
Segédlet az Abonyi HE horgásztagjainak a fogási napló kitöltéséhez! 

 

A horgász a horgászat megkezdése előtt köteles a fogási napló éves naptárában  

megjelölni az adott napot,amit horgászattal kíván tölteni!            lásd 

 

 

Abban az esetben, ha a horgász több napig kíván folyamatosan horgászni, 

akkor minden horgászattal megkezdett napot be kell jelölni a naptárban az azon a  

napon történő horgászat megkezdésekor. 

(pl. szombaton érkezünk a horgászpartra,elkezdünk horgászni és csak vasárnap 

megyünk haza. Ebben az esetben a naptárnak így kell kinéznie)                 lásd 

 

Figyelem! 

A fogási napló leadása előtt a naptárban bejelölt napok számát is összesítenie  

kell a horgászoknak!                                                                           lásd 

 

Minden egyes horgászat megkezdésekor a horgásznak a 

fogásösszesítő oldalon ki kell lennie töltve a „megnevezés” és 

a „víztérkódja” rovatnak,valamint a naptárban az adott                 lásd 

napot jelölnie kell!                                                                 

 (Az abonyi HE víztérkódja 002041 ,amely megtalálható a területi  

engedély jobb felső sarkában!) 

Abban az esetben ha a horgász NEM tart meg semmilyen halat, akkor 

így kell, hogy hagyja a fogásösszesítő táblázatot az adott napon! Így a  

következő horgászat alkalmával nem kell újabb sort töltenie a horgásznak,csak a naptáron kell jelölnie a horgászat napját! 

 

CSAK abban az esetben kell kitölteni a „Fogás időpontja” oszlopot,  

ha a horgász olyan halat/halakat fogott,                    lásd   

melyet meg kíván tartani!                                                              

Hal megtartása esetén a horgász köteles a  

„megnevezés” oszlopban jelölni,hogy melyik tóból            lásd     

fogta a megtartott halat/halakat! 

A méretkorlátozás alá eső halat  

a szákba helyezés után AZONNAL be kell írni!!!  

A hal beírása előtt TILOS a szereléket visszadobni a vízbe!!! 

 



 

2 ponty fogása esetén természetesen 2 mezőbe kell írni a két hal súlyát! 

                                                                                                        lásd 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abban az esetben ha a horgász halat tart meg és távozik a horgászvízről, 

DE még ugyan azon a napon visszatér a tóra, abban az esetben 

újból ki kell töltenie a „megnevezés” és víztérkód mezőt!                    lásd 

 

 

 

 

 

Amennyiben újból megtartani kívánt halat/halakat fog,akkor  

újból jelölnie kell hogy melyik tavon történt a fogás,illetve 

fel kell tüntetni újból a dátumot is!!!  

Jelen példa:     1db 2kg-oa ponty és 1kg egyéb hal                      lásd 

 

 

 

 

 

 

 

Természetesen ezen szabályok érvényesek a NEM méretkorlátozás alá eső halfajok esetében is! 

Aki nem a fent leírtak szerint vezeti a fogási naplóját, az az országos és a helyi  

horgászrendet sérti meg! 

Kérjük horgásztársainkat, hogy akinek valami mégsem érthető az kérje horgásztársa,vagy a halőrök segítségét az értelmezéshez. 

Ezúton is köszönjük!           

Érvényes: 2014.évtől visszavonásig 
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