A DUNAÚJVÁROSI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET
HORGÁSZRENDJE
A Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület kezelésében lévő vízterület:
- Dunaújvárosi Felső-öböl (Szabadstrand) területe: 11 ha
Víztér kód: 07-031-1-5
- Kikötői-öböl területe: 42,80 ha
Víztér kód: 07-001-1-1
Általános rendelkezések
1.1
Az Egyesület vízterületén a jelen horgászrendben foglalt eltérésekkel valamint az itt nem szabályozott kérdésekben - az Országos Horgászrend előírásai
érvényesek.
Az Egyesület vízterületén foglalt hely nincs sem a vízen, sem a vízparton.
1.2
A horgászok érkezés sorrendjében foglalhatják el helyüket úgy, hogy egymást
a horgászatban ne zavarják. A később érkező(k)nek legalább 10 méter
oldaltávolságot kell tartania, és a dobás irányát úgy kell megválasztania, hogy a
szomszéd horgászt ne zavarja.
1.3

Felnőtt horgász:

- 2 db nyeles horgászkészséggel,
- készségenként legfeljebb 3 db horoggal horgászhat,
- naponta legfeljebb 4 db darabszám korlátozással védett
halat foghat. Ebből maximum 2 db tartozhat egy fajhoz.
- egyéb őshonos halból naponta 7 kg fogható.
- évente összesen, legfeljebb: pontyból 40 db, kősüllőből
25 db tartható meg.

Ifjúsági, Nyugdíjas jegyet váltó horgász:
-1 db nyeles horgászkészséggel,
- készségenként legfeljebb 3 db horoggal horgászhat,
- naponta legfeljebb 3 db darabszám korlátozással védett
halat foghat. Ebből maximum 2 db tartozhat egy fajhoz.
- egyéb őshonos halból naponta 5 kg fogható.
- évente összesen, legfeljebb: pontyból 20 db, kősüllőből
10 db tartható meg.
Gyermek horgász: - állami jegy birtokában…
- 1 db nyeles horgászkészséggel, 1 db (legfeljebb
háromágú) horoggal szerelve horgászhat,
- naponta 1 darabot foghat darabszám korlátozással
védett halból,
- egyéb őshonos halból naponta 3 kg fogható.
- évente összesen, legfeljebb: pontyból 20 db, kősüllőből
10 db tartható meg.
- A horgászat ideje napfelkeltétől napnyugtáig tarthat,
felnőtt felügyelete mellett.
A limit (kvóta) elérése esetén a tárgyévre érvényes új területi jegy váltására nincs
lehetőség.
A kishalfogáshoz használt horgászkészség, vagy az 1x1 méteres csalihal fogó háló
egyidejű használata nem megengedett.
1

1.4. Az Egyesület vízterületén – az Országos Horgászrend szerinti
méretkorlátozásoktól eltérően – az alábbiakat kell betartani:
- ponty: 35 – 65 cm,
- süllő:40– 75 cm,
- kősüllő: 30 cm,
- csuka:50- 75 cm,
- amur: 40 - 80 cm,
- harcsa min. 60 cm, tilalom alatt (05.02. – 06.15.) mérettől függetlenül
nem tartható meg,
- dévérkeszeg: 04.15 – 05.31. közötti időszakban a 40 cm-nél nagyobb
egyedek nem tarthatóak meg.
Az itt fel nem sorolt tilalmakról az Országos Horgászrend rendelkezik.
A fenti mérettartományokon kívül eső egyedek megtartása nem megengedett,
kifogásukat követően azonnal kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
1.5

A Felső-öbölben amurból napi 1 db tartható meg.

