BÁTONYTERENYE-MACONKAI
SZABADIDŐ- ÉS SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
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Felhívjuk a figyelmet, hogy e tájékoztató előírásai csak
a 2016. évi maconkai tagi- vagy napijegyes tájékoztató
előírásaival együtt, azokat kiegészítve érvényesek!
Ügyeletes halőr, helyfoglalás: +36 30 229 5177
maconka@maconka.hu
www.maconka.hu
Ellenőrzéskor az egységes állami horgászokmányt, a
területi jegyet és a hozzá megkapott tájékoztatót, valamint
a személyi azonosító okmányt is fel kell mutatni!

Tisztelt Horgásztársunk, Vendégünk!
A Maconkai-víztározót és tórendszerét hasznosító BSHE
Horgászrendjének kivonataként már a 10. éve kerül
kiadásra a most kézben tartott - ezévtől szintén összevont tájékoztató, amely a területi jegy és általános tájékoztatója
helyfoglalásos-, Rekord-tavi és Élmény-tavi horgászatra
vonatkozó, elidegeníthetetlen kiegészítő melléklete. A
gyakorlati tapasztalatok alapján így egyszerűbb megismerni
a speciális szabályokat, továbbá könnyebb az előírt rekordbejelentési kötelezettségek teljesítése is. A 2016. évet
érintően a tájékoztató horgászrendi tartalmát érintően
nincsenek érdemi változtatások, ám kiemelkedő fontosságú
az a tény, hogy eddigi munkánk elismeréseként a
MOHOSZ
szervezetével
megkötött
alhaszonbérleti
szerződés alapján, halgazdálkodási jogosultként a BSHE
újabb 15 évre horgászati és turisztikai hasznosítója lett,
lehetett szeretett vizünknek! Jó hír még a helyfoglalásos
rendszer változatlan díjkedvezménye, de a Rekord- és
Élmény-tavak állományi szelekciója, sőt az újabb extra
telepítések ténye is, mivel így még nagyobb lett az esély a
rekord-, vagy a különleges halak fogására. Kérem, hogy
vigyázzunk rájuk! Maconka hosszú évek óta Magyarország
egyik legnépszerűbb horgászvize, számos kitüntető cím,
elismerés, világ- és versenycsúcs birtokosa. Mindezt
Önöknek, s az így megszerzett tartós bizalomnak is
köszönhetjük! Legyünk hát közösen büszkék az
eredményekre, de ugyanígy védjük is együtt a víz és a táj
barátainak jogos érdekeit, óvjuk az élővilág törékeny
értékeit! Tisztségviselőink és munkatársaink nevében is jó
egészséget, sok szabadidőt és szép fogási élményeket
kívánok az új szezonra:
Dr. Dérer István elnök sk.
Bátonyterenye, 2016. február 28.
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Bevezető
A kiegészítő tájékoztató előírásai csak a területi jegyhez
külön megkapott tagi- vagy napijegyes tájékoztató
szabályaival együttesen értelmezendők és azok a BSHE
tagjaira és vendégeire egyaránt vonatkoznak.
A helyfoglalásos speciális horgászati mód keretében az itt
szabályozott kedvezményes helyfoglalási szolgáltatás
lehetősége csak a 3 éjszakát elérő foglalási időtartam
esetén, továbbá legalább 2 fő felnőtt, vagy egy felnőtt és
egy ifjúsági horgász jelentkezése és tényleges jelenléte,
mint együttes minimumfeltétel esetén biztosított. Ettől
eltérő esetekben a hivatkozott tájékoztatók és az évi
díjtáblázatok az irányadók, különös tekintettel a hétközi
éjszakai horgászat szabályozására. A helyfoglalást az
egyesületi weblapon található on-line helyfoglalási
program segíti, melynek használata kötelező.
A Rekord- és Élmény-tavi kiegészítő horgászati mód
előírásai a helyfoglalásra vonatkozó szabályokkal
együttesen értelmezendők és azok a BSHE tagjain és
vendégein túl az Élmény-tavon a gyermekekre is
vonatkoznak. A Rekord- és Élmény-tavi horgászat
lehetősége csak legalább 2 fő felnőtt, vagy egy felnőtt és
egy ifjúsági (Élmény-tónál gyermek) horgász jelentkezése
és tényleges jelenléte, mint együttes minimumfeltétel
esetén biztosított. Egyebekben a hivatkozott tájékoztatók
és az évi díjtáblázatok az irányadók.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a kezelt területeken való
tartózkodás horgászatot nem érintő, általános szabályai a
családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek!
A továbbiakban a tájékoztatóban a definíciókat kiemelt, az
e tájékoztatón kívüli hivatkozásokat kiemelt és dőlt, a
tájékoztatón
belüli
hivatkozásokat
dőlt,
a
figyelemfelhívásokat aláhúzott betűk jelölik.
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HELYFOGLALÁSOS HORGÁSZAT

II. Foglalás kezdeményezése, elbírálása és módosítása

I. A foglalható helyek

7. A foglalást alapesetben csak a program rögzítési
felületének értelemszerű és teljes kitöltésével, kérelemként
lehet kezdeményezni.
8. A kiválasztott helyhez tartozó lehetséges foglalási
időszakok, valamint a már foglalt, illetve az aktuálisan még
foglalható időpontok áttekintését a program biztosítja.
9. A hely és az időpont kiválasztása után a kitöltéshez
kötelező adatokat a program határozza meg. Ilyen például
a kapcsolattartó nevének és elérési telefonszámának, mail
címének, a horgászó és kísérő létszámnak, a személyi
jogcímeknek, valamint az egész órában meghatározott
érkezési és távozási időnek a közlése. A pontos
árkalkulációhoz ajánlott a tervezett horgászati módnak és a
kért kiegészítő szolgáltatásoknak (pl. áramfelvételi igény,
első etetésre és bójázásra csónakhasználat, gáti
horgászatnál a horgászhelynél történő parkolási lehetőség)
a bejelentése is.
10. Egy foglalás teljes időtartama alkalmanként maximum
14, a Rekord-tó esetében pedig 7 vendégnap lehet.
11. A BSHE által a támogatott, az optimális helykiosztást
segítő általános (standard) foglalási turnus a csütörtök
12:00-től vasárnap 10:00-ig, illetve a vasárnap 12:00-től
csütörtök 10:00-ig terjedő időszak, amely össze is vonható.
E foglalások előnyben részesülhetnek, de természetesen a
program használata során a minimumfeltéteknek és a
horgásznaptár engedélyezett lehetőségeinek megfelelő
más időintervallum (egyéni foglalási turnus) is megadható.
12. A kérelmet a horgászat tervezett kezdete előtt legalább
5 munkanappal rögzíteni kell. Rendkívüli, vagy vis maior
esetben (pl. programhiba) írásban (a halőr-, e-mail-, illetve
fax útján) is el lehet juttatni azt a BSHE részére, ahol
segítséget adnak a program felhasználói kezeléséhez is.

