
Kedves Éjszakai jegyes Vendéghorgász! 

Az Ön által megvásárolt JEGY a 307. sz. Ceglédi Horgász Egyesület kezelésében lévő vizekre, azaz az I-

es, II-es és IV-es tavakon való horgászatra jogosít.  

Horgászni naponta 18 órától 06 óráig szabad! 

Hétköznapokon csak éjszakai horgászatra jogosult horgásztagunk társaságában és vendég éjszakai 

jegy birtokában lehet horgászni, míg pénteken és szombaton csak befogadó horgász társaságában 

horgászhat! 

A vendég éjszakai jeggyel legfeljebb 2 db ponty, továbbá 1 db nemes hal és 2 kg egyéb hal fogható. A 

fogott halat a vendég éjszakai jegy hátoldalára fel kell vezetni feltűntetve a fogás időpontját és a hal 

súlyát is. A horgászat befejezését követően kérjük a jegyet leadni a kiváltás helyén, vagy az egyesületi 

horgásztanya postaládájába kell bedobni. 

A horgászatra vonatkozó egyéb előírások: 

A felnőttek két bottal, két - két horoggal, az ifjúsági horgászok egy bottal és két horoggal 

horgászhatnak. Akár csak spiccbot használata is harmadik botként szigorúan tilos! 

A fogott halat vízben kell tárolni! Valamennyi kívülről fogott halat vissza kell engedni, így a busát is! 

Az 5 kg feletti pontyot kötelező visszaengedni, elvinni Tilos! 

Az Egyesület vizeire vonatkozó méretkorlátozások: 

- Méretkorlátozások az Országos Horgászrend szerint, kivéve az amurt, amelynek mérete 50 cm. 

- A felszerelést őrizetlenül hagyni Tilos! 

- Etetőanyagba ételmaradékokat, gyorsan bomló, vizet szennyező, más állatok részére készített 

tápokat keverni, vagy azokat etetőanyagként használni TILOS! 

- Etetni a horgászhelyről szabad, etetőhajó használata napijegyes horgász számára tilos! 

- Minden horgász köteles partszakaszát, horgászhelyét, a telke előtt lévő útszakaszt rendben tartani, 

a víz tisztaságát őrizni és a növényzetet, fákat, gondozni, védeni. 

 

Az Egyesület vizein TILOS: 

- A tavakban fürödni, állatot fürdetni, vízi sporteszközöket használni, a vizekben sportolni. 

- Csónakot használni. (Mentés és halgazdálkodási feladatok kivételével). 

- A vissza nem engedett halat később fogott más hallal KICSERÉLNI TILOS! Nem szabad tovább 

horgászni arra a halfajra, amelyből a horgász már kifogta az egy napra engedélyezett mennyiséget. 

 

A HORGÁSZREND MEGSÉRTÉSE FEGYELMI ELJÁRÁST VON MAGA UTÁN! 

Kérjük vendégeinket vizeink és környezetünk védelmére, tisztaságának megőrzésére, természeti 

értékeink ápolására, gyarapítására. Egyesületi vendégeinknek eredményes horgászatot kívánunk! 

Érvényes 2012-ben!   
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