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A KÖZÉP-TISZA-VIDÉKI HORGÁSZ EGYESÜLETEK SZÖVETSÉGE 

5000 Szolnok Tabán 9. 

2023. ÉVI HELYI HORGÁSZRENDJE 

 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeink: 

Név Kód 

Tisza folyó Jász-Nagykun-Szolnok megyei, 403-266,5 fkm közötti szakasza 2410 ha 16-225-1-1 

Tisza folyó Bács-Kiskun megyei, 266,5-258 fkm közötti szakasza 91 ha 03-080-1-3 

Nagykunsági-főcsatorna keleti ág 56 ha 16-310-1-1 

Nagykunsági-főcsatorna nyugati ág 329 ha 16-194-1-1 

Malomzugi Holt-Zagyva  9,2 ha 16-308-1-1 

Csatlói holtág 60 ha 16-058-1-1 

Gói-tói holtág 60,47 ha 16-082-1-1 

Karcagi I-11 és Karcagi I-12-es csatorna 5,3 ha 16-294-1-1 

Karcagi II. csatorna 11,3 ha 16-311-1-1 

Karcagi V. és Karcagi V-I. csatornák 6,3 ha 16-295-1-1 

Kovácsi holtág 24,42 ha 16-163-1-1 

Németéri főcsatorna (Üllőlaposi szivattyútelep-Hortobágy-Berettyó között) 9,7 ha 16-201-1-1 

Sajfoki csatorna 23 ha 16-209-1-1 

Szórói holtág 18,02 ha 16-218-1-1 

 

 I. A Helyi Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 

 

1. Jelen Helyi Horgászrend a KTVHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen vagy a 
halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen horgászatot folytató, vagy ott 
horgászkészséggel tartózkodó személyekre terjed ki. 

2. A KTVHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend) nem szabályozott kérdésekben a 
halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a 
halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII.29.) VM rendelet (Vhr.), valamint 
a Magyar Országos Horgász Szövetség Országos Horgászrendjében foglaltak irányadók. 

3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint kell értelmezni.  
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4. A területi jegy megváltásával a horgász a Horgászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő 
egyéb rendelkezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, egyben 
hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel 
készülhessen. A fénykép és-vagy videofelvételeket a KTVHESZ köteles az adatvédelmi törvénynek 
megfelelően zártan kezelni és az eljárás lezárulása után megsemmisíteni. A horgász a horgászati 
tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az adott vízterületre 
érvényes horgászrendet megismerte és azt maradéktalanul betartja. 

5. A KTVHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre a Horgászrendben vagy a területi 
jegyen nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a lehetőség szerint a területi jegyen, a 
KTVHESZ facebook oldalán, honlapján, helyi újságban és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. 
kitáblázással) közzé tesz. 

6. A KTVHESZ-et a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen horgászat 
közben, vagy azzal összefüggésben bekövetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli. A 
horgászkártyával rendelkező horgász a kártyához kapcsolódó baleset biztosítással rendelkezik. 

7. A KTVHESZ a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának minősülő területen való 
tartózkodás horgászatot nem érintő általános szabályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező 
érvényűek. 

8. A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése előtt az 
adott vízterületre érvényes Helyi Horgászrendet, az Országos Horgásztrendet megismerte, és azt 
maradéktalanul betartja. 

9. A területi jegy vásárlásával a horgász polgárjogi szerződést is köt a jegy kiadójával, s ennek 
keretében hozzájárul adatai hatályos jogszabályoknak megfelelő, célhoz kötött kezeléséhez. 

10. A természeti és az épített környezet megóvása, a tisztaság fenntartása a használók kötelessége, 
kártérítési felelősség vállalása mellett.  

 

II. A KTVHESZ által kiadott területi engedélyek 

 

1. A KTVHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen horgászni, illetőleg a vízterületen vagy 
annak partján horgászkészséggel tartózkodni csak a KTVHESZ által kiadott érvényes területi jegy és a 
horgászathoz a jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában lehet. 

2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes. 

- Éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig, 

- Napi: a kitöltés idejétől 24 órán át. 

- Két napos: a kitöltés idejétől 48 óráig. 

Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KTVHESZ más időtartamban is meghatározhatja. 