1.6. A horgász köteles horgászhelyén a bevetett készségei mellett tartózkodni,
hogy kapás esetén azonnal bevághasson. Horgászhelynek minősül a bedobott
készségtől számított 5 méteres sugarú kör. A horgászhely bármilyen okból történő
tartós elhagyása esetén köteles a készséget kivenni, a felügyeletet másra bíznia
nem szabad.
1.7
A horgász az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására köteles bemutatni a
horgászatra jogosító okmányait, személyi azonosítóját, horgászeszközeit és a
horgászzsákmányát.
1.8
A hivatásos vizsgát tett halőrök és társadalmi halőrök közfeladatot ellátó
személynek (hivatalos személy) minősülnek fokozott védettség illeti meg őket. Az
ellenőrzés megtagadása szabálysértési, és/vagy fegyelmi eljárást von maga után.
Amennyiben a halőri szolgálat tiltott horgászmódszer alkalmazása vagy gondatlan
tárolás miatt sérült vagy elpusztult halat talál, állatkínzási eljárást kezdeményezhet.
A halászati őr telefonszáma: 06-30/649-7228.
1.9
A kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése
nem megengedett. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott hal már szákban vagyragadozó esetén-szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra
kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a horgászat közben történő ingyenes
halátadás értendő.
1.10 A kifogott, és megtartott nemes halat még a horgászkészség visszadobása
előtt be kell írni a fogási naplóba.
1.11 A horgászható halfajokról és vízi állatokról, valamint az egyes halfajok szerinti
halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet 1. § (2)
bekezdése értelmében, ha valamely védett halfaj egyede egynél több esetben
kifogásra kerül, a horgászati tevékenységet be kell fejezni az adott helyen.
1.12 A Kikötői-öböl Malátagyár 1-es pilonjától északra a horgásztanyáig elterülő
vízterületen
csónakból
horgászni
kizárólag
a
horgásztanyán
tárolt
csónaktulajdonosok jogosultak. Amennyiben az adott csónaknak több tulajdonosa
van, az a horgász jogosult a csónakból horgászni – akinek a neve a csónak
névtábláján fel van tüntetve.
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1.13 Az elnökség köteles a halasításról szóló értesítést a horgásztanyán a Felsőöböl területén, a horgászirodán kifüggeszteni, valamint a honlapon megjelentetni a
megismerhetőség érdekében. (www.dshe.hu)
Az egyesületi tagokra vonatkozó egyéb rendelkezések
2.1
Minden újonnan belépő egyesületi tag köteles megismerni és betartani az
Egyesület Alapszabályában, SZMSZ-ében, a Horgászrendjében, valamint
érdekeltség esetén a Tanyarendjében foglalt rendelkezéseket.
2.2
Az újonnan belépő egyesületi tag egyszeri halasítási hozzájárulást fizet. A
hozzájárulás mértéke felnőtteknek 5.000 Ft, ifjúságiaknak 1.000 Ft,A hozzájárulást
az állami jegy megváltásával egyidejűleg kell megfizetni. Amennyiben az új belépő
az Egyesület kezelésében lévő vízterületre éves területi engedélyt kíván váltani, úgy
a halasítási hozzájárulás mértéke az adott évben a területi jegyből jóváírásra kerül.
2.3
Az Egyesület tagja évenként környezetvédelmi hozzájárulást fizet, melynek
mértéke 1.000 Ft. A hozzájárulást az állami jegy megváltásával egyidejűleg kell
megfizetni.
Tiltó rendelkezések
Az Egyesület vízterületén a saját és az államilag elrendelt tilalmi idők érvényesek.
Kivétel:
- a telepítést követő 2 éjszaka a horgászat tilos!
- a telepítés napjától 0:00 órától számított 7 napon keresztül a telepített halfajból
naponta 2 db tartható meg, ezt követően erre a halfajra a horgászatot be kell fejezni
és kizárólag a tárgyidőszakban nem telepített ragadozó halfajra szabad horgászni
- 7 nap alatt összesen 6 darabnál több telepített halfaj megtartása tilos!
Az Egyesület kezelésében lévő vízterületen a telepítési és tilalmi időn kívül, napi 2 db
méretes ponty megtartását követően a békés halfajra a horgászatot be kell fejezni,
aznap a továbbiakban kizárólag ragadozó halfajra lehet horgászni.
Az Egyesület vizeiben haltartás céljára víz alatti „tartások” kialakítása nem
megengedett. A mesterséges ívóhelyek kialakítása az egyesület feladata, azokat
táblákkal, zászlókkal, bójákkal jól látható helyen kell jelezni.
A Felső-öbölben vízi járműből (ideértve a parthoz kikötött vízi járművet is) horgászni
nem szabad! A Felső-öböl teljes területén mindennemű vízi jármű tárolása tilos!
A strand területén úgy szabad horgászni, hogy az ne veszélyeztesse a fürdőzők testi
épségét, illetve ne zavarja nyugalmukat! A strand nyitva tartásának időszakában a
fürdőző területen (táblával kijelölt részen) horgászni nem szabad! A Felső-öböl
vízparti része önkormányzati kezelésben van, személygépkocsival, motorkerékpárral
