Nőtincs Lókos-pataki Tározó Horgászrendje a 2017. évre – Víztérkód: 12-033-1-1
1. Vendégeink számára a parkolás az őrház előtti parkolóban és a tározóhoz vezető aszfalt úton, a padkára lehúzódva
díjtalanul biztosított. Parkolásra használható továbbá a tó szántóföld felőli partján lévő híd előtti terület. A híd után, a
táblával jelzett területre behajtani tilos! A tározót övező utakon a megengedett maximális sebesség 5 km/h.
2. A tározó partján kiépített (kerékpár)úton a gépjármű forgalom tilos! Kivéve külön engedély alapján, nem
horgászati céllal. Kézikocsi a gátőrházban bérelhető, 500 Ft/db/nap bérleti díj ellenében.
3. Tározónkon az Országos Horgászrend és a halászati törvény előírásai az irányadók, az abban foglaltak és a
tározónkra érvényes jelen horgászrend betartása kötelező! Kereskedelmi célból horgászni tilos!
4. A horgászat megkezdése előtt és befejezése után a gátőrházban kell bejelentkezni, ahol a törvényben előírt
feltételek ellenőrzését, napi-/féléves-/éves jegy értékesítését és a kifogott hal nyilvántartásba vételét végezzük.
5. Horgászni évszaktól függően világos időszakban lehet. A horgászat kezdési és befejezési időpontját a gátőrházban
kifüggesztett tájékoztatón olvashatják. A napi horgászat végét kongatással is jelezzük. Előre meghirdetett időpontban
hétvégén (péntekről szombatra és szombatról vasárnapra virradó éjszaka), valamint hét közbeni ünnep előtti éjszaka, valamint
egyes külön előre meghirdetett időszakban hét közben is éjszakai horgászati lehetőség biztosított 18.00-06.00 óra között.
6. Tározónkon a ponty horgászati tilalma 2017-ben nem érvényes, a tilalom alól az illetékes hatóság felmentést adott. A
tározóban élő és telepített más halfajra az egyes halfajtákra előírt fogási tilalmi időszak betartásával lehet horgászni,
azonban tározónkon 2017. 02. 01-től 2017. 04. 30-ig teljes rablózási (csuka, süllő, harcsa, stb.) tilalom van érvényben! A
jelölt időszakban semmilyen ragadozó hal nem fogható!
7. Helyi területi horgászjegyet az egyéb feltételek* megléte esetén a gátőrházban lehet vásárolni a
személyazonosság igazolásával:
 NAPIJEGY: 2500 FT. Ezért térítés nélkül elvihető 5 kg egyéb hal és 2 db méretes nemes hal. Térítés
ellenében további 3 db nemes hal a méretkorlátozás betartásával, fajtánként összesen 3 db**
 IFJÚSÁGI NAPIJEGY: 14-18 éves korig 1000 Ft, melyért az elvihető hal mennyisége a felnőtt napijeggyel
elvihető mennyiség felének megfelelő.
 GYERMEK NAPIJEGY 500 FT: 14 éves korig és a súlyos fogyatékkal élő, és/vagy kerekesszékes személyek
részére, melyért térítés nélkül elvihető 5 kg egyéb hal.
 FELNŐTT ÉVES TERÜLETI JEGY: 30.000 Ft, melyért térítés nélkül elvihető naponta max. 5 kg egyéb hal és 5
db nemes hal (fajtánként max. 3 db), évente összesen 20 db, súly nélkül. Az éves területi jegyre elvihető
halmennyiségen felül fogott nemes hal térítés ellenében vihető el a méret-, darab-, és tilalmi korlátozások
megtartásával.**
 FELNŐTT FÉLÉVES TERÜLETI JEGY: 16.000 Ft, melyért térítés nélkül elvihető naponta max. 5 kg egyéb hal
és 5 db nemes hal (fajtánként max. 3 db), összesen évente max. 10 db, súly nélkül. A féléves területi jegyre
elvihető halmennyiségen felül fogott nemes hal térítés ellenében vihető el a méret-, darab-, és tilalmi
korlátozások megtartásával.**
 ÉVES IFJÚSÁGI JEGY 14-18 ÉVES KORIG: 12.000 Ft, melyért egy bottal lehet horgászni és térítés nélkül elvihető
a felnőtt éves jegynél szabályozott halmennyiség fele.
