekord-tavi, Élmény-tavi) és a csónakos horgászat.
51. Az általános nappali horgászat a természeti feltételek
megléte esetén az év minden napján lehetséges.
52. Az általános éjszakai horgászat a vízterület
horgászatra engedélyezett teljes területén, a pénteki és
szombati, valamint a munkaszüneti napokat megelőző
napokon március 23-tól november 05-ig engedélyezett.
53. A horgászhely (csónak esetében a partról is jól látható),
folyamatos megvilágítása az éjszakai horgászat teljes
időtartama alatt kötelező, kivétel a közvilágítással érintett
parti horgászhelyek. Ifjúsági horgász éjszaka egyedül,
felnőtt horgász jelenléte nélkül nem horgászhat.
54. Az általános éjszakai horgászati napokon a kiegészítő
szelvény nélküli napijegy az időnaptár szerinti horgászati
idő végénél 1 órával rövidebb időtartamra érvényes. Az
éjszakai napijegyes horgászat csak kiegészítő szelvény
előzetes váltása mellett, a következő napi horgászidő
kezdetéig és a napijegy szerinti elviteli lehetőség 1 db
nemes- és 1 kg egyéb hallal való növelése mellett
engedélyezett. A másnapi horgászidő kezdetekor újabb
napijegy váltható, az elvitelre tárolt halak bemutatása után.
55. A hétközi éjszakai horgászatra csak a térképvázlat
szerinti I. szigeten (a helyfoglalással nem érintett helyeken)
és bejáróján, a gáti, 1. sz. versenypálya táblával is jelzett
0-400 m-es szakaszán, valamint a déli, 2. sz.
versenypályán és csónakból van lehetőség.
56. A helyfoglalásos horgászat az I. és II. szigetek kijelölt
helyein, ezen túl a Felező-félszigeti- és a déli, 2. sz.
versenypálya melletti filagóriáknál, a Felező-spiccen, a gáti,
1. sz. versenypálya és a Nyári kikötő kijelölt szakaszain,
továbbá a Rekord-tavon lehetséges.
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57. A helyfoglalásos horgászat díjköteles és a napijeggyel
rendelkező horgászok számára is kedvezményes.
A további részletek a kiegészítő tájékoztatóban találhatók.
58. A folyamatos napijegy- és kiegészítő szelvény
megváltással, egy horgászhelyen történő horgászat nem
számít helyfoglalásnak és a halőr által korlátozható.
59. Helyfoglalásnál a BSHE az elvihető halak számát az
általános napijegyes lehetőségeken túl is korlátozza.
60. A helyfoglalást a weboldalról közvetlenül elérhető
informatikai program is segíti, melynek alkalmazásáról a
halőrök tájékoztatást adnak.
61. A Rekord- és Élmény-tavi horgászat szabályait szintén
a kiegészítő tájékoztató tartalmazza.
62. A napijegyes csónakos horgászat fő szabályként
egyesületi bércsónakból és a fő tározótér területén
lehetséges. A halőr engedélye alapján a horgászatra hozott
saját csónak, gumicsónak, illetve a tag által eseti
használatra átadott egyesületi tagi csónak használata
kizárólag a bércsónakok igénybevevő személyek száma
szerint
megállapított
díjával
megegyező
fizetési
kötelezettség előzetes teljesítése után lehetséges. A
díjfizetés szempontjából a felnőtt kísérők is horgásznak
számítanak. Ifjúsági horgász csónakból egyedül, felnőtt
horgász jelenléte nélkül nem horgászhat, gyermekeket nem
vihet magával. Az általános műszaki előírások és
használati
szabályok
valamennyi
csónakra
és
csónakhasználóra egyaránt vonatkoznak.
63. Az Egyesület a csónakban tartózkodók engedélyezett
maximális számát csónaktípusonként kötelező érvénnyel
meghatározza. A csónakbérlőnek és -használónak a
használat alatt teljes személyi- és kárfelelőssége áll fenn.
64. A csónakos horgászatnál a horgászati idő kezdete a
tározói területre való belépésre, a vége pedig a kikötőbe
való beérkezésre vonatkozik.

65. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása
tilos, számukra a megfelelő dobótávolságot biztosítani kell.
A BSHE az engedélyezett parti dobótávolságot (maximum
100 m) indokolt esetben bójákkal jelölheti ki.
66. A kikötőn és kijáratán kívül a part egyéb, szabad részeinek
és más csónakoknak 20 méternél kisebb távolságra való
megközelítése, továbbá a hely megjelölése tilos.
67. A csónakos horgászat további speciális feltételeit a
BSHE külön szabályozza. Az eseti tilalmak elsődlegesen a
halőrháznál és a weboldalon, illetve a kikötő bejáratánál
elhelyezett információs táblán kerülnek közzétételre.
68. Kiemelt események azok az eseménynaptárban
szereplő versenyek és egyéb rendezvények, melyek
időtartama alatt a horgászat helye, ideje, módja, vagy
egyéb feltétele a tájékoztató általános szabályaitól eltérően
korlátozásra kerül. Ezen korlátozások az egész vízterületet
egyszerre nem érintik, mivel az Egyesület a parti horgászat
lehetőségét valahol egész évben biztosítja. A kiemelt
eseményeket és a hozzájuk kapcsolódó időbeosztást,
valamint az eseti hely szerinti tilalmakat a weboldalon
közzétett és folyamatosan aktualizált horgásznaptár,
illetve eseménynaptár rögzíti.
69. A versenyszabályzattal rendelkező, hivatalos versenyek
meghirdetése a weboldalon az eseménynaptárban, mint
hivatalos versenynaptárban történik. A meghirdetésnél a
verseny jellege és főbb paraméterei, illetve az elrendelt
korlátozások is megjelenítésre kerülnek. A szervezői,
rendezői, vagy a versenybírósági feladatokat a BSHE
mellett más szervezet, vagy személy is elláthatja. E
versenyek a nevezés lehetőségét tekintve lehetnek nyíltak,
meghívásosak és zártak.
70. Nyílt versenyre a meghirdetett létszámkereten belül
bárki jelentkezhet, akinek érvényes horgászengedélye van,
és a versenyszabályzat feltételeit elfogadja.

-14-

-15-

71. Meghívásos versenyre a szervező határozza meg a
versenyszabályzati feltételeknek megfelelő meghívottak
körét. Ide a meghívottakon kívüli személyeknek,
csapatoknak is lehet jelentkezni, de ezen jelentkezés
indokolás nélkül visszautasítható. Zárt meghívásos
versenyen csak az előre meghatározott személyi kör
versenyezhet, de a személyi jogosultság ellenőrzésre kerül.
72. A vízterületeken magánkezdeményezésű versenyek
szervezése csak előzetes bejelentés alapján, írásos
megállapodás megkötésével történhet. Egyéb zárt
rendezvényekre területek bérlése és azok kizárólagos
használata szintén csak megállapodás alapján lehetséges.
73. A kiemelt események okán elrendelt eseti területi
horgászati tilalom a weboldalon kívül az érintett területhez
legközelebb eső információs táblán, illetve szükség esetén
egyéb jól látható módon (szalagozás) is jelzésre kerül.
IV. Elviteli korlátozások és kedvezmények
74. Általános elviteli tilalomként egész évben tilos elvinni:
angolna, aranyhal, buffalo, compó, domolykó, fekete amur,
garda, jászkeszeg, kősüllő, kecsege és minden egyéb
tokféle, koi ponty, menyhal, pettyes harcsa, széles kárász,
valamennyi sügérféle (csapó-, csíkos-, fekete), továbbá az
elvihető halfajok jegyzékében nem szereplő, illetve
jogszabály által védettnek nyilvánított egyéb fajok.
75. Faj szerinti időszakos fogási tilalmak:
csuka
február 01 - március 30.
süllő, balin
március 01 - április 27.
márna
április 16 - május 31.
mentesítve, nincs tilalom
ponty (kivétel koi)
május 04 - június 15.
harcsa (100 cm)
harcsa, amur
november 05 - február 22.
A tilalmi idők a kezdetként megjelölt nap 0. órájától kezdődnek és a
befejező nap 24. órájával fejeződnek be.

76. Elviteli méret- és mennyiségi korlátozások:
FN jogcímű napi területi jegy esetén
elvihető méretek és mennyiségek
katehalfaj
1
gória
méret
együtt
maximum
30 - 55 cm
ponty
napi
napi
40 - 75 cm
I.
amur
3 db,
2 db
40 - 65 cm
márna
melyből
1 db hal
40 - 65 cm
süllő, balin
napi
lehet
45 - 75 cm
II.
csuka
2 db
5 kg feletti
60 -150 cm
harcsa
2
≤ 35 cm
keszegfélék
napi
≤ 30 cm
ezüstkárász
III.
--3 kg
3
busa, egyéb
 cm
1

Egy horgászat alkalmával (éjszakai kiegészítő szelvény birtokában is)
csak 1 db 5 kg feletti, valamint összesen napi 15 kg hal vihető el!
Dévérkeszeg, karikakeszeg, veresszárnyú keszeg, bodorka, küsz
3
Ide tartozik a törpeharcsa, a naphal és a razbóra is
2

kategória
I.

