A BSHE 2018. évi vendég díjtáblázata az engedélyezett elviteli lehetőségekkel
Készült: a 2017.02.26-án megtartott közgyűlésen módosított Alapszabály és a 2018. évi Horgászrend alapján
A területi jegyek a Maconkai-víztározón és tórendszerén1 érvényesek, az okmányokon megjelölt napon

Kód:

Ár (Ft)2 :

Típus:
.

Elvihető mennyiségek kategóriánként3:
I. Ponty, amur
és márna

II. Süllő, csuka,
harcsa és balin

(db)

Napi

FH
FE
FN
FV
IH
IE
IN
TN
KI

felnőtt hetijegy
felnőtt éjszakai jegy
felnőtt napijegy
felnőtt sportjegy
ifjúsági hetijegy
ifjúsági éjszakai jegy
ifjúsági napijegy5
turista napijegy
kiegészítő szelvény6
Elviteli
mérettartomány:

----3.200
2.400
----1.600
1.600
1.300

Heti

4

III. Keszegfélék ,
ezüstkárász és busa

(db)

Évi

Napi

Heti

(kg)

Évi

Napi

Heti

Évi

A 2018. évre nem került kiadásra.
A 2018. évre nem került kiadásra.

2

2

3

E jeggyel hal nem vihető el!
A 2018. évre nem került kiadásra.
A 2018. évre nem került kiadásra.

1
1
+1/0
Ponty 30-55 cm-ig
(kivétel koi ponty!)
Amur 40-75 cm-ig
Márna 40-65 cm-ig

1
1
+1/0

3
3
+1

Süllő 40-65 cm-ig
Csuka 45-75 cm-ig
Harcsa 60-150 cm-ig
Balin 40-65 cm-ig

Dévérkeszeg ≤ 35 cm
Ezüstkárász ≤ 30 cm
Egyéb fajok:
Ø méretkorlátozás

Megjegyzés:
A kiváltáshoz valamennyi esetben
állami horgászvizsga bizonyítvány;
vagy az állami vizsgarendszer bevezetése (2004) előtt
a horgászigazolványba bejegyzett egyesületi/szövetségi horgászvizsga
igazolás („horgászismeretekből beszámolt”) bemutatása
szükséges.
Több napos horgászat esetén további díjkedvezmények
a BSHE helyfoglalási program alkalmazása esetén vehetők igénybe.
Éjszakai horgászat az FN+KI jegyek együttes váltásával,
külön meghatározott napokon és helyeken lehetséges.

I+II. összesen maximum 3 db
Kizárólag versenyszervezői megállapodás alapján,
horgászversenyen, edzésnapon való részvétel céljára adható ki.
Több napos horgászat esetén további díjkedvezmények
a BSHE helyfoglalási program alkalmazása esetén vehetők igénybe.
Éjszakai horgászat az IN+KI jegyek együttes váltásával,
külön meghatározott napokon és helyeken lehetséges.
Csak 1 botos horgászatra jogosít,
a betöltött 12. évtől a 18. év betöltésének éve utolsó napjáig.
Kizárólag turista állami horgászjegyhez adható ki, életkortól függetlenül.
Csak nappali 1 botos horgászatra (a bojlis módszer kivételével) jogosít, a II. és III. tórészleten.

I. vagy II. kategóriából FN/IN +1 db

Halelvitel esetén a napijegy-szelvényen közvetlenül a fogás után (a III. kategória esetében a horgászat befejezésekor, de még a helyszínen)
fel kell tüntetni az előírt adatokat; majd a szelvényt a horgászat után távozáskor le kell adni a halőrnél.
Leadott szelvény hiányában újabb napijegy nem váltható!
Felhívjuk a figyelmet a napijegyes tájékoztató szerinti, ún. BSHE rekordhalak bejelentésével járó további elviteli, illetve egyéb kedvezményekre!

A tagok és a vendégek részére megállapított egyéb díjakat külön díjtáblázatok tartalmazzák!
Megjegyzések:
1
Az engedély a fő tározótérben, valamint a II. és III. tórészleteken történő horgászatra jogosít. A Rekord- és Élmény-tavakon (V., VI.), valamint az előtározón csak külön feltételekkel lehet horgászni.
2
A megállapított ár a szolgáltatás 2018. évre előírt valamennyi kötelező díjelemét tartalmazza.
3
Az elvihető mennyiség megállapítása az I.-III. kategóriában a megjelölt fajok egyedeire összevontan történt. Az engedélyezett napi elviteli mennyiség elérése esetén a horgászat az adott kategória fajaira tovább
nem folytatható, kivétel az „E” jogcímre érvényesített kiegészítő szelvény, illetve az igazolt rekordfogás külön szabályozott elviteli kedvezménye. A BSHE rekord súlyhatárt elérő halak külön meghatározott módon,
egyenként jelölendőek! A kifogott halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos! Az elvitelre kerülő halak közül horgászatonként (éjszakai kiegészítő szelvény birtokában is,
valamint ideértve az egy horgászhelyre történő folyamatos napijegy-váltást is) csak 1 db lehet 5 kg fölötti, továbbá összesen 15 kg hal vihető el!
4
Elvihető keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, veresszárnyú keszeg, bodorka és a küsz. E kategóriába került még egyéb elvihető fajként a törpeharcsa, a naphal és a kínai razbóra is.
5
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!
6
A) Vendégeknél és alaptagoknál, továbbá a jogfenntartó tagoknál - kizárólagosan érvényes napijeggyel együtt - éjszakai (E), továbbá külön feltételek mellett Rekord- és Élmény-tavi (R), valamint
helyfoglalásos (H), illetve versenyen történő (V), horgászatra jogosít. Halelvitel kizárólag az éjszakai horgászatra érvényesített kiegészítő szelvénnyel lehetséges.
B) Az éves területi jeggyel rendelkező tagok esetében a Rekord- és Élmény-tavi, valamint a helyfoglalásos és a versenyen történő horgászatok mellett e szelvény kiváltásával lehetséges még a tagi évi keret
elérése esetén a további halelvitelre jogosító póthorgászat (P) is. Ez utóbbi esetén az engedélyezett elviteli mennyiségre az éjszakai horgászatra érvényesített kiegészítő szelvény szabályai az irányadók.
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