1. A helyfoglalást a www.maconka.hu weboldalon
megtalálható
helyfoglalási
program
térképvázlatán
megjelölt horgászhelyekhez, egyben a hozzájuk tartozó
partszakaszhoz és - egyes helyek esetében - filagóriához,
tűzrakó helyhez rendelten lehet kezdeményezni.
2. E lehetőség általánosan az I. szigeten az I/1-4.,
a Rekord-tavon az R/1-3., a Nyári kikötőben az N/1-2., a
gáti, 1. sz. nemzetközi versenypályán a G/1-3., a Felezőfélszigeten az F/1., a Felező-spiccen az F/2., valamint a 2.
sz., déli versenypályán pedig a D/1. helykódú területeken,
mint standard helyfoglalásos horgászhelyeken biztosított.
3. Az adott horgászhelyhez tartozó kapacitásadatokat,
kiegészítő szolgáltatásokat és egyéb jellemző adatokat a
program Térképvázlat - Horgászhely - Információ útvonalán
lehet elérni. A program tartalmazza a helyek képeit is.
4. Egy horgászhelyhez általában a belső helyeken 2-4
horgász, a szélső helyeken pedig 3-6 horgász helyezhető
el, ezeket a foglalási kérelem kitöltése során a program is
kontrollálja. A konkrét partszakasz hosszát az adott időszak
tényleges foglalási összlétszáma alapján érkezéskor a
halőrök határozzák meg, de ez horgászonként nem lehet
kevesebb 5 m-nél.
5. Előzetes egyeztetés után, illetve helyhiány okán
helyfoglalás kezdeményezhető speciálisan a II. sziget és
előszigete területére is. Ha ezt a kérelmet a BSHE elnöke,
vagy elnökhelyettese engedélyezte, akkor a rögzítés
közvetlenül az Egyesület által, ún. eseti helyre történik meg.
6. A BSHE elnöke, vagy elnökhelyettese helyfoglalásra
engedélyezheti más területek eseti igénybevételét is, de
ekkor az itt szabályozott feltételek már szabadon
módosíthatók.
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13. A szükséges adatok hiánytalan kitöltése, a feltételek és
az árkalkuláció kérelmező általi elfogadása esetén a
kérelem igazoltan lezárásra kerül. Ezt követően a BSHE
átlagosan 48 órán belüli, telefonos kapcsolatfelvétel utáni
jóváhagyása esetén a program egy regisztrációs számmal
ellátott visszaigazolást küld, melynek kinyomtatott
példányával kell a megérkezéskor a halőrháznál
jelentkezni. A továbbiakban személyes kapcsolatfelvételnél,
módosítási igénynél e regisztrációs számra kell hivatkozni.
14. A jóváhagyás fegyelmi előzmény, illetve vis maior
események (rendkívüli munkavégzés, előre nem tervezett
verseny, rendezvény, árvíz/aszály) miatt, továbbá a
megadott számon történő telefonos kapcsolatfelvétel
meghiúsulása okán indokolás nélkül megtagadható.
15. Vis maior események, a foglalás időpontjáig nem
rögzített kiemelt rendezvények esetén a BSHE indokolás
alapján a már visszaigazolt foglalást is visszamondhatja, de
egyidejűleg
köteles
alternatív
és
kedvezményes
kompenzációs lehetőségeket felajánlani.
16. A már visszaigazolt kérelem a foglaló által is szabadon
módosítható, ha a horgászlétszám és a horgásznapok
száma nem csökken. E kérelmet a BSHE automatikusan
engedélyezi.
17. Olyan foglalói módosításnál, amikor a létszám és a
horgásznapok száma csökken, az Egyesület fenntartja a
jogot az indokolás nélküli visszamondásra, így a foglalás
törlésére, vagy az eredeti fizetési kötelezettség előírására.
18. A foglaló jogosult a helyfoglalás lemondására is. Ha a
foglaló részéről az adott évben lemondás már korábban is
történt, vagy annak indoka a BSHE által nem elfogadható,
illetve ha egy foglalás lemondás nélkül, indokolatlanul nem
teljesül, akkor a foglalók egy évre a foglalásból kizárásra
kerülnek és a későbbiekben feltételes visszaigazolással
foglaló fizetésére kötelezettek.
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III. Az általános foglalási alapdíjak meghatározása
19. A helyfoglalás alapvetően a tervezhető, aktív pihenés
keretében végzett társas sporthorgászat lehetőségét
szolgálja, melyet a BSHE kiemelten támogat, ezért a
díjszámításban az általános napijegyes díjszabáshoz
viszonyítva 5-30 %-os összevont kedvezményt érvényesít.
20. A helyfoglalás kedvezményes alapdíj-táblázata:
tározói
rekord
éjszaka
időszak
fő
(Ft/nap/fő)
(Ft/nap/fő)
2-4
4.000
5.000
HV
5-8
3.700
4.700
93.400
4.400
3-6
2-4
3.800
4.800
HK
5-8
3.500
4.500
93.200
4.200
2-4
3.700
HV
5-8
3.400
93.100
7-13
2-4
3.500
HK
5-8
3.200
92.900
*csoportos kedvezmény kizárólag méltányosságból és minimális helyfeltöltés felett

21. Hétvégei kezdetű (HV) az a konkrét helyfoglalással
érintett időszak, amikor a kezdő éjszaka csütörtöki, pénteki,
vagy szombati, illetve egyéb munkaszüneti- vagy ünnepnap
előtti napra esik. Hétközi kezdetű (HK) időszak esetében a
kezdő éjszaka vasárnapi, hétfői, keddi, vagy szerdai,
amennyiben azok nem munkaszüneti- vagy ünnepnap előtti
napok.
22. Fő: a helyfoglalási kérelemben rögzített horgászó
felnőtt és ifjúsági létszám. Kizárólag ifjúsági horgászok
helyfoglalása a minimumfeltétel okán sem lehetséges. Az
Élmény-tavon kivételként a gyermek is horgásznak számít.
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23. Nap: A díjfizetés szempontjából a teljes napokon túl az
érkezési és a távozási napok is egész napnak
(vendégnap) számítanak. Ha a visszaigazolásban
jóváhagyott időpontok szerint a hely elfoglalása 18 óra
után, a távozás pedig 08 óráig történik meg, akkor az adott
a napra félnapi díj fizetendő.
24. A horgászó gyermekek és a nem horgászó kísérők az
alapdíj-táblázat főben meghatározott létszámába nem
tartoznak bele és így e táblázat szerinti díjfizetési
kötelezettség sem vonatkozik rájuk.
IV. Az alapdíjak személyi kedvezményi korrekciói

