ASZSHE
horgászrendi kivonat
1 Időbeosztás:
Éves területi jeggyel: január 1- december 31-ig folyamatosan
Napi területi jeggyel:
Január, február, március,április,május,szeptember október, november,
december:
6.00 – 20.00 óráig
Június, július, augusztus : 4.00 – 22.00 óráig
3 napos jeggyel:
Június-július-augusztus hónapokban 4.00 – tól érvényes az érvényességének első
napjától az érvényességének utolsó napjának 22.00-ig, egyéb időszakban 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
Tisztségviselői,és szolgálati jeggyel csak sporthorgászként horgászhatnak. Halat
elvinni nem lehet.
A compót mérettől függetlenül, a 75 cm-nél nagyobb csukát ,a 65 cm-nél nagyobb
süllőt és amurt, a 60 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 területi jegyek csak kinyomtatva, aláírva érvényesek!

