DUNA-FOLYÓ (1433,5-1465 fkm), KÜLSŐ-BÉDA, KÖLKEDI-DUNA, MOCSKOS-DUNA
2022 ÉVI HORGÁSZRENDJE
I.) Általános szabályok:
1. A területi jegy megvásárlásával szerződés jön létre a területi jegy jogosultja és a halgazdálkodásra jogosult között, a
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben és a végrehajtására kiadott 133/2013. (XII. 29.) VM
rendeletben, valamint a 2013. évi V. törvényben foglalt általános, valamint a területi jegyen feltüntetett speciális feltételekkel.
A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig, illetve visszavonásig érvényes. Visszavonás és vis major esetén visszatérítésre
semmilyen igény nem tartható. A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése
előtt megismerte a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, és a végrehajtására kiadott 133/2013.
(XII.29.) VM rendelet rendelkezéseit, valamint az Országos Horgászrendet és az adott vízterületre vonatkozó helyi
horgászrendet, és azt maradéktalanul betartja. A területi jegy kizárólag csak horgászatra jogosít! A horgász köteles a területi
jegy elidegeníthetetlen mellékleteként a helyi horgászrendet, vagy annak kivonatát magánál tartani.
2. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az Országos Horgászrend
rendelkezései az irányadók.
3. A horgász jogosult a Duna-folyó (1433,5-1465 fkm), Bezerédi-Duna, Külső-Béda, Kölkedi-Duna, Mocskos-Duna vízterületeken
történő horgászatra.
Nem érvényes a Verpolya holtágra és az egyesületi kezelésben lévő dunai holtágakra.

II.) Megtartható halmennyiségek:
A felnőtt horgász: naponta 4 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat, ezen belül egy
halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 7 kg-ot tarthat meg. Éves területi jeggyel a
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból maximálisan 70 db fogható.
Az ifjúsági horgász: naponta 3 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat, ezen belül egy
halfajból 2 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 5 kg-ot tarthat meg. Éves területi jeggyel a
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból maximálisan 50 db fogható.
A gyermek horgász: naponta 1 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat, egyéb mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 3 kg-ot tarthat meg. Éves területi jeggyel a méretkorlátozással és napi
kifogható darabszám korlátozással védett halakból maximálisan 20 db fogható.
A felnőtt napi turista jegyes horgász: naponta 2 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat,
ezen belül egy halfajból 1 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 3 kg-ot tarthat meg.
A felnőtt heti turista jegyes horgász: naponta 2 db méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halat,
ezen belül egy halfajból 1 darabot, egyéb -mennyiségi korlátozással védett- őshonos halból 3 kg-ot tarthat meg. A
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból heti szinten 9 db tartható meg.

III.) Megengedett horgászkészségek:
− felnőtt, valamint az ifjúsági jeggyel rendelkező horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal,
− turista állami horgászjeggyel egyidejűleg 1 bottal, botonként 2 horoggal,
− gyermek horgász 1 bottal, azon 1 horoggal horgászhat.

IV.) Speciális horgászrendi előírások:
A süllő legkisebb kifogható mérete 40 cm, a kősüllő 30 cm, a ponty 35 cm, az amur 40 cm és napi 2 db fogható! Idegenhonos
és invazív halfajok méret és mennyiségi korlátozás nélkül foghatók. A harcsa december 01-február 28 között nem fogható és
nem tartható meg. A csónakos horgászat során használt csónakrögzítő karók egyik víztest esetében sem hagyhatók benn a
vízben, azokat a horgászat befejeztével el kell távolítani. A csónakra mindenkinek rögzíteni kell a tulajdonos, üzemben tartó
nevét és lakcímét tartalmazó táblát. November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme
érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
4. A vízterületeken időszakos horgászati korlátozások lehetségesek! Ezek kijelölése az adott víz vízállásának függvényében
történik.