28. A horgászó gyermekeknek a területi engedélyen kívül
(ára 1.200 Ft és a továbbiakban az egész évre érvényes)
nincs egyéb díjfizetési kötelezettsége.
29. A nem horgászó kísérők esetében az alapdíj helyett a
3-6 vendégnapig terjedő helyfoglalásnál 1.300 Ft, a
6 vendégnapon túli időtartam esetében pedig 2.600
Ft/fő/alkalom környezetterhelési pótdíjat kell megfizetni.
30. A helyfoglalás visszaigazolt kérelmen rögzített teljes
díjának tetszőleges okból történő negatív korrekciójára
kizárólag a BSHE elnöke, vagy elnökhelyettese jogosult
úgy, hogy ezt a programban, vagy az eredeti visszaigazolt
kérelmen jogcím és összeg szerint írásban rögzíti.

25. A BSHE teljes jogú, éves területi engedéllyel
rendelkező felnőtt- és ifjúsági tagjaira az alapdíj-táblázat
nem vonatkozik, így esetükben tározói helyfoglalásnál
1.300 Ft/vendégnap/fő, a Rekord-tavi helyfoglalásnál pedig
2.600 Ft/vendégnap/fő tagi foglalási díjat kell megfizetni.
26. A BSHE alap- és jogfenntartó tagjai, valamint a 70 év
feletti-, a hölgy- és az ifjúsági-, továbbá a fogyatékkal élő
horgászok esetében az alapdíj vendégnapokra számítva
egységesen 1.300 Ft-tal csökkentett napi mértékben kerül
megállapításra. Egy horgásznál csak egy kedvezményi
jogcím vehető igénybe, valamint e kedvezmény a tagi
foglalási díjjal sem vonható össze.
27. A program az egy csoport által egy időben, ám több
horgászhelyre kezdeményezett foglalások esetében az
alapdíj-táblázat szerinti csoportos kedvezményt nem tudja
kezelni, így az érvényesíthetőség érdekében a foglalóknak
ezt a tényt a kérelem rögzítésekor a kapcsolt foglalások
helykódjával együtt az „egyéb közlemény” ablakban
jelezniük kell. E kedvezmény elsődlegesen a visszatérő
vendégek számára, kizárólag méltányosságból biztosítható
és csak akkor, ha a helyek nem a program szerinti
minimális létszámmal kerülnek feltöltésre.

31. Áramfelvétel kérelemre történő biztosítása esetén a
fizetendő energiahasználati pótdíj 100 Ft/fő/vendégnap. Az
indokolatlan (túlzó) áramfelvétel korlátozható.
32. Általános helyfoglalásnál a kijelölt déli parti
parkolóhelyeken történő parkolás ingyenes. Külön fizetendő
gáti és csónakkikötői belső parkolói parkolási díj, amely
300 Ft/gépkocsi/vendégnap, lakókocsinál és lakóbusznál
pedig ennek a kétszerese. A Nyári kikötői helyfoglalók a
csónakkikötői belső parkolóban kötelesek parkolni.
33. A helyfoglalási szolgáltatás időtartamára külön napi
sátorozási díjat nem kell fizetni.
34. A helyfoglalásos horgászat esetében a horgászhelyhez
rendelt tóberendezési tárgyak használata csak a jogosultak
által lehetséges. A kommunális létesítmények, valamint a
helyhez
rendelt
filagória,
nyársaló
használata
térítésmentes. A berendezési tárgyak és tisztaság
megóvása a mindenkori használók kötelessége, kártérítési
felelősség vállalása mellett. A zuhanyzók használata a
helyfoglaló horgászok és a foglalásban rögzített kísérőik
kivételével csak a halőrök engedélyével lehetséges.
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VI. A díjfizetési kötelezettség teljesítése,
az érkezés és távozás szabályai

42. Ha az átadás-átvétel nem történt meg, a helyfoglaló (ide
nem értve az egyértelmű, vagy tanú által bizonyított
eseteket) károkozásért felelősségre nem vonható.
43. A visszaigazolt távozási időpontig a helyek tényleges
elhagyásának (ideértve a csomagok parkolóba való
kiszállítását is) meg kell megtörténnie.
44. Távozásnál a visszaigazolásban rögzített kapcsolattartó
kötelessége és felelőssége a parkolási belépőkártyák és a
kitöltött napijegy-szelvények leadása, valamint az elvitelre
szánt halak élő állapotban való bemutatása.

35. A helyfoglalás visszaigazolásban meghatározott
kezdetére a visszaigazolt teljes létszámnak meg kell
érkeznie, ettől eltérést csak a halőr engedélyezhet. Ha a
megérkezés
(telefonos
értesítés
hiányában)
a
meghatározott érkezési időpontig és/vagy a visszaigazolt
érkezési létszámban nem történik meg, a BSHE fenntartja a
jogot a helyfoglalás azonnali és egyoldalú felmondására.
36. Több csoportban, eltérő időpontban történő érkezést
csak a BSHE elnöke, vagy elnökhelyettese engedélyezhet.
37. A megérkezéskor a visszaigazolt teljes díj
befizetésének meg kell történnie. Ekkor történik a tényleges
létszám ellenőrzése is.
38. A díjfizetés után az összeg megállapításával
kapcsolatban reklamáció, felszólalás nem lehetséges.
Kivétel, ha a visszaigazolásban vállalt szolgáltatást a BSHE
nem, vagy nem a teljes időszakra biztosítja. A számlaigényt
a befizetéssel egyidejűleg jelezni kell, ezt követően utólag
számla nem állítható ki. Nyugta adása kötelező.
39. Befizetés után az esetleges korábbi távozás miatt a
Ptk.-ban külön szabályozott, ún. vis maior esetek
kivételével visszatérítésre nincs lehetőség.
40. A horgászhely csak a befizetés után foglalható el. Az
I. és II. szigeten az érkezéskor és a távozáskor kizárólag a
csomagok ki- és beszállítása céljából, a halőr engedélyével
használható a kiépített gépjármű-fordulóig a szigetbejárói
szilárd burkolatú út. A sorompót csak a halőr kezelheti.
41. A hely elfoglalásánál, illetve a távozásnál halőri jelenlét
mellett ellenőrzésre kerül a helyek és a berendezési
tárgyak általános állapota. Azokat - ideértve a csónakot is átadni-, illetve átvenni csak tiszta, rendezett állapotban, a
szemetet és az egyéb hulladékot eltakarítva szabad.
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V. A kiegészítő díjszabások és többletszolgáltatások

