Gyermek horgászat
szabályai 2022. év
a Tisza Horgászegyesület
és a Közép-Tisza-Vidéki
Horgász Egyesületek Szövetsége közös jegy
A Tisza Horgászegyesület és a Közép-TiszaVidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által
hasznosított vízterületekre érvényes gyermek
horgászjegyet váltott horgász köteles betartani
mindkét szervezet Általános Horgászrendjének
rendelkezéseit, továbbá annak további kiegészítéseként az alábbiakban részletezett szabályozást. E szabályzat megsértése a Tisza Horgászegyesület, illetve a Közép-Tisza-Vidéki Horgász
Egyesületek
Szövetsége
Horgászrendjének
megsértésének minősül és a horgászjegy bevonását, valamint a további horgászjegy váltásától
való eltiltást vonhatja maga után. Célunk, hogy
a gyermek horgászat rendezett, szabályozott keretek közé helyezésével elősegítsük egy felnövő
új nemzedék horgász kultúrájának kialakulását/
fejlődését.

Általános rendelkezések
1.1. A gyermek horgászat csak a gyermek nevére kiállított érvényes jegy birtokában engedélyezett.
1.2. A Tisza Horgászegyesület és a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2022. évben két
fajta közös gyermek horgászjegyet forgalmaz a kezelésükben lévő vízterületek vonatkozásában: STANDARD gyerekjegyet és KIEMELT gyerekjegyet.
1.3. A két különböző gyerekjegy az általános Horgászrend szerinti méret korlátozások mellett különbözően
mértékben jogosít fel hal megtartására és elvitelére.
1.4. A gyerek horgászjeggyel rendelkező horgász
köteles minden megfogott hal esetében betartani a
kíméletes bánásmód szabályait.
A gyermek horgászat szabályai STANDARD GYEREKJEGY váltása esetén
2.1. Standard gyerekjegy 3 és 15 év közötti korú gyerekek részére váltható
2.2. Standard gyerekjeggyel méretkorlátozás alá eső
hal nem tartható meg, nem vihető el, a megfogott hal
azonnal visszahelyezendő a vízbe.
2.3. A Standard gyerekjeggyel maximum napi 2 kg,
éves szinten 20 kg egyéb hal vihető el
2.4. A Standard gyerekjeggyel rendelkező horgász 1
bottal, azon maximum 1 horoggal horgászhat. Gye-

rekjeggyel pergetni nem lehet.
2.5. A Standard gyerekjeggyel horgászó tevőleges segítségét ( horgászbot kezelése ) csak érvényes állami
jeggyel és az adott vízterületre érvényes területi jeg�gyel rendelkező felnőtt horgász láthatja el.
2.6. Egy felnőtt személy egyszerre maximum két gyerekjeggyel rendelkező esetén biztosíthat tevőleges
segítséget, oly módon, hogy saját jogon ezen időszak
alatt nem folytathat közben horgászati tevékenységet.
A gyermek horgászat szabályai KIEMELT GYEREKJEGY váltása esetén
3.1. Kiemelt gyerekjegy 3 és 15 év közötti korú gyerekek részére váltható
3.2. A Kiemelt gyerekjeggyel méretkorlátozás alá eső
halból napi 1 db tartható meg, vihető el, maximum
éves szinten 15 db.
3.3. A Kiemelt gyerekjeggyel maximum napi 3 kg,
éves szinten 50 kg egyéb hal vihető el
3.4. A Kiemelt gyerekjeggyel rendelkező horgász 1
bottal, azon maximum 2 horoggal horgászhat.
3.5. A Kiemelt gyerekjeggyel horgászó tevőleges segítségét ( horgászbot kezelése ) csak érvényes állami
jeggyel és az adott vízterületre érvényes területi jeg�gyel rendelkező felnőtt horgász láthatja el.
3.6.. Egy felnőtt személy egyszerre maximum két
gyerekjeggyel rendelkező esetén biztosíthat tevőleges

segítséget, oly módon, hogy saját jogon ezen időszak
alatt nem folytathat közben horgászati tevékenységet.
A kíméletes bánásmód szabályai
4.1. Az általános Horgászrend szerinti méretkorlátozások előírásaiba tartozó halat elvinni, betárolni tilos
! A betárolás tiltása az éjszakai időszakra is vonatkozik.
4.2. A halakkal való kíméletes bánásmód elvén a megfogott, nem megtartható halat fényképezés és mérés
után azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe!
4.3. 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!
4.4. A megfogott halak megjelölése, csonkítása tilos !
Egyéb rendelkezések
A Gyerek horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori általános Horgászrend rendelkezik, az abban foglalt szabályok betartása kötelező.