 

3. A KTVHESZ által kiadott területi jegyek fajtái: 

- a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: összevont vagy egy vízterületre szóló, 

- az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint: 
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teljes jogú (felnőtt), 

kedvezményes (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami horgászjeggyel 15. életév betöltésétől-18 éves 
korig,  nappali tagozatos közép, vagy felsőfokú képzés esetén , 22. éves korig) 

gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig nagykorú személy 
felügyelete mellett, horgászatit tevékenység közben horgászbotot kezelni a felnőtt kísérő csak 
horgászatra jogosító okmányok megléte esetén lehet) 

4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek. A jegykiadónak fél órája van 
sztornózni a tévesen kiállított területi jegyet, a fél óra átlépése után a jegy sztornózására és a jegy 
árának visszatérítésére nincs lehetőség. 

5. A Hhvtv. 40. § (5) bekezdés szerint a horgászvizsga letétele alól a halgazdálkodási hatóság által 
mentesített fogyatékos személyre a Horgászrend gyermekhorgászra vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. 

 

III. A horgászat általános szabályai 

 

1. Éves területi engedéllyel rendelkező felnőtt horgász legfeljebb kettő - egyenként legfeljebb 
három, darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint 
egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. Felnőtt 
horgász éves területi jegy birtokában a darabszám-korlátozással védett halakból naponta 
összesen 5 db-ot tarthat meg, egy halfajból azonban legfeljebb 3 db-ot. Továbbá, a 
darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat napján és az azt megelőző hat naptári 
napon összesen maximum 10 darabot, évente maximum 70 darab halat tarthat meg. A 
darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta összesen 10 kg-ot, ezen 
belül menyhalból, sügérből és domolykóból 3 kg foghat ki. Napi jeggyel rendelkező felnőtt 
horgász a darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db-ot tarthat meg, 
egy halfajból azonban legfeljebb 2 db-ot. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos 
fajokból naponta összesen 10 kg-ot, ezen belül menyhalból, sügérből és domolykóból 3 kg 
foghat ki. 

2. A Malomzugi Holt-Zagyva esetében a felnőtt horgász éves területi jegy birtokában a 
darabszám-korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db-ot tarthat meg, egy halfajból 
azonban legfeljebb 2 db-ot. Továbbá, a darabszám-korlátozással védett halakból a horgászat 
napján és az azt megelőző hat naptári napon összesen maximum 10 darabot, évente 
maximum 50 darab halat tarthat meg. Napi jeggyel rendelkező felnőtt horgász a darabszám-
korlátozással védett halakból naponta összesen 3 db-ot tarthat meg, egy halfajból azonban 
legfeljebb 2 db-ot. A darabszám-korlátozás alá nem tartozó őshonos fajokból naponta 
összesen 10 kg-ot, ezen belül menyhalból, sügérből és domolykóból 3 kg foghat ki. 

3. A gyermek, ifjúsági, kedvezménye és turista területi jegyek más-más hal elviteli korlátozásokat 
tartalmaznak, melyek a területi engedélyeken kerülnek rögzítésre, azok megismerése és 
betartása a horgász kötelessége.   

4. Szemetes helyen horgászni tilos, melynek területi hatálya a 2013. évi CII tv. szerinti 
halgazdálkodási vízterület fogalma alapján értendő. A horgászhelyen talált szemetet, 
hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes zsákba összegyűjteni, a 
horgászat alatt keletkező hulladékot összegyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat 
befejeztével magával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok héjai, 
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valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való horgászatért a területi jegy a 
helyszínen bevonásra kerül, vagy a horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt 
utólagosan is bevonásra kerülhet. A horgász köteles magánál tartani egy minimum 10 l-es 
szemetes zsákot szemét gyűjtése céljából. 

5. Természetvédelmi oltalom alatt álló területen vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése 
vagy gyérítése tilos. 

6. Árvízvédelmi töltésen gépjárművel közlekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó 
gát, tiltó, zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi szerv érvényes 
engedélyével lehet. 

7. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KTVHESZ vagy az általa engedélyezett verseny 
szervezőjének rendelkezése szerinti helyek szabadon hagyása, illetve átadása kötelező. A 
versenyek előtt a KTVHESZ az érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat 
rendelhet el. 

8. Foglalt hely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzésére használt bójákat, jelöléseket és 
a csónak kikötésére használt eszközöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani. 

9. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfoglalás nem lehetséges. Az 
ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a vízterület partjának azonnali elhagyására adhat 
utasítást. 

10. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a leállított lakókocsi 
elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben azok elhelyezése folyamatosan foglalt 
hely létesítésére, életvitelszerű ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, 
növényzetet károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit a 
vízpartról eltávolítani. 

11. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilvánvaló alkoholos befolyásoltság 
miatt mások zavarása esetén a halászati őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása 
megtiltható a terület azonnali elhagyásának elrendelése mellett. 

12. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki nem törölhető golyóstollat és 
szemeteszsákot, melyek meglétét a halászati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász 
köteles a kifogott halat a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – annak fajának, méretének 
és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kíméleti okokból drót 
haltartó szák használata nem engedélyezett. 

13. Az adott hal méretét az orrcsúcstól a farok úszó tövéig kell megállapítani.  

14. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem adható át, nem ajándékozható 
el, nem adható el, kereskedelmi forgalomba nem hozható, állatok takarmányozására nem 
használható. 

15. A horgászhelyen tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgászhely elhagyásáig az 
elvitelre szánt halat élve, - lehetőség szerint keretes – haltartó szákban vagy kíméletesen 
leölve kell tárolni. A ragadozó halat kellő hosszúságú kötélzettel ellátott szájbilincsen is lehet 
tartani, de egy szájbilincsen csak egy db hal rögzíthető. A leölt halat egészben (fejjel, farokkal 
egyben) kell tárolni. A vízparton halat tisztítani nem lehet, kivéve, ha a horgász táborozik, és 
helyben készíti el halételét. Ez esetben a hal maradványait hulladékként kell kezelni, és a 
horgászhely elhagyásáig szemeteszsákban kell tárolni. Tilos a halat más horgász által fogott 
halakkal együtt, közös szákban tartani. 
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16. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében a romlott, és az etetőanyag túlzott 
mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminőség-védelmi okokból a 
vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr, társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának 
mennyiségét korlátozhatja. 

17. Gumihalat, twister-t hármas horoggal használni tilos. 

18. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos. A Szövetség hasznosításában álló 
csatornákon a csónakból történő horgászat tilos. 

19. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására a csónakos horgász a 
vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából. 

20. Halastavakat feltöltő csatorna részen horgászni tilos. 

21. Az éjszakai horgászat esetén mind a csónakos mind a parti horgászhelyet jól láthatóan ki kell 
világítani. A csónak kikötéséra használt karókat a horgász a horgászat befejeztével köteles 
összegyűjteni és a vízből eltávolítani. 

22. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, felügyeletüket úgy kell 
biztosítania, hogy kapás esetén arra vizuális kapásjelző esetén azonnal, hangjelzéses 
kapásjelző esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül reagálhasson. A bevetett 
horgászeszköz őrzését, felügyeletét másra bízni tilos. Az elektromos kapásjelző nem számít 
felügyeletnek. 

23. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az engedélyben feltüntetett vizek 
partján a köz-és magántulajdonban, gazdasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. 
Ezen károkozásokért az elkövető anyagi felelősséggel tartozik. Az eső által feláztatott 
töltéseken gépjárművel közlekedni tilos. 

24. A KTVHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati őrei a halgazdálkodási és 
rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt 
esetben felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására. 
A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem 
illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek! 

25. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami horgászokmány fogási napló 
részének vezetésére vonatkozó általános szabályokat a horgászokmány I. és II. fejezete 
tartalmazza. 

26. Ha a horgászat során a jogszerűen kifogott (fogási naplóba beírt és szákba került) halak száma 
elérte az adott halfajra engedélyezett napi és heti maximum mennyiséget, akkor az adott 
halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szüntetni. TILOS célzottan olyan halra 
horgászni, amely méreten aluli (méretkorlátozás alá eső, de azt el nem érő hal) még akkor is, 
ha a horgász visszaengedi a halat. Ha véletlenül ismétlődően ilyen hal akad horogra, akkor a 
horgász módszert és/vagy horgászhelyet köteles váltani. 

27. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizsgálatok miatt haljelölések 
történnek. Amennyiben a kifogott hal hátúszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral 
ellátott kis színes „csövecske” található, a fogás idejét, helyét, a hal súlyát és hosszát a 
KTVHESZ címére levélben, vagy e-mailben kérjük eljuttatni, melyet köszönünk. Ponty estében 
KTVHESZ ajándékcsomag, a kecsege vonatkozásában MOHOSZ ajándékcsomag az 
adatszolgáltatás jutalma. 

