
 

ÁLTALÁNOS HORGÁSZREND ÉS TERÜLETI 

ÉRVÉNYESSÉG 
az „A” típusú 

összevont sporthorgász területi jegyhez 

 

1. Személyi feltételek: Az „A1” területi jegy csak érvényes összevont állami 

horgászokmánnyal és a 2016. évi MOHOSZ tagsági hozzájárulást igazoló bélyeggel 

rendelkező horgász számára adható ki. Az „A2” kedvezményes jegy csak az előző 

feltételeknek megfelelő hölgyek, ifjúsági horgászok és 70 éven felüliek, valamint a „B1-2” 

jogosultsági feltételeknek megfelelő horgászok részére adható ki. A kedvezmény 

igénybevétele szempontjából a 70. életév betöltése legkésőbb az engedély 

érvényességének időszakában kell, hogy megtörténjen.    A hölgyek és a 70 éven felüliek, 

valamint a „B1-2” jogosultsági feltételeknek megfelelő horgászok döntésük alapján jogosultak 

az „A1” területi jegy kiváltására is.  

 

2. Használható készség: 

„A1” típusú jeggyel 2 db, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat) 

„A2” típusú jeggyel 1 db, botonként maximum 2 horoggal (ide nem értve a pergető műcsalikat) 

 

3. Elvihető halmennyiség: Évente e vizekről az adott vízterületre vonatkozó horgászrendi 

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

darabszámmal is védett halfajokból 

„A1” típusú jeggyel összesen 50 db (vizenként 20 db), 

 ezen kívül összesen 50 kg egyéb hal; 

„A2” típusú jeggyel összesen 30 db (vizenként 10 db),  

ezen kívül összesen 30 kg egyéb hal  

megtartása engedélyezett. 

 

4. Területi érvényesség: A területi jegy tulajdonosa jogosult a halgazdálkodásról és a hal 

védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, az annak végrehajtásáról szóló 133/2013. (XII. 29.) 

VM rendelet, a MOHOSZ Országos Horgászrendje és az engedély területi hatálya alá bevont 

vizek helyi horgászrendjeinek betartásával a következőkben felsorolt vizeken horgászni: 

Balaton a parttól számított 1500 m-es sávban, valamint a kapcsolódó befolyó vizek 

torkolatától a partközeli horgászjegy érvényességébe tartozó szakaszokon         

(vt.kód: 14-002)  

További balatoni információk: www.balatonihal.hu  

Császárszállás-Oláhréti víztározó (vt.kód: 15-046) 

Deseda-tó (vt.kód: 14-062) 

Dráva folyó Somogy megyei szakasza (vt.kód: 14-012) és Baranya megyei szakasza   

68-90 fkm (vt.kód: 02-001) és 90-130,5 fkm (vt.kód: 02-002) 

Duna szakaszok: 

Duna folyam 1850-1770,3 fkm (Győri szakasz, vt.kód: 08-032) 

Dunakiliti mederátvágás (vt.kód: 08-035) 

Szigetközi hullámtéri ágrendszer (vt.kód: 08-223) 

http://www.balatonihal.hu/


Duna folyam 1770,3-1708  fkm (Komárom megyei szakasz, vt.kód: 11-009) 

Pilismaróti-öböl (vt.kód: 11-032) 

Duna folyam 1708-1657 fkm + Szentendrei dunaág 1-31 fkm (Óbudai szakasz, vt.kód: 

13-031) 

Duna folyam 1657-1654 fkm és 1643-1630 - fkm (Fővárosi felső és alsó szakasz, 

vt.kód: 01-003) 

Újpesti téli kikötő (vt.kód: 01-001) 

Duna folyam 1654-1643 fkm (Fővárosi középső szakasz, vt.kód: 01-005) 

Duna folyam 1630-1564 fkm (Ercsi szakasz vt.kód: 07-020) 

Duna folyam 1564-1520  fkm (Paksi szakasz, vt.kód: 17-001) 

Duna folyam 1520-1493  fkm (Tolnai szakasz, vt.kód: 17-002) 

Duna folyam 1493-1465 fkm közötti szakasza és mellékágai: Móric-Duna, Simon-

Duna, Hágli-Duna, Sáros-Duna, Herceg-gödör, Öreg-cserta, Vén-Duna, Rezéti-

Duna torkolatától a Csonka-töltésig tartó szakasz, Vancsura-Hókony (vt.kód:        

03-092) 

Duna folyam 1465-1433,5 fkm-ig (Baranya megyei szakasz, vt.kód: 02-010) 

Ipoly folyó, valamint hullámtéri és mentett oldali holtágai és vízállásai, Lókos patak 

(dejtári közúti híd), Derék patak (dejtári közúti híd) és Ipoly holtágak: Istvánmajori alsó, 

felső; Pászti, Tulipánkerti holtágak (vt.kód: 12-015) 

Keleti főcsatorna 0+000-45+000 km, a Tiszából való kiágazástól a Balmazújvárosi közúti 

hídig (vt.kód: 15-043) 

Kerka patak 0+000 km szelvénytől a Felsőszenterzsébet 42+338 km szelvényig (vt.kód: 

20-015  

Mura folyó magyarországi szakasza (vt.kód: 20-029) 

Principális csatorna, Mura torkolattól Nemessándorháza 0130 hrsz-ig (vt.kód: 20-040) 

Rába folyó Győr-Moson-Sopron megyei szakasza (vt.kód: 08-182) és Vas megyei 

szakasza (országhatártól a nicki gátig, + Magyarlak 0225 hrsz-ú holtág, vt.kód: 18-021) 

Ráckevei (Soroksári) Dunaág, Kvassay zsiliptől Tassi zsilipig (vt.kód: 13-017) 

Tassi V-VI. vízterület (vt.kód: 13-035) 

Tisza szakaszok és Tisza-tó: 

Tisza-tó és Tisza folyó 440-403,2 fkm (vt.kód: 10-009)  

További Tisza-tavi információk: www.sporthorgasz.eu 

Tisza folyó 403,2-266,5 fkm (Jász-Nagykun-Szolnok megyei szakasz, vt.kód: 16-225) 

Tisza folyó 266,5-258 fkm (Bács-Kiskun megyei szakasz, vt.kód: 03-080) 

Tisza folyó 258-160,0 fkm (Csongrád megyei szakasz, vt.kód: 06-003) 

Velencei-tó (vt.kód: 07-009) 

Zala folyó a Bárándi patakig és mellékvizei (Sárvíz patak végig, Szévíz patak végig) 

(vt.kód: 20-051) 

 

Elveszett, ellopott, megsemmisült engedély nem pótolható! 

Budapest, 2016. március 31. 

 

 

 

http://www.sporthorgasz.eu/

