Erőmű Horgász Egyesület
horgásznaptára – 2020.
Horgászni lehet:
Január hónapban 7.00 - 17.00 - ig
Február
7.00 - 17.00 - ig
Március
6.00 - 20.00 - ig
Április
5.00 - 22.00 - ig
Május
4.00 - 24.00 - ig
Június
4.00 - 24.00 - ig
Július
4.00 - 24.00 – ig
Augusztus
4.00 - 24.00 - ig
Szeptember
5.00 - 24.00 - ig
Október
5.00 - 22.00 - ig
November
6.00 - 20.00 - ig
December
7.00 - 17.00 – ig
Éjszakai horgászat: Április 1-Október 30.-ig
minden hétvége vasárnapjáig minden
péntekről szombatra és szombatról vasárnapra
virradó éjjel.
Napijegyes horgászok az adott napra érvényes
napijeggyel az éjszakai horgászati napokon
24.00-ig horgászhatnak. (24:00 óra után csak a
következő napra érvényes napijeggyel lehet
horgászni!)
Napijeggyel fogható:
Feln.: 2 db nemes hal, + 3 kg egyéb
Ifj.:
1 db nemes hal, + 3 kg egyéb
Horgász Környezetvédelmi Nap/társadalmi
munka :
2018. április 25. június 20. szept. 26.
Egyesületi horgászverseny :
Telepítés után. Felnőtt nev. díj : 1000 Ft.
Ifjúsági nev. díj : 500 Ft.

Ez a tilalom a napijegyes és
vendéghorgászokra nem vonatkozik!
Éves területi engedéllyel rendelkezők.
Felnőtt horgászok által évente fogható:
ponty, amur össz.: 40 db. Csuka, süllő össz.: 25 db
Ifjúsági horgászok által évente fogható:
ponty, amur össz.: 25db. Csuka, süllő össz.: 15 db
Naponta fogható nemes hal összesen:
Felnőtt : 3 db ponty vagy amur + 2 db ragadozó
Ifjúsági : 2db ponty vagy amur + 1 db ragadozó
Hetente fogható nemes hal összesen:
Felnőtt: 4 db ponty, vagy amur + 4 db ragadozó
Ifjúsági: 3 db ponty vagy amur + 2 db ragadozó
A heti darabszám korlátozás a napijegyes és „ fehér
jegyes” vendég horgászokra is vonatkozik!
Naponta fogható egyéb hal: 3kg + 1kg ezüst kárász
Harcsa az országos horgászrend szerint fogható/vihető
el!
Az 55 cm feletti ponty nem vihető el! Az
esetleges mérlegelés, fotó után azonnal vissza kell
engedni!
Etetni kizárólag horgászás közben, a horgászat helyén
szabad!
Horgászati Alapismereti beszámoltatás:
Minden hónap első hétfőjén 14.00 órakor.
Helye: HENOSZ iroda St. Alkotmány út 7.
Vizsgadíj nincs.
Horgász engedélyek váltása:

Salgótarján, Rákóczi út 13. I. em. Tesz tárgyaló. szám
alatt történik.
Nyílt Gyermek Horgászverseny :2020. Május
február 1-től április 30-ig egy héten egyszer,
1.
szombatonként 07:30-tól 09:30-ig
Nevezés : 7.30-tól a 2-es tónál.
májustól januárig minden hónap első szombatján
Fajlagos tilalmi idők : csuka, süllő: február 107:30-tól 09:30-ig
től április 30.-ig. Ebben az időszakban
Napijegyek árusítása:
harcsára horgászni csak nadály, lótetű,
- Horgászbolt Salgótarján Füleki út
giliszta csalikkal lehet, a pergetés is tilos!
- Sály Gyula halőrnél (tel.: 0620/472-78-72)
Ponty tilalmi idő nincs.
- Katona Jánosnál {8:00-16:00 között}(tel.: 0620/376Általános horgászati tilalom !
70-19)
A telepítések utáni hét péntek 24.00-ig.
Környezetvédelmi napokon a tagjaink számára Felnőtt napijegy: 3200 Ft Ifjúsági napjegy :1500 Ft
13:00-ig mindhárom tavon.
Ezen kívül általános horgászati tilalom van
érvényben bármely horgászversenyt megelőző
napon az érintett vízterületen.