28. A méret és darabszámmal korlátozott halak megtartható mennyisége adott évben 70 db, 
Malomzugi Holt-Zagyva 50 db. Az engedélyeken szereplő törvénytől szigorúbb előírások 
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betartása kötelező, megszegésük azonnali feljelentést von maga után. A horgászatra 
jogosító okmányok évközi pótlása esetén, a másodszor kiadott okmánny csak az évente 
maximálisan fogható halmennyiségből az év hátralévő részére jutó időarányos hal elvitelre 
jogosít. (példa: 70 db/év osztva 12 hónappal egyenlő 5,8 db/hó, ha az okmány 10. hóban 
pótlódik az elvihető halmennyiség a hátralévő 2 hónap x 5,8 db/hó = 12 db hal.)  

29. A törvényben meghatározott fajlagos tilalmi időszakokra és a kifogható legkisebb 
méretekre vonatkozó szabályok az állami jegy és fogási napló-ban találhatóak. A KTVHESZ 
vízterületein azonban az alábbi fajok vonatkozásában a következő kifogható 
mérettartományok vannak érvényben: 

 

 

 

 

 

 A Malomzugi Holt-Zagyva vízterületéről a 60 cm alatti amur nem vihető el.  

30. A Tisza folyón december 01. és február utolsó napja között tilos a harcsa horgászata és 
kifogása, tilos az éjszakai csónakos horgászat 18 órától a következő nap 06 óráig. A csónakban 
horgászkészség sem tartható. December 01. - Február utolsó napja között tilos a vertikális 
horgászmódszer. 

31. A Tisza II Vízi erőmű és a Kisköre-Abádszalók közötti vasút, Tisza folyón átívelő hídja közötti 
szakaszon tilos az etetőhajó használata, a behúzós horgászmódszer és a csónakból történő 
horgászat. 

32. A téli vermelő és szaporodó helyek tekintetében kíméleti területté nyilvánított szakaszokon 
horgászati tilalmi időszak január 01. december 31-ig tart: 

• A Tisza folyón a vízlépcső alatti 403-as fkm tábla és az erőmű a Tisza folyó bal partján 
található utolsó betonpillére közötti képzeletben húzott átló által bezárt terület.  

• A Tisza-tó és a Tisza folyó között épített hallépcső alvízi kiágazásától a felvízi 
torkolatig.  

A szaporodó helyek tekintetében a kíméleti területté nyilvánított szakaszokon a halászati és 
horgászati tilalmi időszak március 01-június 15.-ig tart. 

33. November 01. és március 15. közötti időszakban a vermelő halállományok védelme 
érdekében a szonár halfogási tevékenységhez való használata tilos. 

34. A vermelő és szaporodó helyek tekintetében természetesen nem csak a területeken belüli, 
hanem a területen kívülről a vermelő és szaporodó helyekre befelé történő bármilyen 
horgászati tevékenység is tilos.  

35. A horgász a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászat megkezdése 
előtt az adott vízterületre érvényes Helyi Horgászrendet, az Országos Horgásztrendet 
megismerte, és azt maradéktalanul betartja. 

 

 

Halfaj minimum maximum 

ponty legalább 35 cm legfeljebb 70 cm 

süllő legalább 35 cm legfeljebb 70 cm 

csuka legalább 50 cm legfeljebb 75 cm 
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36. A KTVHESZ halgazdálkodási hasznosításában álló vízterületeken vermelési vagy ívási célból 
horgászatilag időszakosan vagy teljesen tiltott területek: 

A Jász-Nagykun-Szolok Megyei Kormányhivatal JN/56/02136-7/2020 számú határozatával 
az alábbi helyeket nyilvánította vermelő és vagy ivóhellyé. A korlátozások és pontos 
koordináták a következők.    

Téli vermelő helyek: 

Téli vermelő helyek tekintetében az alábbi kíméleti területté nyilvánított Tisza folyó szakaszon 
horgászati és halászati tilalmi időszak december 01. napjától- február 28. napjáig tart. 

