Behúzós, (behordós)
horgászat szabályai
az Alcsiszigeti Holt-Tiszán
Az Alcsiszigeti Holt-Tiszára területi jegyet váltott horgász köteles betartani az általános Horgászrend rendelkezéseit, továbbá annak további
kiegészítéseként az alábbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat
megsértése a Tisza Horgászegyesület Horgászrendjének megsértésének minősül és a területi jegy bevonását, valamint a területi jegy
váltásától való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy a behúzós
(bojlis) horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével
az eddigieknél sokkal hatásosabb módon tudjuk megvédeni a holtág
különleges természeti értékkel bíró nagytestű halállományát, és lehetőség szerint a legnagyobb mértékben legyünk képesek felszámolni a
nagy halak elvitelét, piaci értékesítését. Ehhez közös összefogás szükséges a szektor horgászaival, és közösen gondolkodva igyekeztünk
kialakítani a módszer gyakorlásának részleteit.
Általános rendelkezések
1.1. A behúzós (behordós) horgászat csak behúzós területi jegy birtokában engedélyezett. Behúzós területi jegy csak offline módon, a Tisza
Horgászegyesület irodájában történik. Csak éves érvényességű és 7
napos behúzós területi jegy váltható 2022. évben. Egy adott évben
csak egy meghatározott horgászhelyre érvényes a behúzós horgászjegy. Évközi helymódosításra van lehetőség, amelyet előzetesen a
Tisza Horgászegyesület irodájában át kell vezetni a nyilvántartáson.
1.2. Behúzásnak, behordásnak minősül az a horgászmódszer, melynek során a végszerelék elhelyezése dobás mellőzésével, csónak használatával történik, majd a végszerelék elhelyezését követően a horgász
attól eltávolodva, a parton vagy vízi létesítményen vár kapásra. Belső

égésű motorral hajtott vízi jármű használata tiltott a holtágon.
1.3. A behúzós (behordós) horgászat elsődleges célja a nagy testű
halak megfogása, lemérése, lefényképezése, majd kíméletes visszabocsájtása.
1.4. A behúzós területi jegy az általános Horgászrend szerinti mennyiségi és méret korlátozások mellett jogosít fel hal megtartására.
1.5. A fenti elv alapján a behúzós horgászjeggyel rendelkező horgász
köteles minden megfogott hal esetében betartani a kíméletes bánásmód szabályait.
1.6. A behúzós horgászokat a Tisza Horgászegyesület külön nyilvántartásba veszi. Az éves területi jegy megváltásakor nyilatkozik a horgász a használni kívánt horgászhely/stég pontos elhelyezkedéséről,
azonosító adatairól. 1.7. 18. évét be nem töltött horgász kizárólag
felnőtt felügyelete mellett horgászhat behúzós módszerrel.
1.8. Az Alcsi Holt-Tisza teljes területén csak partról és stégről folytatható behúzós horgászat.
A behúzós horgászat szabályai
2.1. A horgász 2 bottal, szerelékenként (botonként) egy darab horoggal horgászhat. Békés halra, vagy szürke harcsára ( stupek ) horgászók maximum 2 bot szerelékét hordhatják be a kívánt horgászhelyre.
2.2. Átfeszítés módszere nem engedélyezett, a zsinórsüllyesztő
használata kötelező, amennyiben a holtág hosszanti felezővonalánál
távolabbi pontra történik a behordás. Az Alcsi Holt-Tiszát sport és
kedvtelési célú vizijárművek is használják. A behúzós horgász az elérhető technikai megoldások (például különböző zsinórsüllyesztők)
alkalmazásával a felszerelésében keletkező kár lehetőségét törekedjen
minimalizálni.
2.3. A parti horgászhelyeken a felszerelések a partvonalra merőlegesen vethetők be. A horgászhely középvonalától oldalra eltérni csak
a kijelölt horgászhely által határolt területen belül, a többi horgász
zavarása nélkül lehet, maximálisan 10-10 méterre jobb, vagy bal
irányba.

