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KOPPÁNYMONOSTORI HOLT DUNA-ÁG HELYI HORGÁSZRENDJE 

VÍZTÉRKÓD: 11-045-1-1 
A horgászrend a területi jegy szerves része. A horgász a területi jegy váltásakor kötelezettséget vállal 

arra, hogy a horgászat megkezdése előtt a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, valamint a helyi 

horgászrendet megismerte, azok előírásait maradéktalanul betartja. Vétség esetén viseli annak 

következményeit. 

1. Ifjúsági és felnőtt éves területi jegyet csak a Komáromi Horgász Egyesület rendes tagja, gyermek 

éves területi jegyet az erre jogosult horgászkártya birtokában alanyi jogon válthat.  

2. Az ebben a horgászrendben szabályozottakon túl az Országos Horgászrendben meghatározott 

feltételek érvényesek. 

3. Foglalt, jelölt hely nincs! Éjszakai horgászat egész évben tilos! Jégről horgászni tilos! 

4. Az iszapba ragadás veszélye miatt hosszú szárú halászcsizma nem használható! 

5. MÉRETKORLÁTOZÁSOK: Az Országos Horgászrend fogási naplóban található táblázata szerint. 

6. MENNYISÉGI KORLÁTOZÁSOK: 

Horgász: Halfaj: Nap/Db: Év/Db: 

Felnőtt:* Balin, csuka, harcsa, ponty, süllő fajonként 2, 
összesen 3 

50 

Ifjúsági:* Balin, csuka, harcsa. ponty, süllő fajonként 1, 
összesen 2 

25 

Gyermek:* Egyéb idegen és őshonos halfaj    

*Minden egyéb halfaj kifogható darabszáma az Országos Horgászrend fogási naplóban található 

pontjai szerint! 

7. Csónakból horgászni szabad, de a parti horgászatot zavarni tilos! A horgászat alkalmával a 

csónakban kell tartani a kötelező biztonsági mentő és elsősegélynyújtó eszközöket. 

8. Csónakot a név és cím feltüntetésével az egyesület által kijelölt helyek valamelyikén lehet tárolni. 

9. Pergetéses módszerrel (blinker, rapala, twister, wobler) valamint élő kishal vontatásával horgászni 

tilos! 

10. A koppánymonostori holt Duna-ágra éves területi jegyet váltott horgász köteles november 30-ig, az 

addig kifogott és megtartott halakat (súllyal) a fogási napló bemutatásával lejelenteni Makó László 

víztérmesternek. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK: 
1. Csak azt a kifogott halat lehet megtartani, amelyiknek a szájában akadt meg a horog. A vízbe 

visszaengedett halak szájfertőtlenítővel való lekezelése kötelező! Élő halat elvinni tilos! A hal 

életének kioltása kíméletes módszerrel, a horgászat befejezésével történhet. 

2. Minden 14-70 év közötti rendes tag évente 10 óra társadalmi munkát köteles végezni a 

Víztérmesterrel egyeztetett/meghirdetett időpontok valamelyikén. A munka elvégzését a 

Víztérmester ellenőrzi és igazolja. A társadalmi munka maximum 50 %-a megváltható, melynek 

összege 3.000,-Ft/óra. Az igazolás vagy a megváltás hiánya a tagság megszűnését vonja maga után. 

3. Szabálytalanság esetén minden horgász joga és kötelesség a vétő horgász figyelmeztetése. Súlyos 

szabálytalanság észlelésekor a történteket jelenteni kell a víztérfelelősnek vagy halőrnek. 

4. A Komáromi HE tisztségviselői a törvény alapján közfeladatot ellátó védett személyek, akik 

korlátozás nélkül jogosultak a vízterületen ellenőrzéseket végezni. érvényes igazolványuk 



felmutatásával, kérésükre a szükséges okmányokat át kell adni, haltartót, táskát, gépjárművet ki 

kell nyitni. A horgászrend megszegése, személyeskedés, sértegetés, kártalanítás nélkül az engedély 

visszavonását, és eljárást von maga után. 

A területi jegy tulajdonosa tudomásul veszi és hozzájárul  ahhoz, hogy horgászati tevékenysége 

során róla fénykép, video- és hangfelvétel készülhet az esetleges jogsértések megelőzése és 

felderítése érdekében. 

5. Az egyesület vízterületén az alkoholfogyasztás, hangoskodás, másokat zavaró magatartás, rongálás, 

szemetelés fegyelmi vétségnek minősül. 

6. A vízterület halállományának védelme, őrzése, gyarapítása, valamint a vízi, és vízparti környezet 

megóvása, fenntartása minden horgász érdeke és kötelessége. A horgász a horgászhely környékén 

felbukkanó haltetemet, illetve szemetet köteles a vízből kiszedni, és a megfelelő helyre vinni. 

7. Az egyesület fenntartja annak jogát, hogy a horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen 

be, melyet az általa kezelt vízterületi hirdetőtáblán tesz közzé. 

8. Az egyesületet, a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat 

közben és  társadalmi munka végzése során, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért, 

kárért felelősség nem terheli.  

 

 

NAPIJEGYES HORGÁSZAT RENDJE A KOPPÁNYMONOSTORI HOLT DUNA-ÁGON: 
- Napi területi jegyet csak az előírt és érvényes személyi és horgászokmányokkal rendelkező saját és 

más horgászegyesületi tagsággal rendelkező ifjúsági és felnőtt horgász válthat a megjelölt 

váltóhelyek valamelyikén. Gyermek napi területi jegy nincs! 

- Horgászni napkeltétől napnyugtáig lehet. Éjszakai horgászat egész évben tilos! 

- A horgászat befejeztével a napi területi jegyet kitöltve,  a vízterület hirdetőtábláján elhelyezett 

postaládába bedobva le kell leadni. 

- A holt Duna-ág helyi horgászrendje (az 1., 6., 10., valamint az általános rendelkezések 2. pontját 

kivéve) a napijegyes horgászra is érvényes, betartása kötelező! 

MEGTARTHATÓ HALMENNYISÉG: 

Halfaj: Felnőtt: Ifjúsági: 

Nemes hal 2 db 1 db 

Egyéb hal (keszeg, kárász stb.) 2 kg 2 kg 

 

 

A horgászrend betartásával, az egyesület érdekeinek védelmével, eredményes horgászatot, és 

kellemes kikapcsolódást kíván az egyesület vezetősége nevében: Kállai Ferenc elnök 