VII. A terület és a tóberendezési tárgyak használata
45. A horgászhely, illetve adott helyfoglalás horgászatra
engedélyezett partszakasza a helyszínen táblával vagy
szalaggal, illetve a halőr által szóban kijelölésre kerül. A
BSHE egyidejűleg dobási határbójákat is elhelyezhet.
46. A természeti és az épített környezet megóvása, a
tisztaság fenntartása a használók kötelessége, teljes és
feltétlen kártérítési felelősség vállalása mellett.
47. A horgászhelyhez tartozó filagóriák, padcsoportok,
nyársalók és egyéb tóberendezési tárgyak rendeltetésszerű
használata, állagmegóvásának elősegítése szintén a
használók kötelessége. A tóberendezési tárgyakba és a
fákba szöget verni, csavart befúrni tilos. A filagóriák
oldalfalainak beborítása csak rossz idő esetén, zsugorfóliás
vagy kötözős módszerrel akkor lehetséges, ha erre a halőr
előzetesen engedélyt ad. Távozás előtt a borítás
eltávolítása kötelező.
48. Tüzet rakni csak a kijelölt helyeken, vagy a halőr által
engedélyezett más helyen és módon szabad. Tüzelő a
tórendszer védterületéről nem gyűjthető, ideértve a
nyársbot vágását is. A fel nem használt tűzifa rendezett
állapotban a tűzrakó hely mellett maradhat, ha a
helyfoglalóknak arra már nincs szüksége.
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49. A szemetet a kukákba - azok megtelte esetén
közvetlenül a kukák mellé, de minden esetben lezárt
zacskóban - kell elhelyezni. A tűzterekbe szemét nem
helyezhető el, ott el sem égethető.
50. A kommunális blokkokban kiépített zuhanyzók
használata csak a helyfoglalók számára biztosított, így ha
azok kulccsal zárásra kerültek, akkor e kulcs a halőröktől
kérhető el, illetve a csoportoknak ki is adható.
51. A halőr a túlzott, vagy indokolatlan áramfogyasztó
eszközök
(nagyteljesítményű
hősugárzó,
hangosan
üzemeltetett magnó vagy televízió) használatát megtilthatja.

52. A helyfoglalás kedvezményének szolgáltatása esetén a
BSHE az elvihető halak számát korlátozza, azaz az
általános napijegyes szabályoktól szigorúbban állapítja
meg. A helyfoglalásos horgászat hagyományos-, valamint
bojlis módszerrel lehetséges.
53. Hagyományos módszer minden olyan horgászmódszer,
ahol a csalizásnál hajszálelőke használatára nem kerül sor.
E módszer alkalmazásánál etetési célú csónakhasználatra
és bójázásra nem kerülhet sor.
54. Hagyományos módszer választása esetén az
engedélyezett elviteli mennyiség felnőtt horgászok
esetében 3 hal/fő/alkalom, ifjúsági horgászoknál pedig
2 hal/fő/alkalom, melyek tetszőleges megosztásban
lehetnek ún. békés- (I. kategória), vagy ragadozó (II.
kategória) halak. A III. kategória szerinti ún. egyéb halak
elvihető összmennyisége 5 kg/fő/alkalom. Egyebekben
(tilalmak, faj szerinti és méretkorlátozások) a kiadott
általános tájékoztatók szabályai az irányadók.
55. Bojlis módszer a konkrét csalitól függetlenül minden
olyan horgászmódszer, ahol a csalizásnál hajszálelőke
használatára kerül sor.

56. Az, aki bojlis módszerrel horgászik, halat elvitelre csak
kivételes esetben, halőri engedéllyel tarthat meg, viszont
az I. sziget és a Nyári kikötő (külön engedéllyel: G/1-3.,
F/2.) helyeken a bójázási-, valamint csónakos etetési
lehetőséget igénybe veheti. A helyfoglalók számára a bóják
elhelyezésére és egyben az alapozó etetés elvégzésére,
majd a bóják kiszedésére a halőr biztosítja a BSHE
bércsónak térítésmentes használatát.
57. E csónakhasználatra alkalmanként 1 óra biztosított. A
helyfoglalás során csónak az itt szabályozott eseteken kívül
nem használható. A csónakot a kikötőből kell kihozni és
minden alkalommal oda is kell visszavinni. A használat
során a csónakot végig tisztán kell tartani.
58. A horgászhelyeken a parttól való 100 m-es távolságon,
vagy (ha ez a hely elfoglalását megelőzően megtörtént) a
BSHE határbójával megjelölt 80-100 m-es engedélyezett
dobótávolságon belül horgászonként 1 db bója helyezhető
el, melynek elhelyezését a halőrrel egyeztetni kell. A gáti és
az egyéb foglalható horgászhelyeken a bójázási lehetőség
csak esetileg egyeztetve biztosított.
59. A jelen tájékoztatóban meghatározott elviteli mennyiség
terhére történő helyszíni halétel-készítést a halőrökkel
előzetesen, a feldolgozni kívánt hal élő állapotban történő
bemutatásával egyidejűleg engedélyeztetni kell.
60. A helyszíni halfogyasztás szabálya vonatkozik a
későbbi elvitel céljából történő feldolgozásra és
lefagyasztásra is. A tárolásra a BSHE kérelemre, térítés
ellenében lehetőséget biztosít (fagyasztó).
61. Ha a helyfoglalók horgászhelyükön vendégként BSHE
tag-, vagy napijegyes horgászt fogadnak, akkor e horgász
részéről halelvitel - az érintettek díjfizetésétől függetlenül csak a helyfoglalók számára megállapított keret terhére
történhet. A vendégek halőrnek történő előzetes
bejelentése kötelező.
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62. Az egyesületi rekord súlyhatárt elérő halak
bejelentése és regisztrációja kötelező. A regisztráció és a
fotózás a szolgálatot ellátó halőr munkaköri kötelessége. A
helyfoglalás során fogott rekordhal kedvezményre nem
jogosít, de kiemelkedő példányoknál ajándék megítélhető.
63. A gyermekekre az éves BSHE területi jegy általános
szabályai az irányadóak. A gyermekek helyfoglalás esetén
is csak nappal horgászhatnak.

