„Izsáki Horgász- és Pihenőpark” – 2017
Tel.: +36-30/249-6924 Fax: +36-76/415-425
E-mail: ihp@parktokft.hu Internet: www.izsakihorgaszto.hu

Érvényes: 2017. január 01.-től, visszavonásig!
A 2017-es évtől a megvásárolt horgászjegyek minden tavunkra
egységesen érvényesek!
Nappali horgászat kezdete 06:00 - vége 21:00 (Kérjük a nappali és éjszakai horgászrend pontos időbeli
betartását! - mivel a Horgásztanya 21:00-tól ZÁRVA
Éjszakai horgászat kezdete 20:00 - vége 06:00 (Kérjük a nappali és éjszakai horgászrend pontos időbeli
betartását!)
A horgászcentrum tavain napijegy, éjszakai jegy, 24 órás jegy vagy félnapos jegy kiváltását követően
fényképes igazolvány felmutatásával lehet horgászni. A horgászjegy csakis az azt megváltó személyre
vonatkozik, azzal más személy horgászatra nem jogosult. A horgász a horgászjegy megváltásával ezen
horgászrendet elfogadja és vállalja annak betartását!
A kifogott halakat az Izsáki Horgász- és Pihenőpark által meghatározott Ft/kg áron lehet megvásárolni!
A horgászcentrum tavaiban fogható halállomány fajlagos tilalommal nem védett (kivétel – Compó),
bármely hal bármilyen időszakban fogható és elvihető. A halfajok közül a Pontyra, a Csukára, valamint a
Süllőre vonatkozik az „elvitelre vonatkozó” felső súlyhatár (Ponty - 4kg; Csuka – 3 kg; Süllő – 2kg),
amely határ felett az egyedek kifogását, mérlegelését és fotózását követően azokat a vízbe visszaengedni
kötelező!
A nappali és éjszakai horgászat kezdetéig az előző napszakból ott maradt horgászok a következő
napszaknak megfelelő díjat kötelesek kifizetni! A horgászjegyek ellenőrzése a horgászcentrum dolgozói
részéről bármely napszakban várhatóak, ezért a horgászjegyet a horgászat végéig megőrizni kötelező!
Alapszabályok
- 2017. január 01-től az IHP tavain kötelező használni a megfelelő halkímélő eszközöket
(pontymatrac, sűrű szövésű pontyozó merítő szák, sebfertőtlenítő)!!! Amely horgásznak ezek a
kellékek nem állnak rendelkezésére, ők felár ellenében pontymatracot bérelhetnek, melyek díja
500,- Ft/nap, sebfertőtlenítőt pedig vásárolhatnak a Horgásztanyában.
- 2017. január 01-től az IHP Nagy taván 16 év alatti horgász kizárólag hozzáértő felnőtt(ek)
segítségével horgászhat!!!
- halak kifogásánál a sűrű szövésű nagyméretű merítő szák használata kötelező! A hal(ak) kézzel
való kiemelése TILOS, annak kopoltyújába, szemüregébe nyúlni SZIGORÚAN TILOS!
- a kifogott halak közül csak a megvásárolni kívánt egyedeket helyezzék a hal kultúrált tárolására
alkalmas haltartó szákba! Az egyszer haltartó szákba került hal(ak) megvásárlása az aktuális áron
kötelező! A halak haltartó szákban történő cserélgetése vagy visszaengedése SZIGORÚAN
TILOS!
- kérjük a halakkal való nagyon kíméletes bánásmód alkalmazását!
- fegyelmezett viselkedéssel tartsák tiszteletben horgásztársaik nyugalmát!
- a horgásztavakban fürödni SZIGORÚAN TILOS!
- 2011. január 01-től a tavak partján a tűzrakás a házi szabályok betartásával ENGEDÉLYEZETT!
Tűzrakás csakis az arra alkalmas mobil tűzgyújtó edényekben lehetséges, amit az IHP kollégái
kérésre rendelkezésre bocsájtanak!

Éjszakai horgászat szabályai:
- napnyugtától napkeltéig a horgászállások megvilágítása kötelező!
- 16 éves kor alatti gyermek csak felnőtt felügyeletével horgászhat!
- Éjszakai horgászatra csak a Nagy tavon, az „L” alakú tavon és a Harcsás tavon lehetőség!
A horgászrend betartása kötelező! A szabályok be nem tartása a horgász- és pihenőparkból való azonnali
kitiltást vonja maga után! Felszólításra az adott személy(ek) a park területét azonnali hatállyal az okozott
kár felmérését és megfizetését követően köteles(ek) elhagyni!

Az Izsáki Horgász- és Pihenőpark területe és környezete fokozottan védett, ezért tisztelettel kérjük
Önöket, hogy tisztántartására és megóvására fokozottan ügyeljenek!

Kedves vendégeinknek eredményes horgászatot és kellemes időtöltést kívánnak az IHP tulajdonosai
és teljes személyzete!

Üzemeltető: Park - Tó Kft. H-6070 Izsák, külterület 0331/9. hrsz.

