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Ezüst Kárász HE 

       Abda                                                     új  Börcsi tó víztérkódja: 08-232-1-4 

    Szent Imre u. 2.              Körlevél 2022 évre 
         Adószám:18537705-1-08 

Tisztelt Horgásztárs! 

 

Tájékoztatásul közöljük 2022. évre esedékes jegyárakat: 

 
Jegyárak. állami+ 

fogási napló 

szövetségi 

ESZH 

tagsági+területi halasítás Összes. folyóvízi 

engedély  

csónakos 

folyóvízi 

Felnőtt régi 3.300 3.000 5.200+30.000  41.500 *26.000  

 

5.000/év 

Kettős tag régi - - 5.200+30.000  35.200   

Új tag, saját 3.300 3.000 5.200+30.000 30.000 71.500   

Új kettős tag - - 5.200+30.000 30.000 65.200   

Horgászfelesé

g/ifjúsági 1 

botos 

kedvezményes 

3.300 

 

3.000 

 

2.600+15.000 

kedvezményes 

 23.900 *13.000  

kedvezmé

nyes 

5.000 

 

kedvezményes  

70 év feletti    

 

300 

     

 
 

5.200+30.000 
      

35.500 

  

1botos 

kedvezményes 

folyóvízi    

     csak 65 

év felett 

13.000 

 

Gyermek 

megyei úszós 

300 

 

 2.500  2.800 

 
  

horgászkártya

+ regisztráció 

 

 

     

 

   

2.200 
  

Napijegy, csak 

ismerősnek 

Börcsi tó 

május 1-től 

   4.000  1.000/nap 

 

Töltésközlekedési engedély csak folyóvízi jegy birtokában adható ki, 2900 Ft áron. 

2022 évi mennyiségi és méretkorlátozások kategóriánként. 

 

 

  Felnőtt horgászfeleség és ifi.   heti felnőtt,  feleség és  ifi /heti. méret 

Ponty             napi 2 db,              napi 1 db                      4 db                 2 db                35cm 

Csuka*          napi 2 db,              napi 1 db                      4db                  2db                 50cm* 

Harcsa           napi 2 db,              napi 1 db                      4db                  2db                 60cm 

Amur             napi 2 db,              napi 1 db                      4db                  2db                 50cm 

Süllő              napi 2 db,               napi 1 db                      4db                  1db                30cm 

Balin              napi 1 db,              napi 1 db                      4db                  1db                 50cm 

 

Compó és csuka nem vihető el a Börcsi tóból! 
 

Egyéb halból elvihető mennyiség:      napi 2kg                             heti 4kg   

 

Az egyesület vízterületén az éves mennyiségi korlátozás pontyból 20 db, ifjúsági és horgászfeleség 

esetén 10 db. Ennél több ponty fogására nincs lehetőség. Újabb területi engedélyt nem adunk ki a 

tárgyi évben.  
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Felnőtt horgász számára nemeshalból a napi elvihető mennyiség maximum 4 db lehet. pl.:    2 

ponty, 1 süllő, 1 amur.  

 

Ifjúsági és horgászfeleség tagok elvihető napi halmennyisége maximum 2 db, pl. 1 ponty 1 

amur.  

 

Gyermekhorgász naponta 2 kg egyéb halat és hetente összesen 4 kg egyéb halat zsákmányolhat.  

 

Tanyarendszer: A korábban név szerint kijelölt horgászhelyek május 1-től szeptember 1-ig 

érvényesek! 

 

2022 évben a csuka fogása nem engedélyezett  

 
(törpeharcsa gyérítése érdekében) kérjük a tilalom szigorú betartását! 

 

A körlevélben nem szereplő tudnivalókról és kötelességekről az „Egyesület Horgászrendje” valamint a 

fogási naplóban leírtak nyújtanak útmutatót, továbbá megtekinthető a www.ezustkaraszhe.hu egyesületi 

honlapon. 

 

Figyelem:2022 évben a társadalmi munkákkal kapcsolatban változás történt. Egyesületi területi jeggyel 

rendelkezők kötelesek évi 10 óra társadalmi munkát végezni. aki ezt nem tudja teljesíteni, 2000Ft/óra 

befizetésével válthatja meg! 

 

Összevont társadalmi munkát 2022 márciusban, áprilisában és december hónapokban tervezünk. Az 

esedékes nádvágás időpontját SMS-ben közöljük tagtársainkkal. 

Felkérjük a tagokat, hogy a tó területének elhagyásakor győződjenek meg arról, hogy utolsónak távoznak-

e a területről mivel a kapu több esetben nem volt lezárva. 

   

 

Abda, 2022. január 22.  

 

 

 

 

                Ezüst Kárász Horgász Egyesület Vezetősége 

 

 

 

 

http://www.ezustkaraszhe.hu/

