
                
 
 
 

HORGÁSZATI   SZABÁLYZAT 
2016. október 13-tól 2017. április 24 -ig 

 
A Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. területén lévő „Csónakázó tavon” a horgászást az 
Országos Horgászrendben foglalt általános szabályok betartásával, valamint az általunk 
alábbiakban meghatározott korlátozásokkal, napi jegy váltásával lehet folytatni. Napijegy: 
cég dolgozónak 500.-Ft, külsős vendégnek  1.000.-Ft, nem horgászó kísérőnek 500.-Ft. 
(Cég dolgozónak szolgálati belépőjét, külsős vendégnek személyi igazolványát kell 
felmutatni.) A napijegyet a horgászat befejezéséig meg kell őrízni, azt ellenőrzés 
alkalmával fel kell mutatni. Egy napijegy megváltásával egy fő horgász léphet be a 
területre. Egy adott napra megváltott napijegy csak azon a napon érvényes. Szabad 
horgászhelyek függvényében a hely változtatható, ebben az esetben a horgász köteles 
gondoskodni, hogy a kapunál a nyilvántartás átírásra kerüljön. Horgászhely előfoglalás 
a horgászjegy egyidejü megvásárlásával lehetséges, ebben az esetben jegy visszaváltásra 
nincs lehetőség.  
  
1. A horgászat ideje: minden héten csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, valamint 
ünnepnapokon, 2016. október hónapban 7,00 – 17,00 óráig, november, december, 2017. 
január, február hónapokban 7,00 – 16,00 óráig, március és április hónapban 7,00 – 
17,00 óráig.  A területet 16,00, illetve 17,00 órakor már el kell hagyni. 
2. A strandfürdő területére a belépést csak a szolgálati kapunál biztosítjuk, kizárólag 7,00 
órától.  
3. A gépkocsi elhelyezése az ZRt. területén  kívül, a kijelölt parkolóban történik.  
4. A napi horgászás alkalmával a horgász 3 db nemes halat (ponty, amur, harcsa, csuka), és 
5 kg egyéb halat (keszeg, kárász, törpeharcsa) vihet el. 

 
Akciós ár 50 % kedvezménnyel: 250.-Ft/kg 

 
A hal lemérése, illetve a fizetés távozáskor a szolgálati kapunál történik.  A kifogott,  
szákban, vagy egyéb más eszközben tárolt halat minden esetben köteles a horgász 
kilépéskor kifizetni!  Halakra vonatkozó méretkorlátozás: ponty 30 cm, amur 40 cm, 
harcsa 50 cm, csuka 40 cm. 
5. A  napi horgászjegy megváltása 2 db horgászbot használatát teszi lehetővé. 
6. A strandfürdő területén a szemetelés tilos! A horgász köteles a vízpartot és 
környezetét tisztán tartani. Ellenőrzés során a horgász köteles a haltartót, táskát, 
illetve egyéb más hal tárolására alkalmas (pl.vödör) eszközt az ellenőrző személynek 
bemutatni. Amennyiben a szabályokat és a helyi korlátozásokat a horgász nem tartja be, 
illetve a Hungarospa Hajdúszoboszlói Zrt. részéről történő ellenőrzés szabálytalanságot 
tapasztal, úgy a horgász kizárásra kerül a napi horgászjegy váltásra jogosultak köréből.  

 
 

Hajdúszoboszló, 2016. szeptember 26. 
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