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2020. évi horgászrendje 
 

Tisztelt Horgászok! 
 

A Területi engedély birtokában kizárólag az alábbi vízterületen engedélyezett a 

horgászat: 

 

Pilismaróti-öböl sporthorgászatra kijelölt része (11-032-1-1) 

 

Az engedély NEM ÉRVÉNYES: 

 

A Pilismaróti-öböl egyéb része 

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

és a Hárosi-öböl vízterületekre.  

 

A felnőtt horgász egy időben két bottal, felszerelésenként max. 2 db horoggal, és 

1 m2 nagyságú csalihalfogó hálóval horgászhat. A sporthorgász területi engedély 

birtokában őshonos halak, valamint az amur nem tartható meg. A megfogott 

méret és darabszám korlátozással védett őshonos, egyéb őshonos halakat, és az 

amurt a megfogás, mérlegelés és fotózást követően haladéktalanul vissza kell 

helyezni a vízbe. Az idegenhonos invazív halakból korlátlan mennyiség fogható.  

 

A sporthorgász jegy birtokában csak a Pilismaróti - öböl sporthorgászatra 

kijelölt területén a kiegészítő horgászrendben szereplő előírások betartása 

mellett engedélyezett a horgászat. 

 

A sporthorgász engedély birtokában csak a Pilismaróti - öböl sporthorgászatra 

kijelölt területén a kiegészítő horgászrendben szereplő előírások betartása 

mellett engedélyezett a horgászat. 

 

A sporthorgász engedély érvényességi területén a kiegészítő horgászrendben 

meghatározottak szerint engedélyezett a sátorozás. 

 

Az öböl területén a hatósági személyeken túl kizárólagosan a hasznosító által 

megbízott halőrök és a társadalmi halőrök jogosultak ellenőrizni a 2013. évi CII. 

Hhvtv. és a Helyi Horgászrend betartását. 



 

A horgászok a halőrök intézkedésének kötelesek alávetni magukat. A horgász a 

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

halőrök 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 halőr 

elkobozhatja, az igazolást megtagadó, vagy ellenállást tanúsító személy ellen 

kényszerítő eszközt alkalmazhat.   

 

Éjszakai horgászatkor a horgászhelyet jól láthatóan ki kell világítani!  

 

A Pilismaróti - öböl sporthorgászatra kijelölt területén a halállomány 

szaporodásának védelme érdekében adott év III. hó 01-től VI. hó 15-ig tartó 

időszak általános Horgászati Tilalom hatálya alatt áll. 

 

A kijelölt területről, 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: …………………. 

 

 