V.) Duna-Dráva Nemzeti Park előírások:
Területi korlátozások:
Duna
• Felső-zátony, Nagy-zátony, Bári-zátony, Szabadság-zátony, Szúnyog-sziget, Gabriella-zátony, Debrina-zátony partról
nem horgászható.
• Harci-zátony partról nem horgászható, kivéve a Házi nyiladéktól délre 100 méteres, északra 200 méteres szakaszt.
• Macskalyukban a II. kőtől délre fekvő Duna-szakasz csak a víz felől közelíthető meg.
Bezerédi-Duna
• Az árvízvédelmi töltés felől horgászható.
• Csónakhasználat tilos.
Mocskos-Duna
• Az árvízvédelmi töltés felől horgászható.
• Mocskos-fok nem horgászható.

•

Csónakhasználat megengedett, de csak az árvízvédelmi töltés felőli oldalon lehet ki és beszállni. A Duna felőli oldalon
kikötni tilos.
• Robbanómotor használata tilos.
Külső-Béda
• Partról az árvízvédelmi töltés felől horgászható (Szúnyog-sziget és Nagyrét felől tilos).
• A Külső-Béda fok és a Kölkedi-Duna fok horgászata tilos.
• Csónak használata engedélyezett, de a Szúnyog-sziget és a Nagyrét felőli oldalon nem lehet kikötni. Csónakok a töltés
felőli oldalon tárolhatók.
• Robbanómotor használata tilos.
Kölkedi-Duna
• A szivattyúárok hídjától Kölked felé horgászható mindkét oldalon. Nem horgászható a szivattyúároktól a Sarok-erdőig.
• Csónakhasználat tilos.
Megközelítési korlátok:
• A folyó a meglévő utakon (kivéve a tiltott szakaszok) gyalog, kerékpárral, segédmotor kerékpárral megközelíthető.
• A vízterületek megközelítése gépjárművel nem lehetséges, kivéve az engedélyezett megközelítési útvonalakon –
érvényes horgászengedéllyel, horgászat céljából- melyek a www.hebmesz.hu oldalon térképi formátumban
megtalálhatók.
• Hullámtéren (a két árvízvédelmi töltés között, 1433,5-1465 fkm közötti szakaszon) csak gyalogosan, kerékpárral,
segédmotoros kerékpárral lehet a vizeket megközelíteni, kivéve:
− Bári Csikólegelőn a parkolóig
− Kanda-foki pislogó
− Mohácsi strand
− Nagypartos (a Lőrinc rámpán keresztül a Dani-gödre fokig)
− Kormos-erdei uszályrakodó
− Lábasház
− Külső-Béda 7,4-8,7 töltés km és Halászháztól a fok felé a kijelölt úton
Időszaki korlátozások:
• Természetvédelmi érték miatt (pl.: vonulás, fészkelés stb.) időszaki korlátozás elrendelhető.
Horgászati tevékenységen túlmenően csak engedély birtokában végezhető:
• Fakivágás, ágas szedés
• Bódé-, stég-, állásépítés, partfal átalakítás
• Állatok és növények gyűjtése, csaliállat ásás
• Vízi növényzet irtása
• Egyéb tevékenység (táborozás, tűzrakás)
Horgászati tevékenység során tilos:
• Szemetelés (aki 3 méteres sugarú körben szemetes helyen horgászik, az köteles érte felelősséget vállalni)
• Horgászati tevékenység során csak az 5 méteres parti sáv vehető igénybe (ahol nem tilos).
• Védett, vagy fokozottan védett hal kifogása esetén a hal kíméletes visszahelyezése után kérjük a fogás helyét, idejét,
faját a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságnak bejelenteni (7625 Pécs, Tettye tér 9., 0672/517-200)
• Természetvédelmi oltalom alatt álló területen mindenki saját felelősségére tartózkodik. Esetleges balesetért az
Igazgatóságot felelősség nem terheli.
• A területen való tartózkodással okozati kapcsolatban felmerült károkozásért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.
• Ha a pontos helyekkel kapcsolatos információra van szükség a Baranya megyei Duna-szakasz vonatkozásában,
keressék a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságot (+3630/377-3409)

