
Részleges  gyermek  területi engedély (950,-Ft)  
2009. évi  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.

Érvényes a  következő horgászkezelésű vizterületekre :

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

b) a megyei és területi horgász szövetségek hasznosította vizek:
Alcsiszigeti-holtág
Atkai-holtág
Békéscsabai Fás tó
Császárszállási Oláhréti I. tározó
Csorbatelepi-tó
Deseda víztározó
Dráva folyó ( Baranya és Somogy megyei vízszakaszai)
Duna folyam az 1770,3  - 1708 fkm-ig (komáromi vasúti híditól 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 (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
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, XVI,  
    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
Zátonyi Duna
Vajkai-holtágak
Zagyva-Tarna (kivétel a Zagyva Tiszába torkollásától a Zagyvarékasi 
közúti hídig)
Zala folyó (eredetétől a Bárándi patakig és mellékvizei Sárvíz, Hévíz 
patakok)

A területi engedélyt kiadó szervezet részéről

Szalay Ferenc s.k.



üv. elnök
MOHOSZ

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


	           Keleti-főcsatorna (Hajdú megyei szakaszai)
	Ráckevei Dunaág (a Kwassay zsiliptől a Tassi zsilipig) és mellékvizei: 
	 ● Duna-Tisza csatorna (kitorkollástól a Sári zsilipig,) 
	 ● Északi (Dömsödi) Övcsatorna + XXIV, XXV, XVI,  
	    XXVIII, XXIX,  XXX, XXXI sz. csatornák,   
	 ● Dömsödi község alatti holtág a zárógátig (átvágásig),  
	 ●Somlyói csatorna, Szigetbecsei holtág
	Rakacavölgyi víztározó és Rakaca patak