 FÉLÉVES IFJÚSÁGI JEGY 14-18 ÉVES KORIG: 6.000 Ft, melyért egy bottal lehet horgászni és térítés nélkül
elvihető a felnőtt féléves jegynél szabályozott halmennyiség fele.
 GYERMEK ÉVES JEGY (14 éves korig): 2000 Ft, melyért térítés nélkül elvihető naponta 5 kg egyéb hal.
 ÉJSZAKAI HORGÁSZ JEGY egységesen: 2500 Ft/fő/alkalom, melyért térítés nélkül elvihető 5 kg egyéb hal és 2 db
méretes nemes hal. Térítés ellenében további 3 db nemes hal a méretkorlátozás betartásával, fajtánként összesen
3 db.** Az éjszakai horgászat időtartama: 18.00-06.00.
*Állami érvényes horgászjegy, érvényes horgászigazolvány, a személyazonosságot a területi jegy vásárlásakor igazolni kell!
**Térítési díjak: ponty 600 Ft/kg, csuka, harcsa 1.000 Ft/kg, süllő 1.200 Ft/kg. Az 5 kg feletti mennyiségű egyéb hal és amúr
200 Ft/kg térítés ellenében vihető el. Csuka 50 cm felett és 8 kg-ig vihető el. 8 kg feletti csuka nem vihető el! Süllő 40 cm

felett, harcsa 80 cm felett vihető el. Ponty 30 cm mérettől és max. 6 kg/db súlyig vihető el! Amur 50 cm mérettől vihető el.
8. A tározón felnőtt horgász 2 bottal horgászhat, melyeken 2 horog lehet botonként! A megtartani nem kívánt halat
haladéktalanul és kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Etetőhajó használata a tározó egész területén TILOS!
9. Gyermek horgász 1 bottal horgászhat, melyen 1 horog lehet. A gyermek horgász csak családtag, vagy felnőtt horgász
felügyelete mellett horgászhat! Kizárólag úszós szerelék használata engedélyezett!
10. Horgászni a tározó Északi partján a támfal végétől a fa hídig, a DNY-i parton a Vereszlényi patak hídjától a fa
hídig, táblával megjelölt partszakaszon lehet!
11. A parton foglalt horgászhely nincs, kivéve a horgászversenyek idejét, melyet előre jelzünk. A horgászok a
horgászhelyeket érkezésük sorrendjében foglalhatják el, az engedélyezett partszakaszok bármely horgászhelyén. Kérjük,
hogy horgászoktól elvárható etikus magatartást tanúsítsanak!

12. Csónakból horgászni tilos! Egyedi esetben az üzemeltető Önkormányzat ettől eltérhet. Csónakot, gumicsónakot vagy
bármilyen más, személy szállítására alkalmas vízi eszközt etetés céljából is tilos használni! Tiltott partszakaszon
történő horgászat súlyos vétségnek számít. A tiltott szakaszokat táblák jelzik.
13. A tározó területén jelenleg fürödni tilos, de szándékunkban áll a fürdési lehetőség kialakítása (kijelölt és táblákkal jelzett
területen). A vízen strandeszközök, gumimatrac, valamint gumicsónak sem használható. Vízibicikli és más sporteszközök
(kajak, kenu, szörf, stb.) használata a kijelölt területen és az ezt szabályozó előírások betartásával lehetséges. Vízi közlekedésre
alkalmas eszköz használatakor a mentőmellény használata kötelező!
14. A horgászat szabályainak szándékos súlyos megsértése (bejelentkezés elmulasztása, napijegy nélküli horgászat, tiltott
helyen horgászat, a fogott hal bemutatásának elmulasztása, horgászhoz méltatlan viselkedés, más horgász vagy sportoló,
kiránduló, szabadidő sportot végző, stb. megzavarása, akadályozása többek között pl. átdobálás, keresztülhúzás) a
vízterületről történő minimum féléves eltiltást von maga után a törvényben meghatározott egyéb szankciókon túl! Tilos
továbbá a tározó körüli utat elzárni, horgász- és/vagy egyéb kellékeket ott elhelyezni.
15. A kifogott méretes nemes halat a fogási naplóba azonnal be kell vezetni és méretét a napijegyen centiméterben fel
kell tüntetni. Az egyéb hal mennyiséget a horgászat befejezésekor kell felvezetni.
