Vasútpart Horgászrendje
A „Vasútpart” meghatározása: A Gyékényes 576/1 HRSZ É-i partszakasza
amelyet NY-K irányban 46°14'57.3"N 16°58'54.0"E GPS koordináta pont és a
46°15'00.4"N 16°59'40.2"E GPS koordináta pont, É-D irányban a vasúti
sínpálya és a tó vízpartja határol körbe.
Halászatra-horgászatra jogosult: Gyékényes és Környéke Horgász és Szabadidő
Egyesület (cím: 8851 Gyékényes Szabadság tér 7.)
A Gyékényesi Általános Horgászrend szabályai szintén érvényesek a Vasútpart
teljes területén!
Kiemelt Szabályok:
-

Terület bérleti jegy váltása kötelező!

-

Csak a kijelölt horgászállások használhatók horgászatra.

-

A horgászhelyek közötti partszakaszon, tilos a horgászat!

-

A partszakaszon való horgászathoz regisztráció szükséges.

-

A horgászat idejére sátor, lakókocsi felállítása engedélyezett. A horgászat végeztével a
sátrat, lakókocsit el kell távolítani a területről.

-

A járművekben és tárgyakban bekövetkezett károkért az Egyesület és a terület
tulajdonosa felelősséget nem vállal!

-

A területen bekövetkezett balesetekért (személyi sérülés, haláleset) az Egyesület és a
terület tulajdonosa felelősséget nem vállal! A területen mindenki saját felelősségre
tartózkodik!

-

bóják elhelyezése csak a horgászat idejére engedélyezett

-

A horgászat során mindenki köteles a környezetét tisztán tartani. Horgászhelyre
érkezéskor szemetes horgászhelyet észlelve kötelező a halászati őrök azonnali
értesítése! Szemetes horgászhelyen TILOS a horgászat, a szemetet a horgászat
megkezdése előtt össze kell gyűjteni! Távozáskor a horgászhelyet tisztán kell
elhagyni, a keletkezett szemetet mindenki köteles magával vinni!

-

A Vasútparton lévő horgászállásokon maximum 14 napig lehet egyhuzamban
horgászni, ezután a horgász 14 napig nem regisztrálhat be a partszakaszra, a két hét
letelte után ismét regisztrálhat bármely szabad helyre. A 14 napnál kevesebbet

horgászókra is alkalmazandóak e rendelkezések. (pl: 7 nap horgászat után 7 napig nem
lehet beregisztrálni a területre)
-

Előre foglalás lehetséges.

-

A megjelölt partszakaszon illetéktelen személyeknek tartózkodni és fürdeni
SZIGORÚAN TILOS!

A terület bérleti jegyet jelen esetben a terület tulajdonosa által kibocsájtott készpénzfizetési
számla jelenti, amellyel a bérlő igazolni tudja a terület bérleti díj megfizetését. A terület
bérleti jegy váltása a Gyékényesi Önkormányzat épületében lehetséges (8851 Gyékényes
Szabadság Tér 7.) földszint 4-es ajtó. A regisztráció is itt végezhető el, ehhez szükséges a
személyi igazolvány, lakcím kártya, az állami horgászjegy és a területi engedély. A
regisztrációt végzi: Bodó Csilla a horgászegyesület munkatársa. Tel.: +36/30/545-80-49, email: gyekenyeshorgaszegyesulet@gmail.com.
A terület bérleti jegyen rögzítésre kerül a jegyet megvásárló horgász neve, címe, személyi
igazolvány száma, állami horgászjegy száma, területi engedély száma, valamint az
időintervallum (óra pontossággal), amelyet a horgász a bérelt helyen tölt el. A fenti személyes
adatok megadása önkéntes alapon történik a regisztráció céljából, és kizárólag azzal
összefüggésben kerül sor az adatkezelésre.
A horgászhelyek csak a regisztrációt követően, érvényes terület bérleti jegy és érvényes
területi engedély birtokában foglalhatók el! Ezek meglétét az egyesület halászati őrei
ellenőrzik. Hiányosságok felmerülése esetén azokat haladéktalanul pótolni kell, ellenkező
esetben el kell hagyni a megjelölt területet.
Ismételt vagy súlyos szabályszegés esetén az érintett személy kitiltható a területről illetve
megtagadható a területi bérleti jegy kiadása a részére.
Terület bérleti jegy váltásával a horgász a horgászrendet tudomásul vette, azt magára nézve
kötelező érvényűnek ismeri el.

Terület használati jegy árak (Bruttó):
-

12 órás: 500 Ft,-

-

24 órás: 1000 Ft,-

-

72 órás: 2500 Ft,-

-

1 hetes: 6000 Ft,-

-

2 hetes: 12000 Ft,-