 

A Tisza folyó 397 fkm és 400 fkm szakasz közötti szakasz: 

EOV:758911 Y-236621 X GPS: 47°27'52.21”É-20°29'31.82”K 

 EOV:758963Y-236475 X GPS: 47°27'47.44”É-20°29'34.19”K 

EOV:756305 Y-235946 X GPS: 47°27'31.91”É-20°27'26.83”K 

EOV:756410 Y-235823 X GPS: 47°27'27.85”É-20°27'31.72”K 

 

A Tisza folyó 387 fkm és 389 fkm közötti szakasz: 

EOV:751014 Y-231839 X GPS: 47°25'21.94”É-20°23'10.85”K 

EOV:750929 Y-231728 X GPS: 47°25'18.39”É-20°23'07.03”K 

EOV:750079 Y-230967X  GPS: 47°24'54.21”É-20°22'25.54”K 

EOV:750264 Y-230931 X GPS: 47°24'52.95”É-20°22'34.355”K 

 

A Tisza folyó 363 fkm és 364 fkm közötti szakasz: 

EOV:756898 Y-214881 X GPS: 47°16'09.51”É-20°27'36.94”K 

EOV:756989 Y-214744 X GPS: 47°16'05.02”É-20°27'41.18”K 

EOV:756064 Y-214298 X  GPS: 47°15'51.14”É-20°26'56.77”K 

EOV:756162 Y-214208 X GPS: 47°15'48.16”É-20°27'01.37”K 

 

A Tisza folyó 357 fkm és 360 fkm közötti szakasz: 

EOV:753667 Y-213500 X GPS: 47°15'26.68”É-20°25'02.11”K 

EOV:753622 Y-213423 X GPS: 47°15'24.21”É-20°24'59.93”K 

EOV:751533 Y-213552 X GPS: 47°15'29.56”É-20°23'20.65”K 

EOV:751410 Y-213463 X GPS: 47°15'26.74”É-20°27'14.73”K 
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A Tisza folyó 354 fkm és 355 fkm közötti szakasz: 

EOV:749608 Y-214318 X GPS: 47°15'55.40”É-20°21'49.73”K 

EOV:749622 Y-214163 X GPS: 47°15'50.40”É-20°21'50.28”K 

EOV:748701 Y-214234 X GPS: 47°15'53.20”É-20°21'06.50”K 

EOV:748828 Y-214199 X GPS: 47°15'51.98”É-20°21'12.55”K 

 

A Tisza folyó 343 fkm és 345 fkm közötti szakasz: 

EOV:744237 Y-207172 X GPS: 47°12'06.88”É-20°17'28.85”K 

EOV:744358 Y-207142 X GPS: 47°12'05.86”É-20°17'34.55”K 

EOV:743770 Y-205513 X GPS: 47°11'53.41”É-20°17'05.39”K 

EOV:743850 Y-205405 X GPS: 47°11'09.87”É-20°17'09.13”K 

 

A Tisza folyó 326 fkm és 330 fkm közötti szakasz  

EOV:735019 Y-199253 X GPS: 47°07'54.97”É-20°10'05.50”K 

EOV:735138 Y-200430 X GPS: 47°07'93.03”É-20°10'11.93”K 

EOV:736673 Y-200820 X GPS: 47°06'44.93”É-20°11'23.06”K 

EOV:736830 Y-200804 X GPS: 47°06'44.35”É-20°11'32.52”K 

 

A Tisza folyó 320 fkm és 322 fkm közötti szakasz: 

EOV:736227 Y-193349 X GPS: 47°04'43.23”É-20°10'58.76”K 

EOV:736337 Y-193305 X GPS: 47°04'41.75”É-20°11'03.92”K 

EOV:736719 Y-191897 X GPS: 47°03'55.98”É-20°11'21.04”K 

 EOV:736810 Y-192049 X GPS: 47°04'00.88”É-20°11'25.50”K  

 

A Tisza folyó 309 fkm és 312 fkm közötti szakasz: 

 EOV:741393 Y-189891 X GPS: 47°02'48.75”É-20°15'01.09”K 

 EOV:741329 Y-190011 X GPS: 47°02'52.68”É-20°14'58.16”K 

 EOV:743925 Y-189328 X GPS: 47°02'29.24”É-20°17'00.60”K 

 EOV:744040 Y-189333 X GPS: 47°02'29.36”É-20°17'06.08”K 
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A Tisza folyó 290 fkm és 291 fkm közötti szakasz: 

EOV:732593 Y-180736 X GPS: 46°57'56.49”É-20°07'58.17”K 

EOV:732683 Y-180719 X GPS: 46°57'55.88”É-20°08'02.43”K 

EOV:732231 Y-179946 X GPS: 46°57'31.06”É-20°07'40.55”K 

EOV:732222 Y-179825 X GPS: 46°57'27.14”É-20°07'40.06” 

