
 

Éves összevont MOHOSZ területi jegyek 
Kiadva: V-4/2016. (03.18.) választmányi határozat alapján (v.3.0 160329) 

„A” 
 Sporthorgász  
területi jegy 

„B” 
Horgászsport 
területi jegy 

„C” 
Gyermekhorgász 

területi jegy 

„A1”  
felnőtt 

„A2” 
kedvezményes 

„B1”  
felnőtt 

„B2” 
kedvezményes 

„C1”  
általános 

„C2”  
úszós 

Ára: 65.000 Ft 45.000 Ft 25.000 Ft 12.500 Ft 2.500 Ft 1.500 Ft 

Érvényességi idő: 2016.04.01-2017.01.31. 2016.04.01-2017.01.31. 2016.04.01-2017.01.31. 

Érvényes: a jegyen külön meghatározott  

Duna, Tisza, Dráva, Ipoly, 
Mura, Rába, Zala 

szakaszok és mellékágak, holtágak; 

Balaton 
és a BHNp. Zrt. által kezelt egyéb vízterületek, 

Tisza-tó, Velencei-tó; 
Ráckevei (Soroksári) Dunaág  

a Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig;  

Császárszállás-Oláhréti víztározó, 
Deseda-tó, Keleti-főcsatorna,  

Kerka-patak, Principális-csatorna,  
Tassi V-VI. vízterület 

 

a jegyen külön meghatározott  

Duna, Tisza, Dráva, Ipoly, 
Mura, Rába, Zala 

szakaszok és mellékágak, holtágak; 

Balaton 
és a BHNp. Zrt. által kezelt egyéb vízterületek, 

Tisza-tó, Velencei-tó; 
Ráckevei (Soroksári) Dunaág  

a Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig;  

Atkai Holt-Tisza, Maty-éri víztározó, 
Császárszállás-Oláhréti víztározó, 

Deseda-tó, Keleti-főcsatorna,  
Kerka-patak, Principális-csatorna,  

Tassi V-VI. vízterület 
valamint minden egyéb, hirdetményben 

meghatározott versenypálya az OB-k 
versenynapjain, illetve hivatalos edzései idején 

a jegyen külön meghatározott  

Duna, Tisza, Dráva, Ipoly, 
Mura, Rába, Zala 

szakaszok és mellékágak, holtágak; 

Balaton 
és a BHNp. Zrt. által kezelt egyéb vízterületek, 

Tisza-tó, Velencei-tó; 
Ráckevei (Soroksári) Dunaág  

a Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig;  

Császárszállás-Oláhréti víztározó, 
Deseda-tó, Határréti víztározó, 
Keleti-főcsatorna, Kerka-patak, 

Principális-csatorna,  
Tassi V-VI. vízterület 

 

Személyi feltétel: „A1-2”: 1) érvényes összevont állami 
horgászokmány 

2) 2016. évi MOHOSZ tagsági 
hozzájárulást igazoló bélyeg 

„A2”: ifjúsági horgászok, hölgyek és 
70 éven felüliek, valamint a „B1-2” 

jogosultsági feltételeknek megfelelő 
horgászok részére adható ki 

„B1-2”: 1) érvényes összevont állami 
horgászokmány 

2) 2016. évi MOHOSZ tagsági 
hozzájárulást igazoló bélyeg, 

3) érvényes SIR kártya 
4) legalább egy tagszervezeti 

(megyei), vagy országos bajnokságon 
történő részvétel a 2016. évben 

„B2”: ifjúsági horgászok, hölgyek, 55 
éven felüliek, válogatott kerettagok 

részére adható ki 

„C1-2”: 1) érvényes összevont állami 
horgászokmány 

2) hároméves kortól a 15. életévet 
2016.12.31-ig még be nem töltött 

gyermek részére adható ki 
3) kizárólag nagykorú, a horgászat 

szabályainak betartásáért és 
betartatásáért felelősséget vállaló 

személy felügyelete mellett 
használható 

∙/∙ 
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Éves összevont MOHOSZ területi jegyek 
Kiadva: V-4/2016. (03.18.) választmányi határozat alapján (v.3.0 160329) 

„A” 
 Sporthorgász  
területi jegy 

„B” 
Horgászport 
területi jegy 

„C” 
Gyermekhorgász 

területi jegy 

„A1”  
felnőtt 

„A2” 
kedvezményes 

„B1”  
felnőtt 

„B2” 
kedvezményes 

„C1”  
általános 

„C2”  
úszós 

Elvihető halmennyiség: „A1”: Évente e vizekről az adott 
vízterületre vonatkozó horgászrendi 

korlátozások figyelembevételével 
összesen 50 db (vizenként 20 db),     
a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 

szerinti napi kifogható 
darabszámmal is védett hal, 

valamint ezen kívül összesen 50 kg 
egyéb hal megtartása engedélyezett 
„A2”: 30 db (vizenként 10 db) + 30 kg 

Ezen területi jeggyel 
hal nem vihető el! 

Évente e vizekről az adott 
vízterületre vonatkozó horgászrendi 

korlátozások figyelembevételével 
összesen 5 db, a 133/2013. (XII.29.) 
VM rendelet szerinti napi kifogható 

darabszámmal is védett hal, 
valamint ezen kívül összesen 20 kg 

egyéb hal megtartása engedélyezett 

Használható készség: „A1”: 2 db, botonként maximum  
2 horoggal 

(ide nem értve a pergető műcsalikat) 

„A2”: 1 db, botonként maximum  
2 horoggal 

(ide nem értve a pergető műcsalikat) 

„B1-2”: 1 db, botonként 1 horoggal 
(ide nem értve pergető versenyek edzésein a 

pergető műcsalikat) 

„C1”: 1 db úszós, fenekező (feeder) 
vagy pergető, botonként 1 horoggal 

(bojlizás nem engedélyezett) 

„C2”: 1 db úszós, botonként                
1 horoggal 

(bojlizás, pergetés nem engedélyezett) 

Megjegyzés: Ezen jegytípus bevétele a kiváltási 
helyek figyelembevételével a vizek 

igénybevétele arányában kerül 
felosztásra a kezelők között 

Ezen jegytípus teljes bevétele a 
horgász versenysport támogatását 

szolgálja 

Ezen jegytípus teljes bevétele a 
gyermek horgásztáborok 

támogatását szolgálja 

Kiegészítés: A Magyar Horgászat Nagykövetei alanyi jogon, a MOHOSZ Választmányának tagjai és képviselői, a 
MOHOSZ Elnökségének, valamint Felügyelő Bizottságának tagjai, a MOHOSZ Alapszabály szerinti állandó 

Bizottságok vezetői, az OVHB tagjai, továbbá a MOHOSZ teljes munkaidőben foglalkoztatott 
munkavállalói írásos igénylésük alapján kedvezményes „A3” típusú tisztségviselői és munkavállalói 

területi jegy igénybevételére jogosultak, melynek árát és annak közterheit közvetlenül a MOHOSZ fizeti 
meg. A tisztségviselői és munkavállalói területi jeggyel az „A1” kategória szerinti készségek használhatók, 

de az elvihető halmennyiség - a Nagykövetek kivételével - összesen 10 db + 20 kg mennyiségben 
korlátozott.   A MOHOSZ Elnöksége a sporthorgászat, a horgászturizmus és a horgászsport fejlesztésében, 
támogatásában kiemelkedő szerepet vállaló, a személyi feltételeknek megfelelő személyek közül egyéni 

elbírálással évente maximum 20 főnek szintén e jegytípust jogosult biztosítani. 

--- 

 


