
A  2009.évi  Általános gyermek területi
engedély  (5.000 Ft,-) érvényessége

A  területi  engedélyes  gyermekhorgász  jogosult  egy  horgászbottal  (azon  egy 
horoggal)  horgászni  a  következőkben  felsorolt  vizeken  a  halászatról  és 
horgászatról szóló törvény előírásai  és a horgászrendek betartásával.

1. Érvényes a Balatoni Halászati ZRt. következő vizeire:

       Balaton,  a parttól számított 1500 m-es sávban, és a kapcsolódó, alább 
felsorolt vízterületeken, a befolyó vizek torkolatától: 

• Zala-folyó a fenékpusztai vasúti hídig, 
• Hévíz-folyás torkolattól a hévízi angolna nevelő telepnél levő osztó 

műtárgy előtt számított 50 m-es alvízi szelvényig, a Páhoki-csatorna 
torkolattól a Hévíz folyásig, 

• Egyesített-övcsatorna a bárkázó hídtól a Gyöngyös-patak befolyásáig,
•  Nyugati-övcsatorna a pálmajori vasúti hídig, 
• Sári- és Cigány-belvízcsatorna a somogyszentpáli bekötőúttól a Nyugati-

övcsatornáig
• Fenyvesi-nyomócsatorna a szivattyúházig,
• Keleti-Bozót-csatorna a pusztaberényi vasútállomás felé vezető út hídjáig,
• Jamai-patak a bugaszegi halastó lecsapoló zsilipjéig,
• Tetves-patak a balatonlellei halastavak lecsapoló zsilipjéig,
• Kismetszés a 70-es főútig,
• Nagymetszés a szóládi fahídig, 
• Lesence-, Kétöles-, Tapolca-, Egervíz- és Burnót-patak valamint  

Egermalom-csatorna a 71-es főútig.

Tilos horgászni a Balatonon az örvényesi strand keleti végétől Tihany felé a 
Fejlesztési Bank partszakaszának nyugati határáig partról vagy kiépített állásról, 
kivéve a MOHOSZ Tihany-Sajkodi horgásztanya kikötőjének kőmólóját.
Az engedély a Kis-Balatonra nem érvényes !

2. A horgászszervezetek által hasznosított vizek közül : 

a) a MOHOSZ hasznosításába tartozó vízterületek:
Velencei-tó
Tisza-tó 
Nagykunsági- és Jászsági-főcsatornák horgászkezelésű szakaszai 

b) a megyei és területi szövetségek hasznosította vizek:
Alcsiszigeti-holtág
Atkai-holtág
Békéscsabai Fás tó
Császárszállási Oláhréti I. tározó



Csorbatelepi-tó
Deseda víztározó
Dráva folyó ( Baranya és Somogy megyei vízszakaszain)
Duna folyam az 1770,3 – 1708 fkm-ig (komáromi vasúti hídtól az Ipoly 
folyó torkolatáig) 
Duna folyam fővárosi szakasza 1657-1630 fkm-ig  
  (kivéve a Lágymányosi öböl, Hárosi öböl és a  Szabadkikötő két 
öble )
Egerszalóki víztározó
Fancsika-tározók
Fehérvárcsurgói víztározó
Fűzvölgyi-főcsatorna
Gébárti víztározó
Hámori-tó
Halásztanyai XXI.sz. csatorna, Tiszatelek
Hortobágy-Berettyó főcsatorna Ágotai híd - Bucsa közötti szakasza
Ipoly folyó
Keselyűsi Holt-Sió
Kiskunsági-főcsatorna és V.sz. csatorna

         Keleti-főcsatorna (Szabolcs és Hajdú megyei szakaszai)
         Körösök horgászkezelésű folyószakaszai és holtágai: 