69. Visszaigazolt foglalás egyesületi visszamondása
esetén, ha a foglalásra előleg vagy foglaló került
befizetésre, akkor azt a tárgyi értesítéstől számított 8 napon
belül a BSHE visszautalja a kapcsolattartó által megadott
bankszámlaszámra.
70. A helyfoglalás alkalmával fogott halakról készült fotók,
illetve az erről készült írások reklámcélú felhasználását a
BSHE azok előzetes bemutatása után, kizárólag írásban
engedélyezi.

VIII. A helyfoglalás speciális horgászati szabályai

IX. Vegyes rendelkezések
64. A BSHE fenntartja a jogot új, eddig nem regisztrált
kérelmezők esetében az árkalkuláció végösszegéből
számított 20-50%-os előleg, vagy foglaló befizetésének
előírására; illetve az itt nem szabályozott törzsvendég-,
csoportos-,
előfoglalásivalamint
„last
minute”
kedvezmények eseti megállapítására is.
65. Az évi három helyfoglalási alkalmat meghaladó
személyi igények esetén a BSHE esetileg, a szabad helyek
függvényében dönt. A döntésnek (visszaigazolásnak) ez
esetben is a kért kezdőidőpont előtt legalább 5
munkanappal meg kell történnie.
66. Egy fő, vagy háromnál kevesebb éjszaka esetén
helyfoglalás csak rendkívüli esetben, más horgászok
jelenlétének függvényében és a napijegyes díjszabás
szerinti teljes áron, kizárólag a BSHE elnöke, vagy
elnökhelyettese által engedélyezhető.
67. Nagyobb csoportok esetén az elfoglalható egyéb terület
meghatározása eseti kijelölés alapján történik. Versenyekre
a helyfoglalási szabályok nem alkalmazhatók.
68. Az üresen maradt, illetve vis maior okán megürült
helyekre soron kívül is lehet jelentkezni, ha az érkezés
tervezett időpontjától számítva még legalább 48 óra van
hátra. Ez esetben az ügyintézés telefonon, a halőr által
meghatározottak szerint történik.
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REKORD- ÉS ÉLMÉNY-TAVI HORGÁSZAT
I. Közös előírások
1. A Rekord- és Élmény-tavon, mint tematikus
vízterületeken a 2016. évben általános és teljes halelviteli
tilalom van érvényben.
2. A vízterületeken alkalmanként elhelyezett tartóba vagy
tartóhálóba a BSHE által külön meghatározott fajú és
nagyságú hal csak külön engedéllyel, szelekciós céllal
gyűjthető a halőr tételes rendelkezései szerint és
folyamatos felügyelete mellett. Ha szelekciós gyűjtés kerül
elrendelésre, a szelekcióban közreműködő horgász
kedvezményben részesülhet.
3. A vízterületek között halat egyénileg, BSHE engedély és
halőri jelenlét hiányában áthelyezni tilos. Ha áthelyezésre
kerül sor, akkor azt a halőrnek dokumentálnia kell.
4. A tematikus vízterületek génbankként és fajtakísérleti
térként is üzemelnek, így a fokozott horgászati-,
halkezelési-, valamint adminisztrációs kötelmek betartása
kutatási és állományfejlesztési célból is kötelező.
5. A tematikus horgászatra érvényesített kiegészítő
szelvény csak egy vízterületre érvényes, így a horgászat az
adott napon mindkét tematikus vízterületen csak külön
szelvények megváltása mellett lehetséges.
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II. A Rekord-tavi horgászat általános feltételei
6. A speciális, Rekord-tavi tematikus horgászat lehetősége
általánosan biztosított minden olyan felnőtt-, valamint felnőtt
kíséretében horgászó ifjúsági horgász számára, aki a jelen
tájékoztatóban
előírt
speciális
felszereléssel
és
kiegészítőkkel rendelkezik, továbbá fegyelmi előzménye
nem volt az adott vízterületen.
7. A Rekord-tavon egyidejűleg - külön, eseti engedély
hiányában - minimum 2 fő, maximum 12 fő horgászhat.
8. Ifjúsági területi engedéllyel, vagy napijeggyel rendelkező
horgászok esetében horgászatra csak felnőtt, szintén
horgászó kísérő jelenlétében van lehetőség.
9. A Rekord-tavon gyermekek nem horgászhatnak.
10. A Rekord-tavon a horgászati módszerek közül a
bojlis, a feeder és a match, valamint a fenekező- és
úszós rablózás támogatott. Rakós- és spiccbotozás csak
külön engedéllyel lehetséges, minden egyéb módszer különösen a pergető horgászat bármilyen változatának
alkalmazása - tilos. E szabály alól csak a BSHE elnöke
adhat rendkívüli esetben (filmforgatás, egyéb PR
tevékenység) felmentést.
11. E vízterületen a horgászat csak partról, azon belül a
táblákkal jelölt északi (csónakkikötő felőli) partszakaszon,
jellemzően a telepített három filagória előtt kiépített
horgászhelyeken lehetséges. Téli időszakban, illetve
versenyek okán a BSHE a helyekről külön rendelkezik.
12. A déli parti fákon irányjelölés elhelyezése, valamint oda
a végszerelék etetés közbeni időszakos áthordása tilos.
13. Előzetes, telefonos igénybejelentés esetén a Rekordtavi horgászhelyekre a napi halőri előjegyzés lehetséges.
Aki egy előjegyzést indokolatlanul nem vesz igénybe, az a
következő alkalommal csak helyszíni igénybejelentéssel, a
korábbi előjegyzés árát egyidejűleg megtérítve horgászhat.

