
ASZSHE 

horgászrendi kivonat 

1 Időbeosztás: 

Éves területi jeggyel: január 1- december 31-ig folyamatosan 
Napi területi  jeggyel: 
6.00 – 20.00 óráig 
3 napos jeggyel: 
6.00 – tól érvényes az érvényességének első napjától az érvényességének utolsó 

napjának 20.00-ig lehet horgászni. 

A napijegy az aktuális időbeosztás szerinti ideig érvényes és  korlátozott számban 

váltható ( napi 10 db):  a www.acelgyariszshe.hu honlapon megadott helyeken 

2. Elvihető halfajok: 
fajlagos tilalmak és méret-, valamint mennyiségi korlátozások 
figyelembevételével: ponty, amur, , süllő, csuka, harcsa, balin, dévérkeszeg 
mennyiségi korlátozások figyelembevételével: karikakeszeg, veresszárnyú 

keszeg, bodorka, küsz,  naphal, 
 
Az elvihető hal mennyisége: 
Felnőtt éves területi jegyes horgászok részére méretkorlátozás alá eső halakból 
 Naponta elvihető mennyiség: 
-5db. amiből maximum 3db. Ponty vagy Amur illetve, maximum 2db ragadozó lehet 
-3kg keszegfélék 
Hetente elvihető mennyiség: 

-7db, amiből vagy maximum 5db Ponty, Amur vagy maximum 3db. ragadozó lehet 
Évente összesen elvihető mennyiség: 

-40db Ponty vagy Amur 
-15db ragadozó 
Ifjúsági éves területi jegyes horgászok részére méretkorlátozás alá eső halakból: 
Naponta elvihető mennyiség: 

-3db, amiből maximum 2db Ponty, vagy Amur, illetve maximum 1db ragadozó lehet 
-3kg keszegfélék 
Hetente kifogható mennyiség: 
- azonos a napi kifogható mennyiséggel 
Évente összesen kifogható mennyiség: 
-20db Ponty vagy Amur 
-8db ragadozó 
Gyermek területi jegyes horgászok:- Csak felnőtt felügyelete mellett,vele egy 
helyen horgászhatnak , egy darab úszós készséggel ! 
Naponta kifogható mennyiség: 

- csak keszegféleségből 3kg 
  
Napi területi jegyes horgászok : 
Méretkorlátozás alá eső halfajokból: -2 db (pl. Pontyból, vagy Amúrból napi 2 db, 

vagy 1 db Ponty és 1 db ragadozó) 2db ragadozó nem vihető el !! 
- keszeg félékből napi -3kg 



3 napos jeggyel: 
- Méretkorlátozás alá eső halfajokból :-5db. amiből maximum 2db ragadozó lehet 
-5kg keszegfélék 
 
Tisztségviselői,és szolgálati  jeggyel csak sporthorgászként horgászhatnak. Halat 
elvinni nem lehet. 
A compót mérettől függetlenül, a 75 cm-nél nagyobb csukát és amurt,a 65 cm-nél 

nagyobb süllőt, az 55 cm-nél nagyobb,vagy jelölt pontyot, illetve a 35 cm-nél 

nagyobb dévérkeszeget kíméletes fotózás után a tóba vissza kell helyezni, elvinni 

szigorúan tilos! 

 A horgásztó területén  halradar és etető hajó használata TILOS! 
 
 A Hhvtv. szerinti felhatalmazás alapján az ASZSHE  a visszavonást, illetve az eltiltást, mint 

szankciókat  alkalmazza,  a helyi horgászrend rendelkezései szerint.  

 A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt 

cselekmények és az eltiltás mértéke: 

 

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy 

értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése 
3-5 év Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása 

vagy annak kísérlete 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 1-5 év,  

de legalább 

az eltiltás 

idejének a 

duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  1-5 év 
Darabszám korlátozás megsértése 

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 1-3 év, de 

legalább az 

eltiltás ideje 

Hal jelölése, csonkítása 

1-3 év 

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok 

meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása) 

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, 

illetve nem fogható hal megtartása 

Alsó méretkorlátozás megsértése 

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása 

vagy annak kísérlete 

Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő 

szabálysértés 
3 hónap-1 év 

 


