Vértó információk, horgászrend
Halőr telefonszáma: 06 20/254-3426
A Szegedi Vízmű Zrt. által üzemeltetett Vértó elsődleges funkciója záporvíztározó, ezért a
vízszint és a víz minősége az időjárás függvényében változhat.
Másodlagos hasznosítása a területnek, napijegyes horgásztó üzemeltetése. Víztérkód 06-070
20 darab épített stég várja a horgászokat, és pergetés céljából további parti helyek is használhatók
a part és a növényzet rongálása és károsítása nélkül.
1 darab stég mozgáskorlátozottak számára kijelölt horgászhely, mely használata előzetes egyeztetést igényel.
WC és mosdó a halőrháznál található és azt minden horgász használhatja.
A hely kiválóan alkalmas horgászrendezvények lebonyolítására is, annak feltételeiről a halőrháznál lehet érdeklődni.
Nyitva tartás:
 Január 7-től – Március 1-ig. minden péntek, szombat és vasárnap 08h-tól – 16h-ig.
 Március 2-től – Október 31-ig. 07h-tól – 19h-ig.
 November 1-től – December 31-ig. minden péntek, szombat és vasárnap 08h-tól – 16h-ig.
Napi horgászjegy árak:
 Pergető napijegy 1500Ft
 Általános 2 botos napijegy 2500Ft (fenekező/úszós, kivéve pergetés)
 Kombinált 2 botos napijegy 3500Ft (pergető/általános)
 Éjszakai 2 botos jegy 2500 Ft (általános/előre egyeztetett időpontban)
 Nyugdíjas/Ifjúsági 1 botos napijegy 1500Ft (fenekező/úszós, kivéve pergetés)
 Gyermekhorgász 1 botos napijegy 1000Ft (úszós készséggel, kivéve pergetés, csak felnőtt kísérővel)
A horgászjegy árak nem tartalmaznak elvihető halat, azt külön az aktuális napi ár szerint lehet megvásárolni a
halőrházban. A kifogott halat a fogási naplóba be kell vezetni!
Az általános, éjszakai, nyugdíjas, ifjúsági, gyermek horgászjegy nem tartalmazza a pergetés lehetőségét.
A Horgász a napijegy megváltásával elfogadja, és tudomásul veszi, hogy a szabályokat betartja, és ellenőrzés céljából
az eljáró személlyel együttműködő magatartást tanúsít. Amennyiben a horgász szabálytalanságot észlel,
haladéktalanul értesíti a Halőrt!
Ha az ellenőrzött személy nem együttműködő, illetve szabálytalanság tapasztalható nála, hivatalos eljárást
kezdeményezünk, súlyosabb esetben azonnali rendőri intézkedést kérünk! A Vértó kamerával ellenőrzött terület!
Szabályok:
- A vízterületen az országos horgászrend, kiegészítve a helyi szabályokkal van érvényben, azt betartva lehet csak
horgászni!
- A horgászat megkezdése és befejezése, nyitvatartási időn belül, a halőrházban való be és kijelentkezési
adminisztrációval történik!
- A vízterületen csak érvényes állami horgászjeggyel lehet napijegyet váltani és horgászni!
- A megtartott halat a halőrházban mérlegelés után ki kell fizetni az aktuális napi áron.
- A horgászat közben elpusztult hal értékét köteles a horgász megtéríteni.
- Éjszakai horgászat csak a halőrrel előre egyeztetett időpontban lehetséges, és a horgászhelyet jól láthatóan ki kell
világítani!
- A 4 kilónál nagyobb nemes halat megtartani tilos, azt kíméletesen, legrövidebb időn belül vissza kell helyezni a vízbe!
- A Csuka és a Tok hal egész évben teljes védelmet élvez, azt megtartani tilos, legrövidebb időn belül vissza kell helyezni
a vízbe!
- Halmatrac, merítőszák, halmérleg, és centi használata kötelező! Matrac a halőrházban korlátozottan kölcsönözhető!
- A hallal felállni, a halat magasan tartani tilos, minél közelebb a talajhoz mozgassuk az esetleges zuhanásból eredő
sérülések elkerülése miatt!
- A hal sérüléseinek ápolása hal fertőtlenítővel kötelező!
- A szákban megtartott halat kicserélni tilos!
- A vízterületen fajlagos haltilalom nincs!
- A kifogott halat más személynek átadni tilos!
- Minden hallopás és a kísérlet is rendőrségi és halvédelmi szakhatósági feljelentést von maga után!

- A horgásztó területén hangoskodni és a túlzott alkoholfogyasztás nem megengedett!
- Ragadozó halra horgászni csak egy ágú szakállnélküli vagy lenyomott szakállú horoggal lehet, kivétel ez alól a pergető
horgászat ahol megengedett a többágú szakáll nélküli vagy lenyomott szakállú horog! *
- A vízkezelőnek jogában áll telepítést követően, illetve rendezvények lebonyolítása miatt a napijegyes horgászatot
korlátozni, szüneteltetni!
- A vízpartot és a stégeket minden horgász saját felelősségére használhatja, a területen bekövetkezett balesetekért és
káresetekért felelősséget nem vállalunk!
Engedélyezett horgászmódszerek:
 Fenekező módszer (készségenként max. 2db egyágú horoggal szerelve)*
 Úszós módszer (készségenként max. 2db egyágú horoggal szerelve)*
 Pergetés, mártogatás, tapogatás a helyi szabályok szerinti szereléssel
Fogható halak:
 Ponty, kárász, amur, csuka, keszegfélék, tok hal
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