SZIKSÓS-TÓ HORGÁSZTÓ HORGÁSZREND
Üzemeltető: Szegedi Sport és Fürdők Kft.
(6726 Szeged, Temesvári krt. 33.)
Víztér kód: 06-050-1-5
területe: 14 ha, jellege: Mesterséges tó

Általános előírások

A Sziksós-tó horgásztavon általánosan a Halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. sz. törvény, és a halgazdálkodás és
a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. sz. VM. végrehajtási rendeletben foglalt
horgászat rendje van érvényben. Az ettől eltérő szabályokat a horgászrendben kerültek szabályozásra.

2020 évben haltelepítés nem lesz.

Helyi horgászrend szabályai

) A Sziksós-tó horgásztóra váltott területi engedély és napi jegy tulajdonosa elismeri a vízterületre
vonatkozó horgászrendben foglalt szabályok ismeretét.

) A horgásztóra kizárólag a Szegedi Sport és Fürdők Kft. által kiadott napijegy érvényes.
) A Sziksós-tó horgásztó vízterületére vonatkozó napi jeggyel rendelkező horgász tudomásul veszi,

)
)
)
)
)
)
)
)
)

hogy horgászásáról, amennyiben az ellenőrzésre jogosultak szabálytalanságot észlelnek kép
és/vagy hangfelvétel készülhet, melyet a fenntartó, halgazdálkodásra jogosult (Szegedi Sport és
Fürdők Kft.) vitás esetekben a bizonyításhoz, a hatályos törvényeknek megfelelő módon
felhasználhat.
A Sziksós-tó horgásztóra csak a Vereshomok út felől, a félszigetre vezető kapun keresztül lehet
behajtani, és ott maximum 5 km/h megengedett sebességgel lehet közlekedni.
Az üzemeltető, a haltelepítések, horgászversenyek idejére, meghatározott helyen, vagy az egész
tavon szüneteltetheti a horgászatot, melyről a kihelyezett táblákon és a fenntartó honlapján
előzetesen tájékoztatja a horgászokat. (www.szegedsport.hu, ill. www.sziksosfurdo.hu.)
A horgászvízen foglalt hely nincs!
A halak súlyának meghatározásához legalább 10 kg-ig mérni képes halmérleg használata
kötelező.
A horgászat során fogott egyéb őshonos halak összesített tömegét 0,5 kg-ra kerekítve, a területi
napijegy fogási táblázatába és a fogási napló megfelelő rovataiba, a horgászat befejeztével, de
legkésőbb a vízpart elhagyása előtt be kell jegyezni.
A területi napijeggyel horgászók, a fogási napló kitöltése mellett, a területi napijegy hátoldalán
levő halfogási táblázatot is kötelesek kitölteni. Köteles a napijegyet a horgászat befejeztével a
félsziget bejáratánál elhelyezett gyűjtőládába beletenni.
A vízterületről kötelező elvinni a nem őshonos fajok (ezüstkárász, busa, törpeharcsa, naphal és
razbóra) kifogott példányait, azokat visszaengedni TILOS!
A Sziksós-tó horgásztavon csalihallal történő horgászat esetén, idegenhonos élő csalihal, csak
helyben fogott példánya alkalmazható, idegen vízben fogott (hozott) példányának alkalmazása
nem megengedett.
A vízterületen gépjárművel okozott kárért a gépjármű vezetőjét terheli a felelősség.

A Sziksós-tó horgásztó területén tilos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

szemetes helyen horgászni, a horgásztó területén szemét és csikkek tárolására alkalmas tároló
eszközöket, edényeket kihelyezni, fákra rögzíteni – ilyen esetekre is, a szemetes helyen történő
horgászat esetén alkalmazandó szankciók vonatkoznak;
elrendelt teljes horgászati tilalmi idő alatt halfogásra alkalmas horgászfelszereléssel a vízparton
tartózkodni;
a tűzgyújtás, fürdés és egyéb téli vagy nyári vízi sport űzése;
kempingezni és sátrat állítani;
kutyát a területre bevinni;
móló kialakítása, elhelyezése – az illegálisan telepített mólókat a fenntartó elbontja;
csónak elhelyezése a parton vagy vízen, ill. a csónakból való horgászat – ez alól kivételt jelent a
fenntartó által engedélyezett, ill. a fenntartó által végzett rendszeres ellenőrzési, halvédelmi
tevékenységhez indokolt csónak használat;
a vízterületen etetőhajót használni, ill. a csalizott készséget, és az etetőanyagot „behordani”;
kivéve a harcsázó szerelékeket;
a befagyott tavon vágott lékeken horgászni, illetve a fenntartó által indokolt helyzetben vágott
levegőztető lékek megjelölését megszüntetni, megrongálni, eltulajdonítani;
a szivar ólmos pergetés;
a befagyott tó jégfelszínén tartózkodni, téli sportot űzni!