VI.) A kiemelt szabályszegési cselekmények és irányadó szankcióik:
1. A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy
− köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
− róla - külön jogszabályi feltételek fennállása esetén - a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
− jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett
szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben
meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától a
maximum 5 évre eltiltható.
2. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke:
Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás,
orvhalászat, állatkínzás) elkövetése
Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása
Felső méretkorlátozás feletti hal élő vagy leölt állapotban történő elszállítása vagy
annak kísérlete
Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata

3-5 év

1-5 év,

de legalább az eltiltás
idejének a duplája
Felső méretkorlátozás megsértése
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés

1-5 év
1-3 év, de legalább az
eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása
A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása,
változtatása, hal beírásának elmulasztása)
Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem
fogható hal megtartása
Alsó méretkorlátozás megsértése
Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak
kísérlete
Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés

1-3 év

3 hónap-1 év

3. A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének ismeretében, az itt
megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről.
4. Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre kiszabható eltiltások időtartama
összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet.
5. Amennyiben egy horgász egy szabályszegés elkövetése és szankcionálása után újra elköveti bármelyik szankcionált
cselekményt, a második alkalommal az eltiltás az itt szabályozottak duplájára, de maximum 5 évre emelkedik.
6. Amennyiben egy horgász a korábbi eltiltástól számított 3 éven belül újabb szabályszegést követ el, az eltiltás mértéke
legalább 2 év, de maximum 5 év lehet.
7. A visszavonásra, illetve a területi jegy váltásától való eltiltásra minden esetben a tényállást és a horgászrendi hivatkozást,
valamint az eltiltás időtartamát tartalmazó hivatalos halgazdálkodási hasznosítói döntéssel és az erről szóló értesítéssel
kerülhet sor.
8. A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a horgászegyesületi
fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket.

VII.) Záró rendelkezések
1. A területi jegy kiadója, illetve a halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet, mint jogi személy az általa kezelt területeken
bekövetkezett balesetekért és károkért felelősséget nem vállal, egyben kártérítési kötelezettségét kizárja.
2. A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és vízilétesítményeket kizárólag
a saját felelősségükre használhatják.
3. Az itt nem szabályozott egyéb kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a horgászatra, a halgazdálkodásra, a hal védelmére, a
környezet- és természetvédelemre, valamint a rendészeti tevékenységre vonatkozó jogszabályok és MOHOSZ
szabályozások, továbbá az egyesületi fegyelmi szabályzatok előírásai és rendelkezései az irányadóak.
4. Gemenc Zrt. 2022.08.22.-2022.09.30. közötti időszakban minden nap 1500 óra és másnap 0900 óra között erdőlátogatási
tilalmat rendel el, amely érinti a Külső-Béda, Kölkedi-Duna, Mocskos-Duna vízterületek megközelítését, és az ott
tartózkodást is.
5. Őszi ponty telepítéseket követően határozott ideig a békés halakra horgászati tilalom lép érvénybe a Külső-Béda és
Mocskos-Duna vízterületeken, de ragadozó halakra pergetve lehet horgászni.
6. Halőri telefonszámok (szabálytalanságok bejelentésére) Mohácsi oldal: +36 30 369 6665; +36 30 369 6372; Újmohácsi oldal:
+36 30 114 0064; +36 30 114 0066
7. Térképes magyarázatok megközelíthetőségi korlátok, útbaigazítások, letölthetők:
www.hebmesz.hu
VIII.) Víztérkódok:

Duna (1433-1465 fkm) és Bezerédi-Duna:
Külső-Béda:
Kölkedi-Duna:
Mocskos-Duna:

02-010-1-1
02-011-1-1
02-013-1-1
02-014-1-1