2.5. Horgászonként 2 db dőlőbója használható, amelyet napnyugtától
napkeltéig jól láthatóan ki kell világítani. A horgászat befejeztével a bójákat el kell távolítani a vízből.
2.6. A behúzós horgászat helyét úgy kell megválasztani, hogy az ne
hátráltassa a holtág ellenkező partján már korábban helyet foglalt horgászt. A behúzós horgászhely elfoglalása esetén, a későbbi időpontban érkező, túlsó parton, vagy csónakból horgászni szándékozónak
a behúzós horgász beleegyezését kell kérnie.
2.7. A felszerelés vízbejuttatása partról történő bedobással, vagy csónakkal behordással, vagy etetőhajóval történhet.
2.8. Behúzós horgászat esetén őrzött, felügyelt felszerelésnek minősül – amennyiben a horgász olyan kapásjelző rendszerrel rendelkezik,
amely hang és fényjelzéssel jelzi a kapást– a következő esetekben is:
- A horgász a felszerelésének 15 méteres körzetében tartózkodik a
kijelölt horgászhelyen.
- A horgász a vízen tartózkodik a hal fárasztása, visszaengedése, a horgászhely etetése vagy a felszerelés elhelyezése céljából.
2.9. A leakadt végszereléket a behúzós horgász köteles megpróbálni kiszabadítani, vagy ha ez nem sikerül, az akadás helyéhez a lehető
legközelebb elvágni amennyiben az időjárási körülmények ezt megengedik.
3.0. Fonott főzsinórok használata nem javasolt. Leadcore (ólombetétes kagylóálló zsinór) maximum 1 méteres hosszúságban használható.
3.1. Elhagyós szerelék esetén, lehetőség szerint kerülendő az ólomsúly használata.
3.2. Szonár használata az általános Horgászrend szabályozása szerint
engedélyezett.
3.3. A behúzós horgászat helyét úgy kell megválasztani, hogy az ne
hátráltassa a holtág ellenkező partján már korábban helyet foglalt, illetve szintén behúzós engedéllyel rendelkező horgászt.

A kíméletes bánásmód szabályai
3.1. Az általános Horgászrend szerinti méretkorlátozások előírásaiba
tartozó halat elvinni, betárolni TILOS! A betárolás tiltása az éjszakai
időszakra is vonatkozik.
3.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott, korlátozás
alá eső nagytestű halat fényképezés és mérés után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!
3.3. A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet, folyamatos locsolás
mellett. A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban, halmatrac felett lehetséges. Álló testhelyzetben történő, valamint lógatott hal fotózása tilos!
3.4. A kíméletes horgászmódszer gyakorlásának érdekében az alábbi
eszközök megléte és használata kötelező:
- Csónak. (Hal fárasztása kötelezően a csónakkal fölé állva kell,
hogy történjen, tilos a halat húzni a parthoz.) A csónak kötelező
felszerelése – a jogszabályban előírt kötelező tartozékokon túl – egy
pontymatrac, amelyet a horgász a hal partra hozásához használ.
- Jó minőségű, vastagon párnázott, vízhatlan anyagból készült
nagyméretű pontymatrac. (A halak elhelyezésére megnedvesített
halmatrac használata kötelező)
- Sűrű szövésű, min. 90x90 cm-es merítőháló.
- Szájfertőtlenítő.
3.5. A megfogott nagytestű halak megjelölése, csonkítása TILOS!
A megfogott halakról készült fényképek megjelenítésére mód van a
www.tiszahorgaszegyesulet.hu honlapon. Kérjük a horgásztársakat,
hogy a 10 kg-ot meghaladó testtömegű halakról készített felvételeiket
lehetőség szerint küldjék meg a tiszahorgaszegyesulet@gmail.com
e-mail címre, a feltöltésről gondoskodunk.
A behúzós horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános Horgászrend rendelkezik, az abban foglalt szabályok
betartása kötelező.

