Házirend
Martfűi Termál horgász egyesület
„Jóléti tó”
1. A tópartra vendégeknek autóval leállni tilos, még ki- és bepakolás céljából is.
2. A stégek vendégek részére vannak fenntartva, egyéb horgászhelyet csak megbeszélés alapján
lehet elfoglalni
3. A horgásztóban fürödni tilos
4. Csónakból vagy más vízi járműből horgászni TILOS!
5. A horgásztó és a kemping területén kutyát sétáltatni csak pórázon lehet.
6. Szemetelni TILOS!
7. A sportjeggyel horgászó vendéghorgásznak a megváltott sportjegyen kívül újabb sportjegyet
kell váltania, amennyiben a horgásztó területét több mint egy órát meghaladóan elhagyja!
8. Ittas állapotban lévő, illetve bódító szerek hatása alatt álló személy a horgásztó területén
nem tartózkodhat
9. Olyan személy, a horgásztó területén nem tartózkodhat, aki magatartásával az ott
tartózkodókat zavarja
10. Horgászkészséget bedobott állapotban őrizetlenül hagyni TILOS!
11. A sportjegy hal elvitelére nem jogosít
12. Hal elvitelére vonatkozó, kizárólag a Martfűi termál horgász egyesület tagságát érintő
szabályozások az egyesület közgyűlési határozatai szerint érvényesek
13. Sportjeggyel a kijelölt napokon 7:00 óra és 19:00 óra között lehet horgászni.
14. A horgászfelszerelés az országos horgászrendben meghatározottakon túl az alábbiak:
- Felnőtt horgász 2 db horgászbot, botonként 1db szakáll nélküli vagy mikro szakállas horog
- Ifi horgász 1db horgászbot, 2db szakáll nélküli vagy mikro szakállas horog
- Gyermek horgász 1db orsó nélküli spiccbot, szakáll nélküli vagy mikro szakállas horog
- Minden korosztály számára kötelező merítő háló, halak számára fertőtlenítő, pontymatrac
- Sporthorgász a horgászat során haltartó hálót nem alkalmazhat, a halat a kifogást követően
a lehető legrövidebb időn belül kíméletesen, vissza kell engedni.
15. Gyermekhorgász a horgásztó területén csak kísérő, felnőtt személy jelenlétében tartózkodhat
16. A horgászat során naponta felhasználható etetőanyag mértéke maximum:
- 2kg felhősödő és
- 3kg szemes magvak
17. Horgászni csak érvényes állami horgászjegy és megváltott sportjegy birtokában lehet
18. A megváltott sportjegy át nem ruházható. A bedobott horgászkészség más személynek át
nem adható
19. A horgásztó területén esetlegesen bekövetkezett károkért, balesetért a Martfűi termál
horgászegyesület felelősséget nem vállal
20. A horgásztó területén található vízi színpadon engedély nélkül tartózkodni, azt nem
rendeltetésszerűen használni TILOS! A házirend ezen kiemelt pontjának be nem tartása
hatósági felelősségre vonást eredményezhet!
21. A horgásztó területén csak olyan személy tartózkodhat, aki az itt leírt házirendet megismerte,
azt elfogadja és betartja illetve betartatja.