 ● Hármas -Körös a Darukanyartól, 40 fkm-től (alvíz) az 55 fkm-ig 
(felvíz)
 ●Hármas -Körös a gyomai közúti hídtól (79 fkm) a Sebes és Kettős-
Körösök összefolyásáig, e szakaszok gáton belüli holtágaira, 
kubikgödreire (kivéve a Danzug holtág gáton belüli része, valamint a 
mentetlen  területen lévő kubikgödrök közül a Félhalmi holtág (1-5) 
vetületében  levőket.)
●Sebes-Körös, a Fokközi hídtól a Körösladányi duzzasztműig.
● Kettős-Körös, a Fekete- és Fehér-Körös összefolyásától a Békési 
duzzasztóműig
 ● Fekete-Körös
 ●Fehér-Körös
 ● Holtágak: Félhalmi holtág (1-5),  Danzug Holtág,Békésszentandrási 
Siratói holtág, Gyomai Siratói holtág 
Látóképi víztározó
Matyéri víztározó
Mátyusi-Rózsás-holtág
Monoki víztározó
Mosoni-Duna Győri holtága
Mura folyó 
Nagykanizsai-Csónakázótó
Orosházi-tavak
Pátkai víztározó
Pécsi-tó
Pilismaróti Felső-öböl
Rába Vas m-i szakasza, az országhatártól a Nicki műgátig
Ráckevei Dunaág (a Kwassay zsiliptől a Tassi zsilipig) és mellékvizei: 
 ● Duna-Tisza csatorna (kitorkollástól a Sári zsilipig,) 

             -  Dunavölgyi Átok főcsatorna Pest megyei szakasza,



 ● Északi (Dömsödi) Övcsatorna + XXIV, XXV, XXVI,  
    XXVIII, XXIX,  XXX, XXXI sz. csatornák,   
 ● Dömsödi község alatti holtág a zárógátig (átvágásig),  
 ●Somlyói csatorna, Szigetbecsei holtág
Rakacavölgyi víztározó és Rakaca patak
Szálkai víztározó
Szikrai-holtág horgászkezelésű I. szakasza
Tunyogmatolcsi Holt-Szamos
Zátonyi Duna
Vajkai-holtágak
Zagyva-Tarna (kivétel a Zagyva Tiszába torkollásától a Zagyvarékasi 
közúti hídig)
Zala folyó (eredetétől a Bárándi patakig és mellékvizei )

3. Érvényes a halászati szövetkezetek, Kft-k következő vizeire:

Dunai hasznosítók:

Győri „Előre” Halászati Termelő Szövetkezet (Kisbajcs) vizei
 A  Duna  1850 -1770 fkm közötti szakasza és jobb parti kis 
vízfolyásai az alábbi  kiegészítésekkel:
● A Duna  az országhatártól a komáromi vasúti hídig  
az Erebei-mellékággal együtt, kivéve a Koppánymonostori-ág.
● Cuhai bakonyér a bőnyrétalapi közúti hídtól a Dunába 
való betorkollásig.
● Concó patak az ácsi robbantott hídtól a Dunába való be-torkollásig.

Szigetközi hullámtéri ágrendszerek az alábbi kiegészítésekkel:
● A Duna  és az árvízvédelmi töltés között, kivéve az Öntés tó, 
valamint a denkpáli műtárgy és hallépcső az alsó Jakab-sziget 
műtárgy felőli végétől a Nagy-Duna torkolatáig, továbbá a Zátonyi 
Holt-Duna és a Vajkai (Gazfűi) holtágnak a püski zsilipig terjedő 
szakasza.

Mosoni-Duna és vízrendszere az alábbi kiegészítésekkel:
●Mosoni-Dunaág a rajkai zsiliptől a Nagy-Dunába való betorkollásig, 
kivéve a Rábca torkolattól a pataházi zsilipig terjedő szakaszt, 
továbbá az Ipar-csatorna torkolatánál a csatorna mindkét töltésének 
meghosszabbított vonala közötti területet.
● Lajta bal parti csatornája a határtól a mosonmagyaróvári 
duzzasztóig.
● Szavai csatorna, kivéve a Gyűrűs éren lévő hídtól a Gyűrűspusztai 
hídig terjedő szakaszt.

Rába folyó és vízrendszere az alábbi kiegészítésekkel:
● Rába folyó a nicki duzzasztótól a GySEV vasútvonal győri hídjáig.
● Marcal folyó a Szergény és Vínár községeket összekötő közút 
hídjától a Rába folyóba való betorkollásig terjedő szakasza, kivéve 
az Egyházaskeszőt és Felsőgörzsönyt összekötő közút hídjától a 



marcaltői közúti hídig terjedő szakaszt.