II.

III.

IN, TU jogcímű napi területi jegy esetén
elvihető méretek és mennyiségek
1
méret
együtt
maximum
30 - 55 cm
ponty
napi
napi
40 - 75 cm
amur
2 db,
1 db
40 - 65 cm
márna
melyből
1 db hal
40 - 65 cm
süllő, balin
napi
lehet
45 - 75 cm
csuka
1 db
5 kg feletti
60 -150 cm
harcsa
≤ 35 cm
keszegfélék2
napi
≤ 30 cm
ezüstkárász
--3 kg
3
busa, egyéb
 cm
halfaj

1

Egy horgászat alkalmával (éjszakai kiegészítő szelvény birtokában is)
csak 1 db 5 kg feletti, valamint összesen napi 10 kg hal vihető el!
Dévérkeszeg, karikakeszeg, veresszárnyú keszeg, bodorka, küsz
3
Ide tartozik a törpeharcsa, a naphal és a razbóra is
2
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77. Az adott hal méretét az orrcsúcstól a farokúszó tövéig,
a test középvonalán és annak görbületét is követve kell
megállapítani. A méréshez a horgász köteles megfelelő
mérőszalagot tartani magánál.
78. Egy haltartó szákban vagy pontyzsákban egyidejűleg
csak egy horgász zsákmánya tárolható.
79. Az elviteli tilalom, illetve védelem alatt álló, vagy az
egyébként elvihető, de méret- és mennyiségi-, esetleg
jelölési korlátozás alá eső; továbbá a kívülről akadt halat a
horgász köteles azonnal, kíméletesen visszaengedni.
80. Ha a horgászat helyén a bojlizás kivételével bármilyen
okból sorozatosan el nem vihető hal akad a horogra, akkor
a módszeren vagy a helyen haladéktalanul változatni kell a
halőr egyidejű értesítése mellett.
81. Ha a horgászat során a megtartott elvinni kívánt és így
szákba került halak száma elérte az adott kategóriára
engedélyezett napi/heti maximumot, akkor a kategória szerinti
halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni.
82. Ha a napi elviteli mennyiség esetében, illetve a III.
kategória szerinti halaknál az utolsó fogott hallal a horgász
a napi súlyhatárt átlépi, az még megtartható.
83. A szabályosan kifogott és megtartható halak cseréje,
átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos.
84. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott és elvihető
méretű hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre)
került és azt a horgász a később kifogott, nagyobb halra
kívánná átcserélni. Átadáson és ajándékozáson a
védterületen belüli ingyenes halátadás értendő.
85. A halak öncélú, BSHE engedély nélkül történő jelölése,
csonkítása, elpusztítása szigorúan tilos és végleges kitiltást
von maga után. A horgász köteles a neki felróható módon
elpusztult, illetve az általa elpusztított halat leadni és annak
kiegészítő tájékoztatóban meghatározott halgazdálkodási
pótlási értékét is megfizetni.

