Vaja Víztározó (víztérkód: 15- 038-1-1) egységes helyi horgászrendkivonat. A víztározón történő
horgászatot a MOHOSZ Országos Horgászrendje szabályozásán kívül az egyesület 2020. 03.01. közgyűlésén
hozott határozata alapján az alábbi helyi horgászrend szabályozza. Érvényes 2021.Január 1.

1. A víztározón a nap bármelyik időszakában csónakból és partról történő horgászat
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engedélyezett éves, napi vagy heti területi engedély birtokában a korlátozások
betartásával. Azonban ezt a vezetőség maximum 1 hetes időintervallumokban
korlátozhatja, vagy teljes egészében letilthatja (telepítések alkalmával, halvédelem
esetén stb.).
A víztározón csak érvényes területi engedéllyel rendelkező egyesületi tag tarthat
csónakot a tulajdonos nevével, címével ellátott jelöléssel jogosultság megléte esetén
1 db-ot. Előző évi engedéllyel minden év április 1.-e napjáig tartható a vízen.
Engedély birtoklásának hiányában jogosulatlanul a vízen tartott csónakokat az
egyesület
vezetősége
eltávolíthatja
és
tulajdonosával
fegyelmi
eljárást
kezdeményezhet vagy megsemmisítheti, ill. a kiemelési költségek ellenértékeként
április 15. után értékesítheti.
A vízi közlekedés szabályai betartásával a csónakot mindenki saját felelősségére
használja. * Közlekedés céljára a kizárólag elektromos csónakmotor vagy kézi
meghajtás használható.
Csónakot tartani kizárólag az arra megjelölt helyen szabad. Az I. számú kikötőben
bárki tarthat. A II. számú kikötőben csak a nem vízparti telektulajdonosok. Vízparti
telektulajdonosok és azok közvetlen családtagjai a parti helyüknél vagy stégjüknél is
tarthatnak, de egy teleknél maximum 2 db csónakot. Halőri, egyesületi csónakok
bárhol tarthatóak ellenőrzés céljából.
A tó területén jelölt helyek létesíthetők területi engedély birtokában 1 db. Jelölt helyek
minden év április 1.-ig tarthatóak fent előző évi jogosultság esetén ezen időpont után
semmisnek tekintendők jogosultság meglétének hiányában. A szoktató etetés ezen
helyeken is tilos és horgászatonként maximum 1 kg. etetésre szolgáló anyag
használható fel naponta, amely anyagok használatát a vezetőség időszakosan
megtilthatja.
Nem létesíthető jelölt hely a zsiliptől az első telek kerítéséig, ez a partszakasz a
napijegyes parti horgászok számára van fenntartva.
Nem létesíthető jelölt hely a parti horgászhelyek, stégek elé 100 m-en belül.
Nem létesíthető jelölt hely a nyílt vízfelületeken, itt kizárólag a horgászat idejére
elhelyezett időszakos jelölések alkalmazhatóak, amelyeket a horgászat befejeztével
el kell távolítani.
Jelölt helyen horgászni bárki számára lehetséges azonban a tulajdonos
megérkezésekor azt felszólítás nélkül haladéktalanul át kell adni. A vízparti telkek
mögötti, parti horgászhelyeken vagy stégeken és azok jelölt helyein kizárólag a
telektulajdonosok vagy annak írásbeli engedélyével rendelkező horgászok
horgászhatnak.

10. Napijegyes horgász önállóan csak a zsiliptől az első telekig terjedő partszakaszon,
vagy vajai éves területi engedéllyel rendelkező tag jelenlétében az alkalmazott
korlátozások betartása mellett a tó teljes területén horgászhat.
11. A tó teljes területén a szerelék csónakkal vagy etetőhajóval történő behordása mások
zavarása nélkül engedélyezett, azonban etetőhajó csak partról használható.
12. A horgászmódszerekhez igazodva a nyelető fékkel ellátott úgynevezett bojlis módszer
gyakorlása elektromos kapásjelzőkkel és rádió adóvevővel ellátva engedélyezett és
őrizettnek számít, de tartósan 35 m-nél messzebb eltávolodni e módszer
alkalmazásával sem összeegyeztethető és őrizetlenül hagyott horgászkészségnek
számít.
13. Méretkorlátozások: Ponty minimum 35 cm maximum 7 kg.
Fogas süllő minimum 40 cm.
14. Éves felnőtt, nyugdíjas és női területi engedély birtokában 2 horgászkészséggel és 1
db 1x1 m-es csalihalfogó hálóval lehet horgászni. A napi darabszám korlátozással
védett halfajokból fajonként 2 darab, összesen 3 darab tartható meg naponta. Egyéb
halból napi 5 kg az elvihető mennyiség. Darabszám korlátozással védett halfajokból
az egy évben elvihető mennyiség 40 db. amelyből ponty maximum 30 db lehet.
15. Éves ifjúsági területi engedély birtokában 1 horgászkészséggel lehet horgászni. A napi
darabszám korlátozással védett halfajokból 2 darab tartható meg naponta. Egyéb
halból napi 3 kg az elvihető mennyiség. Darabszám korlátozással védett halfajokból
az egy évben elvihető mennyiség 10 db.
16. Éves gyerek engedéllyel kizárólag 1 úszós horgászkészséggel felnőtt horgász
felügyeletével lehet horgászni a napi darabszám korlátozással védett halfajokból napi
1 db tartható meg egyéb halból napi 3 kg az elvihető mennyiség. Darabszám
korlátozással védett halfajokból az egy évben elvihető mennyiség 5 db.
17. Tilos a csónakkikötői mólón horgászni!
18. *Tilos a csónakkikötői mólóra gépjárművel ráhajtani!
19. *Tilos a vízparttól mért 10 m-es távolságon belül gépjárművel parkírozni!
20. Tilos a vízbe vetett készséget tartósan őrizetlenül hagyni!
21. Tilos a tó teljes területén szemetelni, a horgászatot szemetes helyen megkezdeni a
csónakokban szemetet hagyni!
22. *Tilos a hátsó versenypályán és a tó első felén a napijegyes részen csónakkal
közlekedni, csónakból horgászni a parttól mért 100 m-es távolságon belül továbbá a
táblával kijelölt helyeken.
23. Jelölt parti helyek, stégek és azok környezetének tisztán tartása a tulajdonos
kötelezettsége és felelőssége!
24. A horgászatot érintő vezetőségi intézkedéseket az egyesület honlapján és a Vajai I.
csónakkikötőben elhelyezett hirdetőtáblán kell közzétenni a tagság részére.
*Ezen korlátozó rendelkezések a hivatásos halőrökre és társadalmi halőrökre nem
vonatkoznak!
Mátészalka 2021, január 4.