Rábca folyó és vízrendszere az alábbi kiegészítésekkel, kivéve a 
Rábca folyó régi ága Újváros és Pinnyéd közötti szakasza az abdai  
zsiliptől a torkolatig:
● Répce a Kapuvár-Csornai vasút hídjától a Rábca folyóba való 
betorkollásig.
●Rábca a Zsidó temető lejárójától végig az ártérben lévő holtágakkal.
● Kis-Rába a GySEV vasútvonali hídtól a torkolatig.
● Kis-Répce a Kapuvár-Csornai vasútvonal hídjától a Hanság-
Főcsatornába való betorkollásig.
● Lébény-belvízcsatorna, kivéve a Rabi tó.

Óbuda Szövetkezet (Budakalász) vizei
A Duna 1708-1657 fkm, közötti szakasza  

         Szentendrei ág 1-31  fkm-ig 

Közép-Dunai Halászati Kft  (Ercsi) vizei
A Duna  1630 –1564 fkm  közötti szakasza és kiöntései, holtágai, a 
Dunaegyházi-holtág befolyójától a nagytétényi vasútállomásig, kivéve: 
Ercsi-, Adonyi-, Szalki-szigeti, Rácalmási-holtágak 

Paksi Halászati Szövetkezet (Paks) vizei
A Duna  1564-1520 fkm közötti szakasza, a Dunaegyházi-holtág 
befolyójától, Uszódtól lefelé kb. 1-1,5 km-ig, a Solti Kis-Duna és a 
Kéményesi Dunaág kivételével

Halértékesítő és Kisállattenyésztő Szöv. (Tolna) 
vizei
A Duna  1520-1493 fkm közötti szakasza,
Sió, Sárszentlőrinctől a Dunába torkollásig
Sárvíz, Nagydorogtól a Sióba torkollásig

Baja-Hal Kft  (Baja) vizei
A Duna 1493 - 1455,7 fkm közötti szakasza és ágai.( Bár község 
északi határától a Grébeci-Duna felső torkolatáig ),
Ferenc-csatorna
Mohácsi-szigeti csatornák
Rezéti Duna
Herceg-gödör
Bajai-Vén-Duna

Mohácsi Halászati Kft (Mohács) vizei
A Duna  1455,7- 1433,5 fkm közötti szakasza (Bár község északi 
határától az országhatárig),
Mocskos-Duna
Külső-Béda
Belső-Béda (Mohács Halászati Kft. szakasza)
Kölkedi-Duna



Tiszai hasznosítók:

„Rákóczi” Halászati Szövetkezet  (Nyírmeggyes) vizei
A Tisza  758-638 fkm közötti szakasza (az országhatártól Tiszabecs-
től Záhony-ig),
Túr 11-30 fkm, Új Túr 0-11 fkm, Öreg Túr 0-64 fkm
Batár-patak 0-8 fkm
Tapolnok-csatorna
Csengersimai-tó
Szamos 0-49 fkm
Csaronda-csatorna
Tiszacsécse Nagyszegi-holtág
Tiszakóród mellett lévő Haláborszeg-Nagykerék holtág
Keleti-csatorna
Tarpa Helmeszegi-holtág
Jándi Tulbákaszegi-holtág
Tiszaszalkai Laposhad és átvágás
Eperjeske Horgas-tó
Tiszaszentmártoni két holtág és környező vízállása
Kraszna 0-46 fkm

Szabolcsi Halászati Kft  (Nyíregyháza) vizei
A Tisza  638-494 fkm közötti szakasza, kivéve az 561-563 fkm, mert 
HNP tilalom alatt áll!
Bodrog folyó  (a torkolattól az országhatárig)
Vajdácskai holtág
Bodrogolaszi-, Svábszögi-, Szőlőskei-, Hosszúréti-holtágak
Tiszaeszlári-holtág, Érháti északi-holtág
Berkesz északi-csatorna, Kis-tiszaháti északi-holtág 
Komorói nyugati-holtág, Tiszakarádi déli-holtág
Tiszacsermelyi keleti-holtág
Lónyai-főcsatorna
IV., VI., VII., VIII. sz. főfolyás
Kotri (Belfő)-csatorna

