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1. Felnőtt horgász 2 bottal, 2-2 horoggal, ifjúsági horgász 2 bottal, 2-2 horoggal horgászhat.
2. Tilalmi időszak:
- ponty
- harcsa
- csuka
- süllő
- balin
- compó

=
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=
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május 02-től május 31-ig,
május 02-től június 15-ig,(csak 100cm alatt)
február 01-től március 31-ig,
március 01-től április 30-ig.
március 01-től április 30-ig.
május 02-tól június 15-ig,

A tilalmi idők a kezdetként megjelölt nap 0 órájától kezdődnek és a befejező nap 24. órájában
szűnnek meg. Az évenként kiadott fogási naplóban feltüntetett tilalmi idő, ha a fentiektől eltér, akkor
azt kell alkalmazni
3. Méretkorlátozás:
- ponty,
- amur,
- süllő,
- csuka, balin
- harcsa
- compó

30cm és 5kg alatt tartható meg!
40 cm és 5kg alatt tartható meg!
40 cm és 5kg alatt tartható meg!
40 cm és 5kg alatt tartható meg!
60 cm
25cm

4. Fogható napi és heti halmennyiség:
Felnőtt horgász:
- a méretkorlátozás alá eső halakból naponta fajonként 2 db, összesen 3db,
- méretkorlátozás alá nem eső halakból napi 5 kg fogható.
- a méretkorlátozás alá eső halakból fogható heti mennyiség 5db
Ifjúsági horgász:
- a méretkorlátozás alá eső halakból naponta fajonként 1 db,
- méretkorlátozás alá nem eső halakból napi 3 kg fogható.
- a méretkorlátozás alá eső halakból fogható heti mennyiség 2db

Új területi engedélyt kell váltani:
- felnőtt horgász
- ifjúsági horgász
méretkorlátozás alá eső halak kifogása után.

16db
8db

5. Horgászat időpontja: A nap teljes 24 órájában engedélyezett.
6. A zsákmányt a fogás után azonnal be kell írni a fogási naplóba, az egyéb hal kategóriába tartozó
halakat a horgászat befejezésekor.
7. Telepítés után 3nap türelmi idő a telepítés napjától számítva. (Az ELVITELI TILAMOM csak a
telepített halfajra vonatkozik! A telepített halra horgászni lehet, csak elvinni nem!)
8. Egyéb előírások:
A műtárgyon /gát, árapasztó / horgászni, valamint mindennemű járművel közlekedni tilos!
Parkolni csak a kijelölt helyen / kis tó melletti parkoló, szérűskert bejárata, tó jobb oldali útja mellett
/ szabad, a víz közvetlen partján tilos!
Foglalt hely nincs. A horgász csak tiszta helyen kezdheti meg a horgászatot.
Az etetés csak „szoktató” módon történhet, a víz szennyezése nélkül.
Az amur is beleszámít a méretkorlátozás alá eső egy területi jeggyel kifogható halak mennyiségébe
darabszámába.
9. A környezetvédelemre fokozott figyelmet kell fordítani.
10. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend, tilalmi időre,
méretkorlátozásra az éves érvényes fogási napló a mérvadó.
11. Aki a horgászrendben foglaltak ellen vét, az kizárja magát a további horgászatból. A súlyosabb
szabálysértés feljelentést és fegyelmi eljárást vonhat maga után. A halászati felügyelő az előírások
szerint 2 – 100 ezer Ft bírságot szabhat
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