a behajtás és az ott tartózkodás tiltott!
Halívás idején az ívási területen az Egyesület elnöksége a fajlagos tilalmon felül
általános horgászati tilalmat rendelhet el, melyet piros zászlók kitűzésével jelöl meg.
A Kikötői-öböl kőszórástól a horgásztanya előtti kikötői területen a parti horgászat
nem megengedett.
Tilos a horgászat az ipari kikötő területén a Malátagyári rakodó északi pilonjától, a
Kikötői-öböl nagy Dunai spiccéig.
Tilos a vízi járműből való horgászat az északi 1-es pilontól délre (Nagy-Duna felé)
eső teljes vízszakaszon!
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A vízi járműből történő horgászat során elhelyezett jelzőbóját és a letűző karókat a
horgászat befejeztével ki kell venni.
A Malátagyári 1-es pilon és a horgásztanyai stégek közötti mederközépen 10 méter
széles hajózható utat kell biztosítani. Ezen a hajóúton a horgászat tiltott!
Az Egyesület kezelésében lévő teljes vízterületen a léki horgászat tilos!
A Kikötői-öböl mindkét befolyó patakjának (az Alsó-, és Felsőfoki Patak) teljes
területén - átlagos vízállásnál számított torkolatától felfelé terjedő területen halfogási
tevékenység tilos!
A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
A vízi járműből és a parti horgászhelyen történő halpucolás, a zsigerek és a
pikkelyek vízbe dobása tilos! A rendelkezést megszegő horgászoktól az ellenőrzést
végző halőri szolgálat a területi engedélyt bevonhatja.
3.16 A szerelék (felcsalizott horog) behordása (etetőhajóval, csónakkal, úszva, stb.)
valamint gumimatracról történő etetés tilos!
3.17 A kívülről akasztott és a sérült halat megtartani tilos!
3.18 A más horgásztársakkal fogott halakat közös szákban tartani nem szabad.
3.19 A megtartani kívánt halat a horgászat befejezéséig életben kell tartani. Az
ellenőrzés hitelessége érdekében a halat eredeti állapotában kell megőrizni,
3.20 A horgásztanyán lévő úszóművekről a horgászat tilos! Ez alól kivételt képez a
csalihalfogás.
3.21 Horgászat során etetésre kizárólag ép, egészséges szemestakarmány, illetve
a kereskedelemben kapható minősített etetőanyagok használhatók, alkalmanként
maximum 3 kg. Mindennemű „konyhai maradék” és más, nem horgászati célra
készült anyag vízbe juttatása tilos!
3.22 A meghirdetett környezetvédelmi napon a horgászat 000 órától 1200óráig tilos!
Záró rendelkezések
4.1
A horgász köteles az Országos Horgászrend előírásait, valamint a Helyi
Horgászrendet megismerni, betartani és betartatni.
4.2
A horgász a tevékenysége során köteles megfelelő hosszmérő eszközt
magánál tartani.
4.3
A napijegy érvényessége, 24 óra a jegyen feltüntetett időszakra.
4.4
A horgász, a horgászatra vonatkozó szabályok megsértőjét jogosult a
szabálytalanságra figyelmeztetni, és ezt köteles az arra illetékes szervnek,
személynek (halőr, horgászegyesületi vezető, rendőrség) haladéktalanul bejelenteni.
4.5
Vízszennyezés, halpusztulás esetén a horgász kötelessége, hogy arról
haladéktalanul tájékoztassa az egyesület vezetőségét vagy a halőri feladatokkal
megbízott személyeket.
4.6
A területi jegy megvásárlásával tulajdonosa hozzájárul, hogy a horgászati
tevékenységével kapcsolatosan bármilyen ellenőrzés során fénykép, mozgókép és
hangfelvétel készülhessen.
4.7
Az a horgász, aki a helyi horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja
be azt a halőri szolgálat vagy a fegyelmi bizottság határozattal engedélyét
bevonhatja.
4.8
A szolgáltatási árakat az 1. számú melléklet tartalmazza.
Az Egyesület Horgászrendjét a Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület Elnöksége,
7/2019. (IX. 20.) számú határozatával hagyta jóvá. A horgászrend 2020. január 1-jén
lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a 2019. január 1-jén hatályba lépett
horgászrend hatályát veszíti. A horgászrend visszavonásig érvényes.
Dunaújváros, 2019. október 04.
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Somfai Rezső s.k.
Dunaújvárosi Sporthorgász Egyesület elnöke
1. számú melléklet

Áraink 2020-ban

Tagdíj felnőtteknek

3500,-/fő/év

Tagdíj ifjúságiaknak

1000,-/fő/év

Egyszeri halasítási hozzájárulás felnőtteknek (új belépéskor)

5000,-/fő/alkalom

Egyszeri halasítási hozzájárulás ifjúságiaknak (új belépéskor)

1000,-/fő/alkalom

Területi jegy árak
Felnőtt éves

23.000,-/fő/év

Kedvezményes éves (1 botos, nyugdíjasoknak, ifiknek)

9.000,-/fő/év

Gyermek éves

1.500,-/fő/év

Felnőtt napi

3.000,-/fő/nap

Kedvezményes napi (1 botos, nyugdíjasoknak, ifiknek)

2.000,-/fő/nap

Sója jegy (1 leengedés és 1 felhúzás)

1.500,-/alkalom
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