
 

 
 

 
RÁCKEVEI DUNAÁGI HORGÁSZ SZÖVETSÉG 

2300. Ráckeve, Kossuth L. u. 94., www.rdhsz.hu 
Adószám:19180564-2-13 

Sorszám: 

Kód: A 510 

BOJLIS BEHÚZOS FELNŐTT ÉVES 

TERÜLETI JEGY  

2019. évre 

 

Név:…………………………………………………… 

 
Születési hely,idő……………………………………… 

 
Lakcím:……………………………..…………….…… 

  

Állami horgászjegy száma:…………………………….. 
 

Kiállítás időpontja: 2019. ..…hó..…nap…...óra..…perc 

 
PH. 

 

 Kiállító aláírása…………………. 
 

Ezen engedéllyel egyidejűleg a horgász másik területi jegyet 

nem válthat az RSD-re! 

Engedély ára: 55.000,-Ft Tam. TESZOR’08 93.19.13 
A nyomtatvány a 23/2014.(VI. 30.) NGM rendeletben foglaltak szerint készült. 

 
ÉRVÉNYES: 2019. január 1-től 2020. január 31-ig időszakban 

személyazonosságot igazoló fényképes igazolvánnyal: 

➢ Ráckevei (Soroksári) Duna-ágon, a Kvassay zsiliptől a Tassi 
zsilipig a hozzátartozó mellékágakkal és hókonyokkal (13-017-1-

1) 

➢ Duna-Tisza csatornán, a kitorkolástól a Sári zsilipig (13-021-1-1) 
➢ Dunavölgyi főcsatorna Pest megyei szakaszán (13-019-1-1),  

➢ Északi Övcsatornán, beleértve a XXX, XXXI csatornák Pest 

megyei szakaszán (13-020-1-1) 
➢ Dömsödi Holt Duna-ágon (13-016-1-1) 

➢ Somlyói csatornán (holtágon) (13-018-1-1) 

Az RDHSZ 2019. évi horgászrendje az alábbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel érvényes: 

E jegyet váltó horgász célzottan nagytestű pontyra, amurra és harcsára 

horgászhat, ideértve a stupekos horgászatot is. 
A szerelék behúzása csónakkal és egyéb eszközzel történhet, 

legfeljebb a meder közepéig a vízfolyás irányára merőlegesen! 

A megfogott halakkal való bánásmód előírásai: 

• a hal csak a fotózás és mérlegelésig tartható meg 

• visszaengedés előtt a fényképezés kizárólag guggoló vagy 

térdelő pozícióban történhet, halmatrac felett. 

• a halat folyamatos öntözéssel nedvesen kell tartani 

• a kíméletes bánásmód kötelező eszközei: halmatrac 

minimum 90*90 cm-es, nagyméretű sűrűszövésű merítő, 
sebfertőtlenítő 

Stupekos horgászat szabályai: 

• kizárólag csak a harcsa megfogására engedélyezett 

• vágóhorog használata tilos! 

• más ragadozó fajokra (csuka, süllő, balin) e módszer nem 

engedélyezett, azokat horogra akadásuk esetén azonnal el 

kell engedni. 

 
Napi darabszám korlátozás alá eső halfajokból naponta legfeljebb 3 

db, de fajonként legfeljebb 2 db, a darabszám korlátozás alá nem 

tartozó őshonos halfajokból naponta legfeljebb 5 kg fogható. 
Napi darabszám korlátozás alá eső és korlátozás alá nem eső halból 

(amurt is beleértve) összesen maximum 60 kg megtartására jogosít. 

 
Nyilatkozat: 

Az RDHSZ 2019 évi horgászrendjében foglaltakat megismertem 

és magamra nézve kötelező érvényűnek tekintem: 
 

  …………………………. 
          horgász aláírása 

 


