
Területi engedély kiváltásához az alábbi hivatalos okmányok megléte szükséges: 

 

személyazonosításra alkalmas fényképes igazolvány, 

tárgyévre szóló egyesületi tagság igazolása és szövetségi tagságot igazoló bélyeg megléte a horgász 

igazolványban, 

tárgyévre érvényes állami horgászokmány  

 

Az egyesületi tagság létesítésének és az állami horgászjegy kiváltásának alapfeltétele a horgászvizsga 

bizonyítvány megléte. Amennyiben még nem tett horgászvizsgát, kérjük látogassa meg a dokumentáció/ 

horgászvizsga menüpontot. 

 

A Szövetség által kiadott horgászengedélyek: 

 

1. Általános területi engedély    20.000 Ft 

2. Kedvezményes általános területi engedély  10.000 Ft  

3. (1 bottal, 1x1m-es csalihálóval) 

4. Gyermek általános területi engedély             500 Ft 

5. Tisza folyó és mentetlen holtágai engedély       15.000 Ft 

6. Nagykunsági főcsatorna -Nyugati ág      8.000 Ft 

7. Nagykunsági főcsatorna-Keleti ág      4.000 Ft 

8. Általános napijegy        2.000 Ft 

 

 

Turista állami horgászjeggyel váltható: 

 

1. Általános napijegy     4.000 Ft 

2. Általános napijegy 2 napra    7.000 Ft 

 

A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy, legfeljebb háromágú horoggal felszerelt - 

horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót 

használhat.  

 

 

Általános területi engedéllyel horgászható vízterületek: 

 

A Tisza folyón: (403-266,5 f km víztérkód: 16-225-1-1) a területhez tartozó hullámtéri holtágakon és 

visszamaradó vizeken: Csatlói holtág (víztérkód: 16-058-1-1) Gói-tói holtág (víztérkód: 16-082-1-1), 

Kovácsi holtág (víztérkód: 16-163-1-1), Szórói holtág (víztérkód: 16-218-1-1)továbbá: Sajfoki csatorna 

(víztérkód: 16-209-1-1), Nagykunsági főcsatorna(nyugati ág) víztérkód: 16-194-1-1), Németér( víztérkód: 

16-201-1-1)), c/3 csatorna (víztérkód: 16-280-1-1), Karcagi I-11, I-12 csatorna (víztérkód: 16-294-1-1), 

Karcagi V. és V-I csatornák (víztérkód: 16-295-1-1), Karcagi II csatorna( víztérkód: 16-311-1-1) 

 

Az engedély a Tisza folyón a  Kiskörei erőmű és a Kiskörei közúti vasúti híd közötti szakaszán , 

valamint a Csatlói, Gói-tói,Kovácsi, Szórói holtágon és a Nagykunsági Főcsatornán csak parti 

horgászatra jogosít! 



 

 

 

Tisza folyó és mentetlen holtágaira szóló engedéllyel horgászható vízterületek: 
 

A Tisza folyón: (403-266,5 f km víztérkód: 16-225-1-1) a területhez tartozó hullámtéri holtágakon és 

visszamaradó vizeken:  

Csatlói holtág (víztérkód: 16-058-1-1)  

Gói-tói holtág (víztérkód: 16-082-1-1),  

Kovácsi holtág (víztérkód: 16-163-1-1), 

 Szórói holtág (víztérkód: 16-218-1-1) 

 

 

Tartózkodásra vonatkozó további kikötések: 

 

 horgászhelyek bővítése érdekében a parti és vízi növényzet irtása TILOS! 

 Árvízvédelmi töltésen belül hulladéklerakó helyek kialakítása, valamint szemetes helyen horgászni 

TILOS! 

 A horgász köteles magánál tartani egy min.10l-es szemetes zsákot. 

 A halak megtisztítása és feldolgozása a vízparton szigorúan TILOS! 

 Éjszakai horgászat esetén mind a csónakos, mind a parti horgászhelyet jól láthatóan ki kell 

világítani! 

 A csónak kikötésére szolgáló karókat a horgász a horgászat befejeztével köteles összegyűjteni, a 

vízből eltávolítani. 

 Csónak rögzítésére szolgáló karót készíteni védett területen lévő fa, cserje kivágásával TILOS! 

 Tűzrakás csak kellő körültekintés mellett a kijelölt tűzrakóhelyen lehet, figyelembe véve az 

időszakonkénti tűzrakási tilalmat. 

 Drót haltartó használata őshonos hal fogása esetén szigorúan TILOS! 

 Amennyiben a csónakból pergetős horgász engedéllyel rendelkező személy horgászik, úgy az ő 

engedélyében feltüntetett szabályok vonatkoznak a csónakban tartózkodó egyéb horgász engedéllyel 

rendelkező horgászokra. 

 Halőri felszólításra a csónakos horgász köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából. 

 Gumihalat, Twistert, 3-as horoggal használni TILOS! 

 Halastavakat feltöltő csatorna részen horgászni TILOS! 

 A vízpartról élő állapotban hal elszállítása TILOS, kivéve csalihal. 

 A fogási napló nem vezetése az engedély azonnali bevonásával jár.( Nemes halakat fogás után 

azonnal rögzíteni kell). 

 A méret és darabszámmal korlátozott halak kifogható mennyisége adott évben 100 db.  

 

 A területi horgászengedély megváltásával a horgász  tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy 

horgászati tevékenysége során róla fénykép, videofelvétel és hangfelvétel készülhet. 

 A fentiek be nem tartásáért és az ebből származó károkért a területi horgász engedély tulajdonosa 

személyi felelősséggel tartozik és az a területi horgász engedély tárgyévre vonatkozó 

visszavonásával jár! 

 

 A területi horgász engedély elvesztéséből, megsemmisüléséből eredő károkért felelősséget nem 

vállalunk, azt kicserélni nem áll módunkban! 

 

 A turista állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a turista állami horgászjegy érvényességének 

lejártát követő 30 napon belül kell megküldeni a NÉBIH-nek.  

 Naponta kifogható nemes-hal 2+1 (pl: 2ponty+1 süllő) egyéb hal: 5kg/nap 