86. Ha a horgászat során az elvinni kívánt halak száma már
elérte az adott napi napijegy érvényességi időszakára
engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat a
továbbiakban már csak e célra érvényesített kiegészítő
szelvény (E) váltása után, az éjszakai horgászati időben
engedélyezett. Ha így is kimerítésre került az elviteli keret,
akkor a horgászat tovább nem folytatható a következő napi
horgászidő kezdetéig újabb napijegy váltása esetén sem.
87. Rekordhalak bejelentése és külön kedvezménye:
Valamennyi kifogott, BSHE rekord súlyhatárt elérő hal
regisztrációra történő bejelentése kutatási célból kötelező.
A fő tározótérből, valamint a II. és III. tórészletből
szabályosan kifogott, bejelentett, tárolt és visszahelyezett
hal kifogója kérelmére külön kedvezményként az általa
választott I. vagy II. kategóriában a napijegye
érvényességének időszakában további 1 db hal elviteli
lehetőségében, vagy egyesületi ajándékban részesülhet. A
kedvezmény nem vehető igénybe, ha a rekordhal elvitelre
került; bojlis módszer alkalmazása esetén; valamint ha a
fogás a Rekord-tavon, az Élmény-tavon vagy az előtározón
történt.
88. A külön kedvezményen túl a BSHE a rekordereket más
módon is elismerheti, illetve a naptári év kiemelkedő
rekordhalainak kifogóit közgyűlésén elismeri.
89. A kedvezmény elbírálása szempontjából a szabályos
tárolás az, ha a regisztráció befejezéséig a hal
sérülésmentesen, pontyzsákban vagy sűrű szövésű
tartószákban került elhelyezésre.
90. A regisztráció gyors és pontos lebonyolítása a halőr és
a horgász közös kötelessége. A halőr a regisztráció során
felveszi a szükséges adatokat és a horgászt is ábrázoló
fényképet készít, majd megvárja a hal visszaengedését és
elúszását. A regisztráció után a halőr jogosult az adott hal
más egyesületi vízterületre való áttelepítésére is.
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91. A kedvezmény a fogás napján benyújtott külön
kérelemre, méltányosságból a tárgyévben történő
következő horgászat alkalmával is érvényesíthető.
92. A BSHE rekord súlyhatárai:
bodorka, csapó sügér, csíkos sügér,
domolykó, garda, kősüllő, laposkeszeg,
0,25 kg
paduc, pisztráng, törpeharcsa,
vörösszárnyú keszeg és minden egyéb faj
aranyhal, angolna, jászkeszeg, karikakeszeg,
menyhal, pisztrángsügér (fekete sügér),
0,50 kg
széles kárász (aranykárász), szilvaorrú keszeg
compó, ezüstkárász, kecsege, vicsege
1,00 kg
dévérkeszeg, márna, pettyes (amerikai) harcsa
1,50 kg
balin, buffalo, fogassüllő
3,00 kg
csuka, fehér tok, fekete amur, itáliai tok,
koi ponty, lapátorrú tok, lénai tok, vágótok,
5,00 kg
volgai tok
amur, busa (fehér és pettyes), harcsa, ponty
10,00 kg

93. Az egységes állami horgászokmány (EAH) részét
képező jelenléti horgásznaptár és fogási napló naprakész
vezetése, éves összesítése jogszabályi kötelesség. A
maconkai víztérkód: 12-025-1-1. Az okmányt 2019.02.28-ig
ott kell leadni, ahol azt a horgász megkapta, vagy tértivevényes
postai küldeményként fel kell adni a forgalmazónak. A napijegy
leválasztandó, a horgászat végén a halőrnek leadandó elviteli
kimutatási szelvényének (napijegy-szelvény) pontos, a fogási
naplóval egyező és egyidejű vezetése minden horgász
kötelessége. A bejegyzésnél az 1-2. sorba az azonos
kategóriába (I., vagy II.) tartozó halakat, a 3. sorba a
fennmaradó 1 db halat, a +1 feliratú sorba pedig a
kiegészítő szelvénnyel elvihető +1 db halat kell feltüntetni.

94. Az egységes állami horgászokmány kiadásának,
valamint a fogási napló vezetésének általános szabályait a
horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza. Az éves
jelenléti horgásznaptár a III. fejezet, a fogási napló napi
elviteli fogásokra vonatkozó része a IV. fejezet, az V.
fejezetben pedig az éves fogásösszesítést kell a
horgásznak elvégeznie. A VI. fejezet a halfajokról és fogási
lehetőségeikről szóló kivonatos jogszabályi tájékoztató. E
fejezeti rész tartalmazza a BSHE, mint a területi jegy
kiadója részére a jogszabályokban meghatározott
tilalmaktól általánosan engedélyezett eltérési, szigorítási
lehetőségeket is, melyeket a jelen tájékoztatónak, mint a
területi jegy elidegeníthetetlen mellékletének kötelezően
tartalmaznia kell. A VII. fejezet az opcionális igazolás, a
VIII., záró fejezet a halőrzési bejegyzések fenntartott helye.
95. A BSHE az egységes állami horgászokmányban
rögzített lehetősége alapján a IV. fejezet napi
fogásösszesítő táblázatának és az V. fejezet éves
fogásösszesítő táblázatának vezetése során elrendeli az
elviteli fogásoknál a pontos horgászhely mindenkori
vezetését az itt felsorolt helykódok alkalmazásával. Fő
tározótér, partról: T, fő tározótér, csónakból, CS, II.
tórészlet: II., III. tórészlet: III., előtározó: ET. A BSHE a IV.
és V. fejezet vonatkozásában elrendeli még az elviteli
fogásoknál
a
kötelezően
gyűjtendő
halfajok
kiegészítését is az alábbi fajok esetében, a fogási
naplóban megadott kódok alkalmazásával, melyeket a
fogásösszesítő táblázat e célra fenntartott oszlopaiba kell
bejegyezni: keszegfélék 7, ezüstkárász 8, busák 9.
96. Az egységes állami horgászokmány megbontása, a
lapok cseréje, a horgász és a halőr által bejegyzett adatok
meghamisítása, azok eltüntetése tilos. Bizonyítottság esetén
e cselekmény feljelentést és minimum egy éves, a maconkai
horgászat lehetőségétől való eltiltást von maga után.
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VI. Záró rendelkezések

HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

V. A fogási napló és a napijegy-szelvény vezetése

97. A BSHE, mint jogi személy az általa kezelt területeken
bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem
vállal! A parkolási díj őrzést nem tartalmaz.
98. A BSHE igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott
halőrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok
alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának,
indokolt esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és
gépkocsijának ellenőrzésére, valamint visszatartására.
Ellenőrzési szempontból a tározói védterületen belül
tartózkodó vendégek, kísérők is horgásznak minősülnek.
E halőröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó
személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik
kötelező érvényűek! A vízterületen ellenőrzésre jogosult
még a Rendőrség szolgálatban lévő, intézkedésre jogosult
tagja, az ÁHSZ és a NMKH halászati felügyelője, valamint a
BSHE (igazolvánnyal ellátott) társadalmi halőre.
99. Az e tájékoztatóban említett, külön fizetési
kötelezettséggel járó szolgáltatások díjait és egyes kiemelt
szabályait a BSHE díjtáblázatai tartalmazzák, melyek a
halőrháznál folyamatosan megtekinthetők. A tájékoztatókat
kiegészítő
horgászrendi
részletszabályok
BSHE
hirdetmények formájában kerülnek kiadásra. A speciális,
illetve aktuális előírásokról, eseti tilalmakról a horgászat
megkezdése előtt a halőrtől is kérhető tájékoztatás.
100. A horgász a területi jegy kiváltásával elismeri a tárgyi
szabályok ismeretét és jogi-, erkölcsi-, valamint anyagi
felelőssége teljes tudatában vállalja azok betartását. Az itt
nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal
védelmére, a természetvédelemre, valamint a rendészeti
tevékenységre vonatkozó jogszabályok és az egyesületi
szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadók.

* E: elvitelre került, K: +1 db hal elviteli lehetőség,
A: egyesületi ajándék
Figyelem!
Az elvinni kívánt rekordhalat a fogási naplóba a horgásznak
e táblától függetlenül, azonnal be kell írnia!
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A HALŐRÖK BEJEGYZÉSEI
Rekordhalak elviteli és kedvezményi nyilvántartása
fogási
dátum
(hó, nap)

fogott
halfaj
neve

súly
(kg,
dkg)

igazoló
kód
(E, K, A)*

aláírás
(halőri
szignó)

A tiszta víz az élet bölcsője és egyben feltétele. Jövőnk, így
gyermekeink érdekében is óvja a szennyeződéstől a
természet benne rejlő, megismételhetetlen értékeit és védje
környezetét! (Erre figyelmeztesse társait is…)
Napi frissítésű, interaktív információ és fórum,
on-line helyfoglalás, meteorológia, rekordlista:
www.maconka.hu
www.maconka.eu
Ügyeletes halőr, helyfoglalás: +36 30 229 5177
Horgásztanya, fax: +36 32 355 077
Büfé, ételkiszállítás: +36 70 311 5997
Központi e-mail: maconka@maconka.hu
Halőri e-mail: maconka@digikabel.hu
Postacím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220.
Horgászboltok:
Maconka: +36 32 355 752, +36 20 932 2338
(100 méterre a halőrháztól + helyszíni árusítás)
Salgótarján / Best Fishing: +36 30 989 2137
Szállás, étkezés, szórakozás:
Szélkakas Fogadó és Étterem: +36 32 553 185
(ugyanitt pizza, egyéb ételkiszállítás rendelése is)
Szekér Fogadó és Étterem: +36 32 418 200
Uszoda/Wellness: +36 32 353 195
Seconda Casa Szabadidőközpont: +36 32 418 100
***
Köszönjük a figyelmet!
 DI 2018 TAJ18TN 171230
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