Helyi fogási korlátozások
A horgászat során kifogott nemeshalakból 2 db vihető el naponta, napijegy esetén a
napijegyenként. A megengedett mennyiségű halfogások után a horgászatot be kell fejezni!
Országos horgászrend előírásai
Halfaj neve

Fajlagos
tilalmi idő

Kifogható méret
tartományok

A Sziksós-tó horgásztó, országos
horgászrendtől eltérő fogási korlátozásai

Csuka

02.03. – 03.31. Legalább 40 cm

2 db/nap

Fogassüllő

03.02. – 04.30. Legalább 30 cm

35 cm; ill. 2 db/nap

Ponty *

05.04 – 05.29 * Legalább 30 cm

2 db/nap, 6 db/hét, 15 db/ éves engedély
5 kg feletti példány nem vihető el

Compó

05.02. – 06.15. Legalább 25 cm

1 db/nap

Harcsa

Legalább 60 cm, fajlagos
05.04. – 06.15. tilalmi időszakban legalább 1 db/nap, 3 db/hét, 15 db/ éves engedély
100 cm

Amur

Legalább 45 cm

1 db/nap, 3 db/hét, 15 db/ éves engedély, 7
kg feletti példány nem vihető el.

Egyéb
őshonos hal

3 kg/nap

Nem
őshonos hal

3 kg/nap

* A Sziksóstó horgásztavon ponty tilalom nincs.
•
•
•
•

•
•

Halvédelem, környezetvédelem
Minden horgász köteles a vízpart tisztaságát megóvni!
A horgászat befejezését követően a keletkező szemetet a horgász köteles magával vinni!
A szemetes helyen horgászóktól a halászati őr köteles a területi engedélyt bevonni!
Horgászrend megsértését, szemetelést, észlelt vízszennyezést, halpusztulást, a halállományt
veszélyeztető gerinces állatfajok megjelenését (kormorán) a vízterületen a horgász köteles
haladéktalanul a legközelebbi halászati őrnek jelezni, vagy a Szegedi Sport és Fürdők Kft
irodájában (6726 Szeged, Temesvári krt. 33. – Városi Sportcsarnok épület, 114. sz. iroda) vagy a
megadott telefonszámokon bejelenteni.
A vízminőség megóvása érdekében a vízterületen a szoktató etetés tilos!
Etetésre csak olyan anyagot szabad használni, amely nem rontja a víz minőségét. Naponta
legfeljebb 3 kg etetőanyag használható a horgászat során.

Horgász időszakok
Az érvényességi időszak alatt napkeltétől – sötétedésig. Éjszakai horgászat nincs.

Elérhetőségek
Rendőrségi ügyelet, segélyhívó: 112
Szegedi Sport és Fürdők Kft.: 62/549-970/100 (porta), 62/549-972 (munkaidőben)
E-mail: info@szegedsport.hu; Weboldal: www.szegedsport.hu
Hódi Tamás: 20/409-5853, E-mail: hodi.tamas@szegedsport.hu
Amennyiben olyan rendellenes tevékenységet tapasztal, ami Ön szerint sérti a halászati, horgászati,
környezetvédelmi szabályokat és a területi szabályokat, kérjük, értesítse a fenti illetékeseket. Kérjük a
bejelentés során pontos helyszínt jelöljön meg. Ha ember élete, testi épsége van veszélyben, vagy
közvetlen ilyen esemény bekövetkezése várható erre külön hívja fel a bejelentését felvevő személy
figyelmét, hogy intézkedni tudjon. Ha Ön rendelkezik képi rögzítésre alkalmas eszközzel, akkor
lehetőség szerint készítsen felvételt.
Jelen horgászrend 2020. szeptember 15-től visszavonásig érvényes.
Szeged, 2020. szeptember 09.
Szegedi Sport és Fürdők Kft., halgazdálkodásra jogosult képviseletében
Dr. Nagy Katalin, ügyvezető igazgató

