
Gyermek Éves Dunai területi engedély 

2019. évi horgászrendje 
 

Tisztelt Horgászok! 
 

A Területi engedély birtokában az alábbi vízterületeken engedélyezett a 

horgászat: 

 

Pilismaróti-öböl (11-032-1-1 a sporthorgászatra kijelölt területet kivéve) 

Duna 1708 – 1657 fkm és a szentendrei Duna-ág 0-31 fkm között (13-031-1-1) 

Duna 1657-1654, és 1643-1630 között ( főváros felső, alsó  01-003-1-1) 

Duna 1654 – 1643 között ( főváros közép 01-005-1-1) 

Újpesti téli kikötő (01-001-1-1) 

Duna Háros körül (01-002-1-1) 

Duna part él (Kvassay zsilip 01-004-1-1) 

A Kopaszi gát Duna oldali külső partján engedélyezett a horgászat. 

 

Az engedély NEM ÉRVÉNYES: 

A Lágymányosi-öböl, a két Szabadkikötő (Petróleum, Kereskedelmi) medence, 

és a Hárosi-öböl vízterületekre és a Pilismaróti-öböl sporthorgász vízterületre. 

 

A 3 évnél idősebb, maximum a 14. életévét betöltött gyermek horgász egy 

időben egy bottal, felszerelésenként 1 db horoggal, csak felnőtt kísérete mellett 

horgászhat. Naponta 1 darab méret és darabszám korlátozással védett őshonos 

halat, és 5 kg egyéb őshonos, és korlátlan mennyiségű idegenhonos invazív halat 

foghat. Évente a darab és méretkorlátozással védett őshonos halakból 

maximum 20 db fogható és tartható meg. A kifogott és megtartott 

méretkorlátozással védett halat azonnal, az egyéb halak tömegét a horgászat 

befejezését követően a vízpart elhagyása előtt, több napos horgászat esetén 

minden nap végén a fogási napló megfelelő rovatába rögzíteni kell. A gyermek 

horgász bojlis felszerelést és bojlit nem használhat. 

 

A Duna érintett területén a hatósági személyeken túl kizárólagosan a hasznosító 

által megbízott halászati őrök és a társadalmi halőrök jogosultak ellenőrizni a 

2013. évi CII. Hhvtv. és a Helyi Horgászrend betartását. 

 

A horgászok a halászati őrök intézkedésének kötelesek alávetni magukat. A 

horgász a területi jegy váltásával egy időben elfogadja, hogy a hasznosító által 

megbízott halászati őrök az intézkedés és ellenőrzés alkalmával, amennyiben azt 

szükségesnek ítélik jogosultak digitális hang, álló és mozgókép felvételeket 

készíteni. A Hhvtv. és a Horgászrend megsértése esetén a hatósági személyek 

figyelmeztethetik a horgászt, illetve szabálysértési eljárást kezdeményezhetnek 

ellene. A szabálysértéshez, vagy bűncselekményhez használt eszközöket a 



halászati őr elkobozhatja, az igazolást megtagadó, vagy ellenállást tanúsító 

személy ellen kényszerítő eszközt alkalmazhat.   

 

Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani!  

 

A 2013. évi CII. Hhvtv. Vhr. 4.§ /a pontja értelmében kijelölésre került kíméleti 

területek a következők. 

 

Telelő kíméleti területek: 

 

Duna, Pilismarót (1708-1707,3 fkm jobb part ) 700 m 

Duna , Visegrádi öböl (1696 fkm jobb part) 

Duna,  Flotilla-öböl (1658 fkm bal part) 

 

A fentebb felsorolt területek adott év XI. hó 15-től a következő év II. hó 28-ig a 

telelő halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak. 

 

Szaporodó kíméleti területek: 

 

Duna, Ipoly torkolat (1708-1707,3 fkm jobb-bal part) 2*700m 

Duna, Dömös (1702-1701,2 fkm jobb part) 800 m 

Duna, Verőce (1689-1686 fkm jobb part) 3000 m 

Duna, Göd (1669,5-1669 fkm jobb part ) 500 m 

Szentendrei –Duna ág (24,5-23 fkm jobb part) 1500m 

Szentendrei –Duna ág (10,5-10 fkm bal part) 500 m 

 

A fentebb felsorolt területek adott év III. hó 01-től VI. hó 15-ig a szaporodó 

halállomány védelmében általános Horgászati Tilalom hatálya alatt állnak. 

Részletes, GPS koordinátákkal és térképpel illusztrált tájékoztató a honlapon 

található! 

A részletesebb horgászrendi, területhasználati és sátorozási előírásokat a 

Területi jegy mellékletét tartalmazó Kiegészítő horgászrend tartalmazza. 

Kérjük, hogy az ebben leírtakat is olvassák el, és tartsák be, mert az ott leírtak a 

horgászrend szerves részét képezik. 

 

A horgász aláírásával igazolja, hogy a kiegészítő horgászrendet átvette. 

 

 

Horgász aláírása: …………………. 

 

 