14. A külön kiegészítő tájékoztatóban szabályozott
helyfoglalások az előjegyzésekkel szemben előnyt
élveznek. A visszaigazolt helyfoglalások a BSHE weblapon
található helyfoglalási program felületén megtekinthetők,
a már rögzített előjegyzéseket pedig az ügyeletes halőrrel
lehet egyeztetni.
15. Az előjegyzéssel, illetve visszaigazolt foglalással nem
rendelkező horgászok részére az ide érvényesített
napijegyek és/vagy kiegészítő szelvények érkezési
sorrendben kerülnek kiadásra azzal, hogy ha már egy adott
horgászhelyen van legalább két horgász (vagy előjegyzés
alapján várható az érkezésük), akkor jegykiadásra csak az
érintettek közötti előzetes egyezség esetén kerülhet sor.
III. A Rekord-tavi horgászat speciális szabályai
16. A horgászat minden módszernél készségenként csak
egy darab egyágú horog használatával lehetséges. A horog
szakállának lenyomása, vagy szakáll nélküli horog
alkalmazása a halállomány megóvása érdekében kötelező.
17. Valamennyi módszer esetében - ide nem értve a
csalihal-fogást - a felhasznált damil átmérőjének a 0,180,35 mérettartományban kell maradnia.
18. A készségen fonott zsinór főzsinórként nem, csak
maximum 60 cm hosszban horogelőkeként használható.
19. Fonott előkezsinórnál, bevonatos előkénél és minden,
60 gr-nál nagyobb ólomnál (nehezéknél) és etetőkosárnál
olyan szerelési megoldást kell alkalmazni, hogy extra
terhelésnél, elakadásnál az előke kötésénél, illetve az
ólom/kosár rögzítő kötéseknél szakadjon a szerelék.
20. A minimum 90x90 cm-es méretű és sűrű szövésű
(maximum 1,5x1,5 cm) merítőszák, továbbá az előzetesen
benedvesített minimum 120x70x2,5 cm-es paraméterekkel
rendelkező halpaplan; fotózás után a fertőtlenítő, átmeneti
tárolásnál a pontyzsák használata minden halnál kötelező.
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21. Ha a horgász az előírton kívül kisebb, sűrű szövésű
(verseny)szákot is készenlétben tart, akkor azzal a 2 kg
alatti súlyra becsült halakat kivételként megmerítheti.
22. Ragadozóhal-horgászatnál kötelező a megfelelő,
hosszú szárú és roncsolásmentes felületű horogszabadító
biztosítása és annak szakszerű használata is.
23. Az előírt kiegészítőket és a felszereléseket a horgászat
előtt/során felszólításra be kell mutatni, azok minősítése,
velük a horgászat engedélyezése a halőr jogosítványa.
24. Ha egy horgászhelyen több horgász helyezkedik el,
akkor a kötelező kiegészítőkből 1-1 db elegendő.
25. Ragadozóhal-horgászatnál tilos az indokolatlanul
hosszú idejű nyeletés, továbbá a vágóhorog, valamint a
kapcsos halkiemelő használata. Szájbilincs még átmeneti
tárolásra sem használható.
26. Ha a zsákmányból a horog biztonsággal nem
távolítható el, a zsinórt (előkét) a horoghoz eső lehető
legközelebbi elérhető ponton haladéktalanul el kell vágni a
hal életének megóvása érdekében.
27. Helyszíni ragadozóhal-horgászatra engedélyezett az itt
kifogott, 15 cm-es méretet el nem érő küsz, bodorka,
dévér- és karikakeszeg, valamint ezüstkárász csalihalként
történő átmeneti megtartása. A fel nem használt
csalihalakat a horgászat végén kötelező visszaengedni.
28. A speciális, Élmény-tavi tematikus horgászat
lehetősége általánosan biztosított minden olyan felnőtt-,
valamint felnőtt kíséretében horgászó ifjúsági és gyermek
horgász számára, aki a jelen tájékoztatóban előírt speciális
felszereléssel és kiegészítőkkel rendelkezik, továbbá
fegyelmi előzménye nem volt az adott vízterületen.
29. Az Élmény-tavon egyidejűleg - külön, eseti engedély
hiányában - minimum 2 fő, maximum 6 fő horgászhat.

30. Ifjúsági és gyermek területi jeggyel, vagy ifjúsági
napijeggyel rendelkező horgászok esetében horgászatra
csak felnőtt, érvényes területi jeggyel és kiegészítő
szelvénnyel kísérő jelenlétében van lehetőség.
31. Az Élmény-tavon csak nappali horgászat engedélyezett.
32. Az Élmény-tavon a horgászati módszerek közül a
feeder/picker és a match, valamint a külön
hirdetményekben meghatározott naptári időszakokban az
UL (könnyű) pergető rablózás és a műlegyezés
támogatott. Rakós- és spiccbotozás csak külön
engedéllyel lehetséges, minden egyéb módszer különösen a fenekező- és úszós rablózás bármilyen
változatának alkalmazása - tilos. E szabály alól csak a
BSHE elnöke adhat rendkívüli esetben (filmforgatás, egyéb
PR tevékenység) felmentést.
33. E vízterületen a horgászat csak partról, azon belül a
táblákkal jelölt keleti (csónakkikötő és belső csónakkijáró
csatorna felőli) partszakaszon, a kijelölt horgászhelyeken
lehetséges.
34. A nyugati parton irányjelölés elhelyezése, valamint oda
a végszerelék etetés közbeni időszakos áthordása tilos.
35. Előzetes, telefonos igénybejelentés esetén az Élménytavi horgászhelyekre a napi halőri előjegyzés lehetséges.
Aki egy előjegyzést indokolatlanul nem vesz igénybe, az a
következő alkalommal csak helyszíni igénybejelentéssel, a
korábbi előjegyzés árát egyidejűleg megtérítve horgászhat.
Helyfoglalások az Élmény-tavon nem lehetségesek.
36. Az előjegyzéssel nem rendelkező horgászok részére az
ide érvényesített napijegyek és/vagy kiegészítő szelvények
érkezési sorrendben kerülnek kiadásra azzal, hogy ha már
egy adott horgászhelyen van legalább egy horgász (vagy
előjegyzés alapján várható az érkezés), akkor jegykiadásra
csak az érintettek közötti előzetes egyezség esetén
kerülhet sor.
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IV. Az Élmény-tavi horgászat általános feltételei