16. A horgászat szabályainak betartását igazolvánnyal ellátott személyek ellenőrzik! Az ellenőrök jogosultak a szabályok
megsértőit figyelmeztetni, kötelességük a halőrt értesíteni és javaslatot tenni a tározó területéről történő eltiltásra. A házirend
előírásai a horgászat tekintetében az ellenőrre és a halőrre is egyformán érvényesek. Az ellenőr és a halőr munkája végzése
kapcsán a tó körbejárásához jogosult kerékpárt, segédmotoros kerékpárt, motorkerékpárt vagy quadot használni, de ezekkel az
eszközökkel a szükségesen túl nem zavarhatja a horgászatot. A hatalmával esetlegesen visszaélő ellenőrt kérjük, hogy
jelentsék a hivatásos halőrnek! Az ellenőrök és a halőr a tározót körülvevő egész területen és a hozzá vezető utakon
bárhol jogosultak ellenőrizni a gépjárműveket, beleértve azok csomagterét és egyéb tároló helyeit is.
17. Nőtincs Község Önkormányzata a tározón és védterületén bekövetkezett balesetekért jelen horgászrend és a tározó
üzemeltetési szabályzata értelmében semminemű felelősséget nem vállal!
18. A tározó a horgászati cél mellett öntözési, árvízvédelmi, turisztikai, sport- és szabadidős, valamint természetvédelmi
célokat is szolgál, melyek harmonikus megvalósulását, a kulturált és etikus viselkedés érvényesülését, a természeti és
épített értékek védelmét, a tisztaság, valamint a vízminőség védelmét kérjük elősegíteni szíveskedjenek! Az
Önkormányzat végzi a tó és környezetének a karbantartását, gondozását. E célból az Önkormányzat jogosult a 16. pontban
felsorolt gépjárműveken kívül egyéb járművekkel is a területen munkát végezni.
19. Az Önkormányzat jogosult előre meghirdetett módon, meghatározott időtartamra akár teljes horgászati tilalmat elrendelni,
és/vagy a horgászat céljából használható területet korlátozni. A tározón horgász- vagy egyéb sportverseny megszervezését és
lebonyolítását kizárólag az Önkormányzat írásos hozzájárulásával lehet végezni! A tározó Nógrád megye egyetlen síkvizi
kajak-kenu szakosztályának is otthont ad, ezért a Váci Kajak-Kenu Baráti Kör Egyesület Nőtincsi Kajak-Kenu Szakosztálya
előnyt élvez! Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a nyári időszakban kijelölt strandot működtessen, valamint külön
szerződés keretében jet-ski és egyéb vízi sporteszköz kölcsönzésre lehetőséget biztosíton, mely tevékenység a horgászterületet
nem érinti, ill. csakis minimálisan és ésszerű mértékben korlátozza. Az esetlegesen év közben megkötött ilyen szerződésekről
az Önkormányzat tájékoztatást ad.
20. A kijelölt helyeken 300 Ft/felnőtt/nap díj ellenében sátorozni lehet. WC a Büfénél díjmentesen használható. Kulcs a
Büfében vagy az őrházban kérhető.
21. A tó üzemeltetője: Nőtincs Község Önkormányzata, 2610 Nőtincs, Szabadság út 50., telefon: +36 35 360-001.
A gátőrház telefonszáma: +36 35 706-000. Hivatásos halőr: Gazsó Tibor.
22. Az Önkormányzat a Nőtincsi Horgászok Egyesületével, a Nőtincsi Polgárőr Egyesülettel és a Rétsági
Rendőrkapitánysággal együttműködve gondoskodik a tározó és környezete védelméről, az épített és a természeti környezet
megóvásáról. Ennek érdekében a tározó területén térfigyelő kamerák is üzemelhetnek. Minden lopás (beleértve a hallopást is),
rongálás, egyéb károkozás eljárást von maga után.
Felhívjuk kedves Vendégeink figyelmét, hogy a tónál lévő, az önkormányzat üzemeltetésében lévő Tópart Vendégházban
szállás foglalható! Emellett vállalati meetingek, képzések, családi vagy baráti összejövetelek számára konferenciateremmel
együtt is bérelhető, melyhez igény szerint teljes körű catering szolgáltatást is biztosítani tudunk. Információ és ajánlatkérés az
alábbi email címen lehetséges: vendeghaz@notincs.hu. A vendégház weboldala: www.vendeghaz.notincs.hu, illetve
közösségi oldala: facebook.com/notincsvendeghaz
Együttműködésüket megköszönve kellemes időtöltést és sikeres horgászatot kívánok!
Nőtincs, 2017. március 31.
Az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében:
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