EGYESÍTETT FELNŐTT (kis jegy)
(DRÁVA-FOLYÓ (68- 90 fkm és 90- 130,5 fkm), BOROS-DRÁVA; KOVÁCSSZÉNÁJAI-TÓ; PÉCSI-TÓ)
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. A horgász jogosult Dráva-folyó baranyai szakaszán (68 - 130,5 fkm), Boros-Dráván, Pécsi-tavon, Kovácsszénájai-tavon történő
horgászatra.
3. Az egyesített felnőtt éves területi jeggyel a méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból
összesen (nem vízterületenként) maximálisan 100 db fogható!
4. Jelen horgászrendben külön nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó hatályos jogszabályok és az Országos Horgászrend
rendelkezései az irányadók. Az egyes vízterületekre vonatkozó helyi horgászrendek az alábbiakban olvashatóak.

II.) Megengedett horgászkészségek:
− felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász egyidejűleg 2 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat.
PÉCSI-TÓ
1.) Horgászidő:
 Január, február, november, december hónapokban:
0600 – 1800 óráig.
 Március, október hónapokban:
0500 – 2200 óráig.
 Április, május, június, július,
0000 – 2400 óráig.
augusztus, szeptember hónapokban:
A horgászidő letelte után tilos a vízen és vízparton horgászfelszereléssel tartózkodni!
2.) Megtartható halmennyiségek:
A felnőtt horgász: a méretkorlátozással védett halfajok (amur is) mindegyikéből heti 3 db, de összesen ezekből a halfajokból
évi 30 db (ezen belül a ragadozók száma 15 db lehet) egyéb halfajokból napi 3 kg. Az éves engedély mellett napi engedély nem
váltható egyidejűleg, csak ha megfogta az évi 30 db méretkorlátozással védett halat.
3.) Speciális horgászrendi előírások:
A horgászat minden halfajra a tó kiolvadásától a tó év végi befagyásáig engedélyezett (kivéve a tilalmi időket). Január 01-től
június 03-ig a tó déli végén a strand vonalában, bójákkal határolt területen és a szigetről tilos horgászni! A horgászat június 04én 0 órától engedélyezett itt. A zárógátról tilos horgászni! A zárógátat tilos vízi járművel, csónakkal 50 m-en belül megközelíteni.
A jégről történő horgászat nem engedélyezett. Az egyes halfajok fajlagos tilalmi ideje az országos ívási tilalmi időknek felel meg,
kivéve: harcsára ívási időben általános tilalom vonatkozik; ponty halfaj esetében nincs fajlagos tilalmi idő! A méretkorlátozással
védett halakra az országos méretkorlátozás érvényes (kivéve süllő 40 cm, amur 40 cm, csuka 50 cm), a 80 cm feletti csukát és
a 6 kg-nál nagyobb kifogott pontyot a tóba kíméletesen vissza kell helyezni, elvinni TILOS! A harcsa december 01-február 28
között nem fogható és nem tartható meg! A szákba tett halat cserélni tilos! A méretkorlátozással védett halakat a fogást
követően azonnal be kell írni a fogási naplóba, az egyéb halakat a horgászhely elhagyása előtt. Élő halat a tóban csak a fogás
napján szabad tárolni, a halat eladni, más személynek átadni tilos! November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő
halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
Foglalt hely a tóparton nincs. A horgászhely az etetés, és a horgászkészség etetésre történő bedobásáig megjelölhető H bójával,
marker úszóval, dőlő bójával, de ezt követően ki kell venni! Csónakrögzítő karók a mederben nem hagyhatók. A parti kövezés
megbontása, a szemetelés, a szemetes helyen való horgászat, vízszennyezés, horgászhoz méltatlan magatartás (durva beszéd)
a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után, melyek be nem tartása a tóról való kitiltással járhat.
Horgot „behordani" tilos, csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre eljuttatni. Kutya-, és macskatáp használata,
etetése tilos! A nagyméretű merítőszák, pontymatrac vagy ponty bölcső horgászhelyen való megléte, és használata kötelező!
Horgászat közben a horgászhelyet elhagyni, bevetett horgászkészséget őrizetlenül hagyni, vagy más személy felügyeletére bízni
tilos. A horgász köteles a horgászengedélyét a horgászat során magánál tartani. A horgászengedély, személyazonosításra
alkalmas, arcképes igazolvánnyal együtt érvényes. Éjszakai horgászatkor mindenki köteles a horgászhelyét kivilágítani! A tavon
kizárólag elektromos üzemű csónakmotor használható, robbanómotor használata szigorúan tilos, illetve robbanómotorral
szerelt csónakból horgászni vagy ilyet vízre tenni tilos (kivéve versenyek idején)!
Az üdülőterület rendjére az Orfűi Önkormányzat és a Pécsi tó N.P. Kft. szabályai az irányadók. Gépjárművet csak a kijelölt
parkolóhelyen lehet tárolni, a vízpartra behajtani tilos. A vízparton a sátrazás és a tűzgyújtás nem engedélyezett. A Pécsi tóban
lévő „Sziget" -en, kérjük a házirend és tisztaság fokozott betartását. Vízi jármű használatánál a vízi közlekedés szabályait be kell
tartani. A tavon időszakos horgászati korlátozások lehetségesek!