 

A Tisza folyó 285  fkm és 288 fkm közötti szakasz: 

EOV:730387 Y-179330 X GPS: 46°57'11.92”É-20°06'12.93”K 

EOV:730498 Y-179131 X GPS: 46°57'05.45”É-20°06'18.07”K 

EOV:731747 Y-178040 X               GPS: 46°56'29.56”É-20°07'16.41”K 

EOV:731663 Y-178190 X GPS: 46°56'34.46”É-20°07'12.57”K 

 

A Tisza folyó 276 fkm és 278 fkm közötti szakasz: 

 EOV:732899 Y-174412 X GPS: 46°54'31.56”É-20°08'08.52”K 

 EOV:732936 Y-174287 X GPS: 46°54'05.27”É-20°08'10.15”K 

 EOV:731890 Y-173143 X GPS: 46°53'50.93”É-20°07'20.02”K 

 EOV:732056 Y-173157 X GPS: 46°53'51.31”É-20°07'27.87”K 

 

A Tisza folyó 270 fkm és 271 fkm közötti szakasz: 

 EOV:728319 Y-171252 X GPS: 46°52'51.24”É-20°04'30.12”K 

 EOV:728184 Y-171208 X GPS: 46°52'49.86”É-20°04'23.71”K 

 EOV:727591 Y-171628 X GPS: 46°53'03.73”É-20°03'55.98”K 

 EOV:727638 Y-171477 X               GPS: 46°52'58.82”É-20°03'58.10”K 

 

Téli vermelő helyek tekintetében a kíméleti területté nyilvánított Nagykunsági főcsatorna nyugati 
ágán, a Kengyeli hídtól folyás iránnyal szemben felfelé Kétpó irányába 500 m-ig tartó szakaszon 
horgászati és halászati tilalmi időszak december 01. napjától- február 28. napjáig tart. 

GPS: É-K 47°05'30.43”-E 20°39'67.63” 

GPS:  É-K 47°05'64.47”E 20°40'05.93” 
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Az alábbi kíméleti területté nyilvánított Tisza folyó szakaszokon horgászati és halászati tilalmi 
időszak január 01. napjától-december 31. napjáig tart: 

 

• Frekventált haltartózkodási hely a vízlépcső alatti 403-as fkm tábla és a bal parti utolsó 
betonpillér között húzott vonaltól északra, az erőműig terjedő terület. Területe: 2,1 hektár. 

 EOV:760493 Y-239823 X GPS: 47°29'34.93”É-20°30'50.19”K 

 EOV:760673 Y-240415 X GPS: 47°29'53.97”É-20°30'59.36”K 

 EOV:760675 Y-239688 X GPS: 47°29'30.67”É-20°30'50.76”K 

 EOV:760507 Y-239692 X GPS: 47°29'30.44”É-20°30'58.78”K 

• A Tisza-tó és a Tisza folyó között épült hallépcső az alvízi kiágazástól a felvízi torkolatig. 
Területe: 2,38 hektár. Hossza: 1371 méter 

Alvízi kiágazás: 

 EOV:760688 Y-238977 X GPS: 47°29'07.41”É-20°30'58.77”K 

 Felvízi torkolat: 

 EOV:761013 Y-239915 X GPS: 47°29'37.58”É-20°31'15.13”K 

• Fokozottan védett természeti terület Törökszentmiklós-Óballa, folyás irány szerinti bal parton 
a Tisza folyó 355-353 fkm szelvények közötti szakasza. 

• Fokozottan védett természeti terület Vezseny, folyás irány szerinti jobb parton a Tisza folyó 
315-310 fkm szelvények közötti szakasza. 

• Fokozottan védett természeti terület Pély, folyás irány szerinti jobb parton a Tisza folyó 388-
394 fkm szelvények közötti szakasza. 

• Patkós Holtág (Pély 0702/1b hrsz) EOV: 751759 233319, 751814 233093, 751681 233133, 
751588 233009 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/56/07458-5/2022 
határozata miatt) 

• Kis-Tisza holtág (Tiszakürt 0290/a hrsz) EOV: 729803 170846, 729981 170864, 730106 
170780, 729898 170599 (Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal JN/56/07458-5/2022 
határozata miatt) 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal BK/FM05082-2-2020 sz. határozata alapján a Tisza folyón 
(víztérkód:03-0080-1-1) téli vermelő helyek tekintetében az alábbi kíméleti területté nyilvánított 
Tisza folyó szakaszon horgászati és halászati tilalmi időszak november 15. napjától- február 28. 
napjáig tart. 

