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FELELŐSÉGI NYILATKOZAT
4/2012.(IV. 01.) KGY határozat melléklete
A Diósjenői Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő víztározón csónakos harcsa horgászatot
igénybe vevő horgász a következőket köteles tudomásul venni és betartani!
1. Csónakos harcsa horgászatot csak 16 éven felüli, állami jeggyel, fogási naplóval és területi
jeggyel rendelkező személy veheti igénybe.
2. A csónakos harcsa horgászatot igénybe vevő köteles az Egyesület Horgászrendjét megismerni
és betartani, a rendelkezésre bocsátott védőeszközt köteles használni.
3. Az igénybe vevő a csónakban csak kizárólag harcsázó készséget tarthat.
4. Az igénybe vevő csak alkoholmentes állapotban folytathat horgászatot, a csónakban szeszes
italt nem tarthat.
5. Éjszakai horgászat alkalmával a csónakot köteles jól láthatóan kivilágítani.
6. Tudomásul veszi, hogy az alkoholmentes állapotát, kifogott zsákmányt és közlekedési
eszközét a halászati őr a horgászat megkezdésétől a csónak visszaadásáig bármikor
ellenőrizheti.
7. A csónakból haletetést végezni, és a stupeken kívül más horgászkészséget bevinni TILOS!
8. A horgászat közben megtörtént bármilyen esemény következményeiért a horgászt terheli a
felelősség.
9. A csónakos harcsa horgászatot igénybe vevő a kiadott eszközökért teljes anyagi felelőséggel
tartozik, az általa okozott kárt köteles megtéríteni. Felelősége a csónakos horgászatra
érvényes területi jegy megvételével, illetőleg a felelőségi nyilatkozat aláírásával kezdődik, és
a bérelt csónak halászati őrnek történő visszaadásával ér véget. Az eszközök meghibásodását
haladéktalanul köteles jelezni a halászati őrnek.
10. Csónakkal kikötni általánosan csak a kijelölt és számozott cölöpöknél, illetőleg a csónak
kikötőben lehet. A patak befolyó felöli részén lévő „un. kíméleti területen” a csónakkal a
cölöpökhöz való kikötés nélkül is lehet horgászni úgy, hogy a két utolsó horgászállás széleit
összekötő képzeletbeli vonalat 10 m-re nem lehet megközelíteni, és más horgászatát nem
lehet zavarni.
11. A Horgászrendben és a felelőségi nyilatkozatban foglaltak megszegése esetén jogi kártérítési,
illetve fegyelmi (etikai) eljárást kezdeményezünk.
12. A bérelt csónakkal a horgászállástól a stupek a kívánt helyre bevihető, ez esetben a
horgászállásnál a csónakot ki lehet kötni.
Szélsőséges, rossz időjárás esetén segítséget nyújt a halászati őr:
Halászati őr neve: …………………………………

telefonszáma: …………………………

A felelősségi nyilatkozatban tudomásul vettem:
Igénybe vevő olvasható aláírása: ………………………………
Lakcíme: ………………………………………………………..
Diósjenő, 2016………..hó…..nap

