ÁLTALÁNOS NAPPALI HORGÁSZATI IDŐ
Érvényes: 2018.01.01-12.31-ig

január 01 (H) – január 19. (P)
január 20 (SZ) – február 16. (P)

7.00-16.00
6.30-17.00

február 17 (SZ) – március 09. (P)

6.00-18.00

március 10 (SZ) – március 24. (SZ) 

6.00-18.30

március 25  (V) – április 06. (P)

6.00-19.30

április 07 (SZ) – április 20. (P)

5.30-20.00

április 21 (SZ) – május 04. (P)

5.00-20.30

május 05 (SZ) – május 18. (P)

4.30-21.00

május 19 (SZ) – június 17. (V)

4.00-21.30

június 18 (H) – július 15. (V)

4.30-21.00

július 16 (H) – augusztus 12. (V)

5.00-20.30

augusztus 13 (H) – augusztus 26. (V)

5.30-20.00

augusztus 27 (H) – szeptember 09. (V)

6.00-19.30

szeptember 10 (H) – szeptember 23. (V)

6.00-19.00

szeptember 24 (H) – október 07. (V)

6.00-18.30

október 08 (H) – október 27. (SZ) 

6.30-18.00

október 28  (V) – november 11. (V)

6.30-17.00

november 12 (H) – november 25. (V)

6.30-16.30

november 26 (H) – december 31. (H)

7.00-16.00
1

2

További horgászat napijegy váltására kötelezett horgászoknak kizárólag az éjszakai horgászatra
érvényesített kiegészítő szelvénnyel lehetséges!
3
Az általános éjszakai horgászati napokon a kiegészítő szelvény nélküli napijegy az időnaptár szerinti
horgászati idő végénél 1 órával rövidebb időtartamra érvényes!
A tórendszeren teljes horgászati tilalom nincs a versenyek alatt sem!
Egy adott versenyhez tartozó tilalmak a www.maconka.hu „Eseménynaptár” rovatában olvashatók.
Megjegyzések:
1
Napijegy váltására kötelezett horgászok: nem BSHE tag vendéghorgászok (ideértve a turista állami jeggyel rendelkező horgászokat is);
BSHE alaptagok és jogfenntartó tagok. Általános nappali horgászat esetén a védterületre a belépés csak érvényes napijegy birtokában
és legkorábban a napi horgászidő kezdetétől lehetséges, a távozásnak pedig legkésőbb annak végétől számítva 15 perc elteltével meg
kell történnie.
2
Az éjszakai napijegyes horgászat csak e kiegészítő szelvény előzetes váltása mellett, a következő napi horgászidő kezdetéig és a
napijegy szerinti I-II. kategória elviteli lehetőség +1 db nemeshal, a III. kategória halainál /a tájékoztatóban külön meghatározott
keszegfélék, ezüstkárász, (fehér és pettyes) busa és egyéb idegenhonos - inváziós halak/ pedig +1 kg elviteli mennyiséggel való
növelése mellett engedélyezett. A másnapi horgászidő kezdetekor a halőrnél újabb napijegy váltható, a korábban fogott - elvitelre tárolt halak bemutatása mellett. Ifjúsági és 18 év alatti felnőtt horgászoknál az éjszakai és a csónakos horgászat csak - horgászatra jogosult felnőtt családtag, vagy felelősséget vállaló más horgász helyszíni felügyelete mellett lehetséges!
3
Az általános éjszakai horgászat a vízterület horgászatra engedélyezett teljes területén, a pénteki és szombati, valamint a munkaszüneti
napokat megelőző napokon, március 23 - november 05-ig engedélyezett.
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