DRÁVA-FOLYÓ (68- 90 fkm és 90- 130,5 fkm), BOROS-DRÁVA
1.) 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 5 kg-ot tarthat meg. Éves területi jeggyel a
méretkorlátozással és napi kifogható darabszám korlátozással védett halakból maximálisan 70 db fogható.
2.) Speciális horgászrendi előírások:
A méretkorlátozással védett halakra az országos méretkorlátozás érvényes, kivéve a süllőre 40 cm, amurra 40 cm (napi 2 db
fogható) méretkorlátozás vonatkozik. A harcsa december 01-február 28 között nem fogható és nem tartható meg. Szemetes
helyen való horgászat tilos, a keletkezett hulladékot mindenki köteles magával vinni. November 1. és március 15. közötti
időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos! A Mailáthpuszta
alatt található Súgó nagygáttól a mailáthpusztai sziget nyugati sarkáig általános horgászati tilalom van érvényben február 14től június 03-ig. Ez időszakban a területen tilos horgászni! A Magyar Államhatár rendjének betartása, minden horgász
állampolgári kötelessége. Az Államhatár megsértése államigazgatási büntető eljárást von maga után, amely együtt jár a
horgászattól való eltiltással. A Dráva-folyó határjellege miatt az itt elkövetett horgászati szabálysértés szigorú felelősségre
vonással jár.
Csónakból csak a Dráva-folyó magyarországi területén szabad horgászni, csónakhasználathoz külön hatósági engedély
beszerzése szükséges! Csónakot csak a hatósági előírásoknak megfelelően a kijelölt csónakkikötőben szabad tárolni és az
engedélyezett partszakaszokon lehet kikötni. A Boros-Dráván a csónakhasználat nem engedélyezett!
3.) Duna-Dráva Nemzeti Park előírások:
A horgász köteles a Duna-Dráva Nemzeti Park, DD-KTVF és a Határrend előírásait betartani, melyek a következők:
− Tilos minden nemű természetkárosító tevékenység (csaliállat-gyűjtés, ágvágás, szemetelés, fakivágás, bozót és cserjeirtás,
tűzrakás, part megbontása, engedély nélküli horgászstég, bódé építése, partfal, mederoldal mederszelvény átalakítás).
− A horgászati etetőanyag nem haladhatja meg a 3 kg/nap/horgászállás fajlagos mennyiséget a Boros-Dráva holtágon.
− Védett, fokozottan védett halfaj vagy vízi állat fogása esetén – annak kíméletes visszahelyezése után – a fogás idejét és faj
megnevezését írásban jelezni kell 30 napon belül a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának.
− A védett és fokozottan védett természeti területről – a horgászható halfajokon kívül – minden növény, állat és geológiai
képződmény gyűjtése, elvitele szigorúan tilos!
− Tilos belépni a Drávasztára 0245/1 hrsz-ú (Kanadás) fokozottan védett természeti területre és a Drávasztára 0402 hrsz-ú
mellékág csak a keresztkövezésnél horgászható.
− Amennyiben nincs tűzgyújtási tilalom, úgy a tűzrakás csak felügyelettel, a tűzgyújtási szabályok betartásával, kizárólag
kijelölt tűzrakóhelyeken (Drávasztára, Vejti, Drávaszabolcs) lehetséges. Az égő cigarettacsikk eldobása tilos!
− A vízterületek megközelítése gépjárművel nem lehetséges, kivéve az engedélyezett megközelítési útvonalakon – érvényes
horgászengedéllyel, horgászat céljából – melyek a www.hebmesz.hu oldalon térképi formátumban megtalálhatók.
KOVÁCSSZÉNÁJAI-TÓ
1.) Horgászidő:
A horgászidény kezdetét és befejezését – az időjárás függvényében – hirdetmény útján a helyszínen, a HEBMESZ honlapján, és
a HORINFO rendszeren keresztül tesszük közzé.
Nappali horgászati időszak: Naptári időszak szerinti napkeltétől-napnyugtáig tart.
Éjszakai horgászati időszak: Naptári időszak szerinti napnyugtától-napkeltéig tart.
2.) Megtartható halmennyiségek:
A felnőtt horgász: a méretkorlátozással védett békés halfajok (amur is) mindegyikéből napi 2 db, méretkorlátozással védett
ragadozó halfajokból 1 db, de összesen ezekből a halfajokból évi 30 db (ami összesen legfeljebb 60 kg lehet), mennyiségi
korlátozással védett egyéb halfajokból napi 3 kg. Az éves engedély mellett napi engedély nem váltható egyidejűleg, csak ha
megfogta az évi 30 db méretkorlátozással védett halat. A 30 db vagy 60 kg méretkorlátozás alá eső hal megfogását követően,
az éves engedély már nem érvényes a Kovácsszénájai tóra! Az éves területi jegy éjszakai horgászatra nem jogosít fel.
3.) Speciális horgászrendi előírások:
A területi engedély a Kovácsszénájai-tavon csónakhasználatot is lehetővé teszi. Merítőszák használata kötelező. A halőrháznál
elhelyezett beírókönyv használata kötelező. A kifogott és szákba tett a méretkorlátozással védett halat azonnal, egyéb halat a
horgászhely elhagyása előtt be kell írni a fogási naplóba, a haltartó szákba tett halakat cserélgetni tilos! A 6 kg feletti kifogott
pontyot, a tóba kíméletesen vissza kell helyezni! A compót, a fogást követően azonnal vissza kell helyezni a tóba! A tavon az
országos méretkorlátozás van érvényben az egyes halfajokra, (kivéve: süllő 40 cm, amur 40 cm). Az egyes halfajok fajlagos
tilalmi ideje az országos ívási tilalmi időknek felel meg, kivéve: harcsára ívási időben általános tilalom van érvényben; ponty
halfaj esetében nincs fajlagos tilalmi idő! Horgot „behordani" tilos, csak horgászbottal, bedobással lehet a horgászhelyre
eljuttatni. A nagyméretű merítőszák, pontymatrac vagy ponty bölcső horgászhelyen való megléte, és használata kötelező! A
zárógátról tilos horgászni!
A csomagokat, táskákat a halőrnek ellenőrzés céljából be kell mutatni! Fogott halat távozáskor a halőrnek – felszólítás nélkül –
be kell mutatni, lemérlegeltetni! A tavon foglalt hely nincs, a tó medrében a horgászhelyet bójával, karóval megjelölni a
horgászat idejére sem szabad, rögzítő karók a tóban nem hagyhatók. A horgász éjszaka köteles megvilágítani horgászhelyét.
November 1. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási

tevékenységhez tilos. A tó környékén a szemetelés, szemetes helyen való horgászat, horgászhoz méltatlan magatartás (durva
beszéd) a horgászokmányokkal való visszaélés fegyelmi eljárást von maga után és a tóról való kitiltással járhat. A tavon a
zárógáttól számított 50 m-en belül (bójákkal kijelölt helyen) csónakot rögzíteni tilos. Járműveket csak a kijelölt parkolóhelyen
lehet tárolni. Csónakhasználat esetén a vízi közlekedés szabályait be kell tartani. A tavon kizárólag elektromos üzemű
csónakmotor használható, robbanómotor használata szigorúan tilos, illetve robbanómotorral szerelt csónakból horgászni vagy
ilyet vízre tenni tilos (kivéve versenyek idején)!

III.) 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

Felső méretkorlátozás megsértése
Darabszám korlátozás megsértése
Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés
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

3-5 év

1-5 év,
de legalább az eltiltás
idejének a duplája
1-5 év
1-3 év, de legalább az
eltiltás ideje

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.

IV.) 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. Halőri telefonszámok (szabálytalanságok bejelentésére) Dráva-folyó: +36 30 583 1437; +36 30 369 6528, Pécsi tó: +36
30 997 9336; +36 30 884 1696.
5. A területi jegy a helyi horgászrenddel együtt nyomtatva érvényes!

V.) Víztérkódok:

Dráva-folyó (68- 90 fkm)
Dráva-folyó (90- 130,5 fkm)
Boros-Dráva holtág
Kovácsszénájai-tó
Pécsi-tó

02-001-1-1
02-002-1-1
02-003-1-1
02-034-1-1
02-038-1-1