Dél-borsodi Agrár Kft  (Gelej) vizei
A Tisza folyó 477- 440,5 fkm közötti szakasza ( a Tiszabábolnai Holt-
Tisza kifolyásától a Hejő torokig)

Halász Kft  (Szajol) vizei
A Tisza  404 fkm-től (Kiskörei-duzzasztó) 258 fkm-ig (bokrosi  
vízkivételi mű), kivéve a 404-395 fkm-ig, mely kiegészítő betétlappal  
horgászható.
Kakat-, Bánhalmi IV. csatornák,
Szajoli-holtág,
Gói-tói holtág (csak kiegészítő engedéllyel)
Csatlói-holtág (csak kiegészítő engedéllyel)
Kovácsi-holtág (csak kiegészítő engedéllyel)
Szórói-holtág (csak kiegészítő engedéllyel)



Nagykunsági-főcsatorna, Jászsági-főcsatorna,
Villogó-csatorna, NK-III-2
Millér-csatorna, 28.sz. főcsatorna, Sajfoki-főcsatorna
Karcagi V., V-1, I-11, I-12, II. III. Németéri,
Németéri C-3, Karcagi I, Villogói 6,9-37,47 km,
Zagyva folyó (a Tiszába torkollástól a Zagyvarékasi közúti hídig)
Szolnoki Ártéri horgásztó (csak kiegészítő engedéllyel)

Tisza Halászati Szövetkezet (Szeged) vizei
A Tisza folyó 258 – 160 fkm közötti szakasza
Maros folyó országhatártól a torkolatig
Körös-folyó a szelevényi gátőrháztól a torkolatig
Körtvélyesi holtág
Akolszögi holtág
Kis-Tehenes-holtág     

Körösi Halász Szövetkezet (Gyomaendrőd) vizei
         Körösök halászkezelésű folyószakaszai és holtágai: 

 ●Sebes-Körös, a betorkollástól a ladányi duzzasztóig, Fokközi hídtól a 
határig
 ●Kettős-Körös, a betorkollástól a békési duzzasztóig
 ●Hármas-Körös 12-40 fkm-ig 
 ●Hármas-Körös 55 fkm-től a gyomai közúti hídig 
Berettyó 
Hortobágy-Berettyó a torkolattól a Hamvasi-csatornáig 
Káló-csatorna a bakonszegi kishídig 
Torzsás-holtág 
Németzugi-holtág
Nagyéri (Csengeti) –holtág
Öcsödi-holtág
Betekincs-holtág
Harangzugi-holtág
Kerekeszugi-holtág
Álomzugi-holtág
Kocsorhegyi (Borbélyzugi) -holtág
Peresi-holtág
Folyáséri (Szilvarévzugi) -holtág
Hantoskerti (Gyoma-falualjai) -holtág
Dögös-Kákafoki-főcsatorna
Folyáséri-főcsatorna
Holt Sebes-Körös-főcsatorna
Kakat-főcsatorna a halastótól a 4.sz. főútig 
Villogó-csatorna a 4.sz. főútig 
Szárazér-csatorna 32600-49422 fm között 
Királyhegyesi-csatorna 5964-25129 fm-ig 
Élővíz-főcsatorna
Gerlai-holtág csatorna
Gyepes-főcsatorna
 Hosszúfok – Határér – Kölesér-főcsatorna 



A területi engedélyt kiadó szervezetek részéről

Dr.Orosz Sándor s.k. Kiss György Károly s.k.   Szalay Ferenc s.k.
       üv. elnök                     elnök-cégvezető                üv.elnök

             HALTERMOSZ            Balatoni Halászati  Zrt.              MOHOSZ

A általános gyermek  területi engedély megvásárlási lehetőségeiről érdeklődjön a  
horgászegyesületeknél, illetve a szövetségeknél.
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