• Tisza folyó 260 fkm és 262 fkm közötti szakasz: 

 EOV:726274 Y-164161 X   GPS: 46°49'02.47”É-20°02'49.26”K 

 EOV:726396 Y-164275 X GPS: 46°49'06.10”É-20°02'55.11”K 
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 EOV:727300 Y-162887 X  GPS: 46°48'20.72”É-20°03'44.35”K 

 EOV:727458 Y-162887 X  GPS: 46°48'20.72”É-20°03'44.35”K 

IV. Záró rendelkezések 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, a halgazdálkodás és a halvédelem 
egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM rendelet előírásait megszegővel 
szemben Szövetségünk minden esetben hatósági eljárást kezdeményez. 

A 2013. évi CII törvény 44. § (5a) bekezdése alapján, a halgazdálkodásra jogosult a helyi 
horgászrendben meghatározott szabályokat bizonyítottan megsértőtől a helyi horgászrendben 
előzetesen meghatározott időtartamra, de legfeljebb öt évre a területi jegy kiadását megtagadhatja. 

A horgász a területi jegy jogosultjaként a horgászat megkezdésével elismeri a horgászatra vonatkozó 
országos és helyi szabályok ismeretét és vállalja azok maradéktalan betartását. Tudomásul veszi, 
hogy a) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre, b) róla – 
külön jogszabályi előírások figyelembevételével – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt 
készíthet, c) jogosulatlan horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya 
alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott, véglegessé vált (jogerős) 
halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, illetve a helyi horgászrendben meghatározott, 
bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy 
váltásától a maximum 5 évre eltiltható. 

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 

3-5 év 

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása 

3-5 év 30 cm feletti, és felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő 
elszállítása vagy annak kísérlete 

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata 

1-5 év,  

de legalább a hatósági 
eltiltás idejének a 

duplája 

Felső méretkorlátozás megsértése  
1-5 év 

Darabszám korlátozás megsértése 

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés 
1-3 év, de legalább a 
hatósági eltiltás ideje 

Hal jelölése, csonkítása 

1-3 év 

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 
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Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő szabálysértés, és a 
halgazdálkodási Tv és Végrehajtási rendeletében leírt fentebb nem 

részletezett szabályok megsértése esetén 
3 hónap-5 év 

A területhasználatra és környezetvédelemre vonatkozó előírások és a horgászetikai előírások 
megszegése esetén az eltiltás alkalmazása az „Egyéb, helyi horgászrend horgászati szabályait érintő 
szabálysértés” gyűjtőkategória szerinti mértéket nem haladja meg. 

A halgazdálkodási hasznosítói eljárásoknál a döntésre jogosult a szabályszegés összes körülményének 
ismeretében, az itt megállapított keretek között dönt az eltiltás mértékéről. 

Az egy horgászat alkalmával elkövetett több önálló szabályszegés esetén a cselekményekre 
kiszabható eltiltások időtartama összeadódik, de az eltiltás maximum 5 év lehet. 

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. 

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. 

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. 

A halgazdálkodási hasznosítói visszavonás és az eltiltás nem helyettesíti, de nem is követeli meg a 
horgászegyesületi fegyelmi szabályzatokban meghatározott eljárásokat, jogkövetkezményeket. 

A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egységes állami horgászokmány (fogási napló) 
szabálytalan vezetése esetén a területi jegy bevonásra kerül.  

A jogszabályi előírásokat, valamint horgászrendet megsértő horgásszal szemben a KTVHESZ 1 évtől 5 
évig terjedő területi jegy váltásától történő eltiltást szabhat ki. 

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. 

Az érvényes Magyar Horgászkártyához kapcsolódó horgász balesetbiztosítás feltételeiről a MOHOSZ 
ad tájékoztatást. 

A horgászok a vízparton, horgászterületeken elhelyezett berendezési tárgyakat, horgászati- és 
vízilétesítményeket kizárólag a saját felelősségükre használhatják. 

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 irányadók. 

Szolnok, 2022. december 8. 

       Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek 

                                                                                                                            Szövetsége 