V. Az Élmény-tavi horgászat speciális szabályai

VI. A regisztráció speciális szabályai

37. A horgászat minden módszernél készségenként csak
egy darab egyágú horoggal - kivétel UL pergetésnél,
műlegyezésnél az egy darab háromágú horoggal gyárilag
ellátott műcsali - lehetséges. A horog szakállának
lenyomása, vagy szakáll nélküli horog alkalmazása a
halállomány megóvása érdekében kötelező.
38. Valamennyi módszer esetében a felhasznált damil
átmérőjének a 0,10-0,25 mérettartományban kell maradnia.
39. A készségen fonott zsinór főzsinórként nem, csak
maximum 40 cm hosszban horogelőkeként használható.
40. 30 gr-nál nagyobb ólom (nehezék) és etetőkosár nem
használható. Fonott előkezsinórnál, bevonatos előkénél és
minden csatlakozó elemnél olyan szerelési megoldást kell
alkalmazni, hogy extra terhelésnél, elakadásnál lehetőleg
az előke kötésénél, illetve az ólom/kosár rögzítő kötéseknél
szakadjon a szerelék.
41. A sűrű szövésű (1,5x1,5 cm), legalább 60 cm átmérőjű
merítőszák, továbbá az előzetesen benedvesített minimum
120x70x2,5 cm-es paraméterekkel rendelkező halpaplan;
fotózás után a fertőtlenítő, átmeneti tárolás esetén a
pontyzsák használata minden halnál kötelező.
42. Célzott sügérhorgászatnál kötelező a hosszú szárú és
roncsolásmentes felületű horogszabadító, valamint a
tárolóvödör biztosítása és szakszerű használata is.
43. Az előírt kiegészítőket és a felszereléseket a horgászat
előtt/során felszólításra be kell mutatni, azok minősítése,
velük a horgászat engedélyezése a halőr jogosítványa.
44. Ha egy horgászhelyen több horgász helyezkedik el,
akkor a kötelező kiegészítőkből 1-1 db elegendő.
45. Sügérhorgászatnál tilos a kapcsos halkiemelő használata.
Szájbilincs még átmeneti tárolásra sem használható.
46. A horgászat során a vízinövények nem sérülhetnek.

47. A horgászati tájékoztatókban is rögzített, alábbi
rekord súlyhatárt elérő hal bejelentése telefonon, vagy
szóban a fogást, majd a hal biztonságba való helyezését
követően azonnal kötelező:
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50. Az egyéb halfajoknál a regisztrációig történő átmeneti
tárolás csak kövezéstől mentes, megfelelően mély
partszakaszon lehetséges. A tárolás csak megfelelő
méretű, apró szemű pontyzsákban történhet. Egy
pontyzsákban csak egy hal tárolható.
51. A vízhőmérséklet függvényében - a horgászat
megkezdésekor - a kifogott tokfélék és sügérfélék stresszmentesítése érdekében a halőr az e tájékoztatóban
előírtakon túl további, átmeneti szigorításokat és eltérő
tárolási szabályokat írhat elő; illetve az e fajokra történő
célzott horgászatot megtilthatja.
52. A halőri regisztráció előírásoktól való késedelme
esetén, illetve egyéb indokolt, egyedi esetben a horgász is
engedélyt, vagy felszólítást kaphat saját fotó készítésére és
az adatok levételére. Ezen fotókat és adatokat a
maconka@maconka.hu címre kell elküldeni, a horgász
nevének és telefonszámának közlése mellett.
53. Ügyelni kell arra, hogy a fogásokról esztétikus, a hal
megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A
helyes fotón a háttér döntően a víz és a vízpart közvetlen
természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés,
cigaretta, étel és ital, kéztörlő rongy, valamint szemét nem
látható. A horgász a halat kizárólag térdelve, féltérden vagy
guggolva; a halpaplan felett mellmagasságban és
vízszintesen tartja, de a fényképen a halpaplan lehetőleg
ne legyen látható. A hal objektív felé történő „kitartása” nem
esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is segítő
félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát,
vért a fotózás előtt közvetlenül friss vízzel le kell öblíteni róla.
Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a hal
mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet fotó
cigarettával a szájban, vagy a halat ronggyal megfogva.
Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku állandó használata
nélkül a sapkát viselő horgász feje leárnyékolt marad.

54. A fotózás során fokozottan ügyelni kell a halak
kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy példányok
leejtésre, ütésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól
sokkal érzékenyebbek!
55. A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után
engedélyezett. Ekkor a hal minden látható sebének
fertőtlenítése kötelező, a külső élősködők eltávolítása mellett!
56. A fotózás, majd az adatok levétele után a halat
haladéktalanul vissza kell engedni. A visszaengedéskor a
halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az
egyensúlyi helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint
mozgása (szabadulási reflex) beindult.
57. A regisztráció során a BSHE által elkészített fotó a
maconkai weblap „Rekordfogások” rovatában a fogást
követően 24 órán belül a horgász rendelkezésére áll a
hivatalos ranglista- és fogási adatokkal együtt. Kérésre a
teljes méretű fotó is megküldésre kerül.
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bodorka, csíkos sügér, domolykó, fekete sügér
(pisztrángsügér), garda, kősüllő, laposkeszeg,
paduc, pisztráng, (csapó) sügér, törpeharcsa,
veresszárnyú keszeg és minden egyéb faj
aranykárász (széles kárász), aranyhal,
angolna, jászkeszeg, karikakeszeg, menyhal,
szilvaorrú keszeg
compó, ezüstkárász, kecsege, vicsege
dévérkeszeg, márna, pettyes (amerikai) harcsa
balin, buffalo, fekete amur, (fogas)süllő
koi ponty
csuka, fehér tok, itáliai tok, lapátorrú tok, lénai
tok, vágótok, volgai tok
amur, (fehér és pettyes) busa, harcsa, ponty

0,25 kg

0,50 kg
1,00 kg
1,50 kg
3,00 kg
4,00 kg
5,00 kg
10,00 kg

48. A május 01-szeptember 30-ig tartó időszakban a fogott
tokfélék, süllők és csukák; illetve a külön meghatározott
időszakban fogott sügérfélék (ideértve a kősüllőt is)
fotózását és regisztrációját a halőrök kötelesek soron kívül,
más fajok esetében pedig a bejelentéstől számított 1 órán
belül lebonyolítani.
49. A fogott sügérfélék esetében a soron kívüli
regisztrációig történő tárolás kizárólag a tárolóvödörben melyet a horgász a fogáskor friss vízzel tölt fel - történhet. E
fajok esetében horgászatonként - a halőrökkel a előzetesen
egyezetett módon - fajonként maximum 3 db hal
regisztrációjára kerülhet sor, a többi halat a fogás után
azonnal vissza kell helyezni.

VII. Kármegelőzési és kártérítési rendelkezések
58. A halőr megtagadhatja-, vagy visszavonhatja a
tematikus horgászati engedélyt az előírt felszerelések és a
kiegészítők használatának elmaradása, azok hiányos, vagy
nem megfelelő alkalmazása miatt.
59. A horgász tevékenysége, és/vagy a horgászfelszerelés
hiányossága indokolatlanul elhúzódó fárasztást ismétlődő
esetben nem eredményezhet, ez esetben a halőr
figyelmeztet a változtatás szükségességére, majd újabb
esetben a horgászati engedélyt visszavonja.
E
rendelkezések értelemszerűen az erőszakos fárasztásokra,
továbbá az indokolatlan erejű és/vagy többszörös
bevágásokra is vonatkoznak.
60. A regisztráció során a horgász köteles a fizikai
együttműködésre. Más fogott halával hivatalos fényképet
(bejelentést) csináltatni etikátlan és tilos.

