
A horgász a hatályos halgazdálkodási törvényt és a helyi előírásokat, valamint az etikai normákat (horgászati szabályok) köteles megtartani.
A Némó horgásztó vízterületén felnőtt és ifjúsági (18 éves kor alatt) horgászok csak érvényes kiváltott horgászengedéllyel és éves vagy napi jeggyel horgászhatnak.

Nyitvatartás:

Horgászni csak előre egyeztetett időpontban lehetséges!

Jan 2.- dec 31. : Minden nap 06:00-20:00-ig

Éjszakai horgászat előre egyeztetett időpontban 
csak pénteki és szombati napokon 20:00-06:00-ig

Bejutás: 

Érkezési sorrendben vagy telefonos egyeztetés alapján.

Belépéskor (napijegy váltáskor) a halőr a horgászat idejére elkéri a horgászigazolványt, majd díjfizetés ellenében kiadja a napijegyet az éves jeggyel nem 
rendelkezők részére.

Napijegy csak érvényes állami horgászengedély, turista horgászjegy megléte esetén váltható.

A horgászengedély csak személyi azonosítóval együtt érvényes!

A horgász a napijegy átvételével elismeri,  hogy a horgászrendet megismerte és azt kötelező jelleggel betartja.

Távozás:
 
- A horgász távozás előtt köteles a horgászállást az érkezéskori állapotnak megfelelő állapotban, tisztán elhagyni (szemetet összeszedni, stb.)
- A halőr a horgász távozásakor a napijegyet elveszi és a mérlegelést követően a belépéskor átvett horgászigazolványt visszaadja.
- A horgász aláírásával igazolja a kifogott hal mennyiségét a Némó horgásztó halőri nyilvántartásában, illetve a fogási naplóba a fogást követően köteles beírni aznapi 
fogás eredményét a megfelelő oldalra.
Távozáskor a horgász az átvett eszközöket leadja a halőrnek.

A horgász köteles távozáskor csomagját a halőrnek felszólításra megmutatni, és a kifogott halak teljes mennyiségét mérlegelésre, illetve ellenőrzésre bemutatni. 

Napijegy (2 kg nemes hal vagy 3 kg apróhal elvihető): 3500 Ft

Sportjegy (a hal nem vihető el): 2500 Ft

Egy teljes áru felnőtt napijegy 1 személyre, 2 botra, és egy boton maximum 2 darab horog használatára jogosít. 
14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelet mellett horgászhat!

Súlykorlátozással védett halfajok:

Napi jegy:

Minden hal (fajra tekintet nélkül) maximum 4 kg. 
(a napijegy-súlykorlátnál nehezebb hal további jegyváltással vihető el.)

Sport jegy: a hal nem vihető el!

  Kötelező halkímélő eszközök:

- Szakáll nélküli horog.(Ha nem rendelkezik ilyennel horgász, a halőr a horgon lévő szakállat egy fogóval lenyomja.)

- Halkímélő matrac. (ha nem rendelkezik ilyennel a horgász, érkezésekor, a halőr egy átvételi elismervény aláírása    ellenében rendelkezésére bocsájta azt). 
Pontymatrac 400 ft/nap.

- Sebfertőtlenítő. (ha nem rendelkezik ilyennel a horgász, a halőr, érkezésekor egy átvételi elismervény ellenében rendelkezésre bocsájta azt.) Szájfertőtlenítő 
spray 300 ft /nap

A pontymatrac ill. a szájfertőtlenítő spray a horgászat végén leadandó! 

A halak fotózása KIZÁRÓLAG guggoló testhelyzetben pontymatrac felett engedélyezett!
Szigorúan TILOS a halak bárminemű megjelölése, csonkítása.

A kifogott hallal minden horgász köteles a lehető legkíméletesebben bánni!
A hallal durván bánó horgászt a tó területéről a halőr vagy tógazda azzonali hatállyal kitilthatja,és az okozott kár megtérítésére kötelezheti. 

A horgásztó átlagos vízmélysége 2,5-3,5 méter,  45 fokos belső(vízoldali) rézsűvel, ezért a horgászat csak a kijelölt, előírások szerint kialakított horgászállásokról 
engedélyezett,a horgász saját felelősségére.

Csónak használata nem engedélyezett!

Etetőanyag használata szigorúan tilos! Etetni csak szemes főtt kukorciával, bojlival, pellettel megengedett. 

A horgászati szabályok megsértői a halőr felszólítására kötelesek a horgásztó területét elhagyni! A figyelmeztetést a halőr köteles a fogási naplóba bejegyezni.
 
Az a horgász, aki háromszori figyelmzeztetésben részesül, a további horgászattól eltitlásra kerül.  

Időpontfoglalás:
Németh Péter tógazda

06 70 366 83 82

HELYI HORGÁSZREND

Jó horgászatot, kellemes időtöltést!