61. Ha a hal a horgásznak felróható módon (pl. kíméletlen
bánásmód vagy a szakszerűtlen kezelés miatt) elpusztul,
akkor a horgász az elpusztult halat köteles a halőrnek
azonnal leadni és egyidejűleg az Egyesületet ért kár
megtérítéseként annak jogszabály alapján az alábbiak
szerint meghatározott halgazdálkodási (pótlási) értékét
pótdíj jogcímen megfizetni:
BSHE rekord súlyhatár* alatti halak
Ft/kg
keszegfélék; busa, ezüstkárász
1000
amur, balin, csuka, harcsa, márna, ponty
1500
sügérfélék; angolna, aranykárász (széles
kárász), aranyhal, compó, fekete amur,
2000
kősüllő, menyhal, (fogas)süllő
tokfélék; buffalo, koi ponty, pettyes harcsa
2500
és minden egyéb nem nevesített faj
BSHE rekord súlyhatár* feletti halak
Ft/kg
keszegfélék; busa, ezüstkárász
2000
amur, balin, csuka, harcsa, márna, ponty
3000
sügérfélék; angolna, aranykárász (széles
kárász), aranyhal, compó, fekete amur,
4000
kősüllő, menyhal, (fogas)süllő
tokfélék; buffalo, koi ponty, pettyes harcsa
5000
és minden egyéb nem nevesített faj

VIII. Vegyes rendelkezések

62. A megfizetés a külön szabálysértési-, vagy (tagok
esetében) fegyelmi eljárás indítását csak külön feltételek és
eljárási elemek esetén akadályozza meg, de maga a tény
minden esetben minősített enyhítő körülmény.
63. Beismerés hiányában a horgász a vízterületekről
azonnali hatályú kitiltásra kerül és ezen túl a kártérítésre
bírósági (polgári peres) úton továbbra is kötelezett. A
gondatlanság minden esete minimum 1 évi-, a
szándékosságé pedig 5 évi kitiltást von maga után.

64. Előzetes bejelentés alapján a jelen tájékoztatóban előírt
egyes kötelező kiegészítő
eszközök
(merítőszák,
halpaplan, pontyzsák, sebfertőtlenítő spray) a halőrtől külön
feltételekkel a helyszínen is kölcsönözhetők. Mivel a
szolgáltatás az eszközigény okán csak korlátozott
mennyiségben biztosított, a horgász érkezésekor (előzetes
igénybejelentése elfogadásának hiányában) a lehetőség
elmaradására mentesítő körülményként nem hivatkozhat.
65. A kölcsönzés időtartamára a kölcsönzési díj befizetésén
túl egy fényképes személyi okmány (személyazonosító,
lakcímkártya, jogosítvány) leadása, vagy eszközönként
5.000 Ft kaució fizetése is kötelező.
66. Az általános tájékoztatók szerinti, a rekordfogásokra
vonatkozó külön kedvezmény a Rekord-tavon és az
Élmény-tavon nem vehető igénybe. A BSHE fenntartja a
jogot, hogy e rekordereket is elismerhesse, illetve a naptári
év kiemelkedő rekordhalainak kifogóit a fogás helyétől
függetlenül az éves közgyűlésén elismeri.
67. A rekordfogás-regisztráció gyors és pontos
lebonyolítása a halőr és a horgász közös kötelessége. A
halőr a regisztráció során felveszi a szükséges adatokat és
a horgászt is ábrázoló fényképet készít, majd minden
esetben megvárja a hal visszaengedését és elúszását.
68. A regisztráció után a halőr jogosult az adott hal más
egyesületi vízterületre való, dokumentált áttelepítésére is.
69. Az üresen maradt, illetve megürült előjegyzett helyekre
folyamatosan lehet jelentkezni. Ez esetben az ügyintézés a
halőr által meghatározottak szerint történik.
70. A tematikus horgászat alkalmával fogott halakról készült
fotók, illetve az erről készült írások reklámcélú
felhasználását a BSHE azok előzetes bemutatása után,
írásban engedélyezi.
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HIVATALOS BEJEGYZÉSEK

A HORGÁSZ BEJEGYZÉSEI

A HALŐRÖK ELLENŐRZÉSEI, HELYFOGLALÁSRA
ÉS REKORD-HORGÁSZATRA VONATKOZÓ
KÜLÖN, ESETI RENDELKEZÉSEI

(A bejegyzést tartalmazó tájékoztatót leadva, vagy a
maconka@maconka címen is szívesen fogadjuk a
környezettel és a szolgáltatásokkal kapcsolatos
észrevételeket, javaslatokat)
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*lsd.: 47. pont, általános tájékoztatók 92. pont

A tiszta víz az élet bölcsője és egyben feltétele. Jövőnk, így
gyermekeink érdekében is óvja a szennyeződéstől a
természet benne rejlő, megismételhetetlen értékeit és védje
környezetét! (Erre figyelmeztesse társait is…)
Napi frissítésű, interaktív információ és fórum,
on-line helyfoglalás, meteorológia, rekordlista:
www.maconka.hu
maconka.haldorado.hu
www.maconka.eu
Ügyeletes halőr, helyfoglalás: +36 30 229 5177
Horgásztanya, fax: +36 32 355 077
Büfé, ételkiszállítás: +36 20 375 3309
E-mail: maconka@maconka.hu
Postacím: 3070 Bátonyterenye, Ózdi út 220.
Horgászboltok:
Maconka: +36 32 355 752, +36 20 932 2338
(100 méterre a halőrháztól + helyszíni árusítás)
Salgótarján / Malomudvar: +36 32 430 557
Szállás, étkezés, szórakozás:
Szélkakas Fogadó és Étterem: +36 32 553 185
(ugyanitt pizza, egyéb ételkiszállítás rendelése is)
Szekér Fogadó és Étterem: +36 32 418 200
Uszoda/Wellness: +36 32 353 195
(idényben nyitva a hét minden napján)
Seconda Casa Szabadidőközpont: +36 32 418 100
***
Köszönjük a figyelmet!
 DI 2016 TAJ16KI 160228
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