
Területi jegy típushoz kötött szabályok (ld. 1-2. táblázat) 

Általános éves területi engedély: 

 Területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat. 

 A területi engedély nappali nyitvatartási időben, valamint az éjszakai nyitvatartási idők közül május 01- november 15 között péntek és szombat 
éjszaka jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása mellett. 

 Horgászni 2 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halak közül naponta összesen 2 db fogható ki. Ebben pontyból vagy harcsából 2 db, míg a többi korlátozással 
védett fajból 1-1 db lehet.  

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg. 

 A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 3 kg fogható ki naponta. 

 Az összes – darabszám-korlátozással érintett és nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg évente a 80 kg-ot, ebben 
süllőből legfeljebb 10 db lehet. 

 

Sport éves területi engedély: 
 Területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat. 

 A területi engedély nappali nyitvatartási időben, valamint az éjszakai nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása 
mellett. 

 Horgászni 2 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halak közül naponta összesen 2 db fogható ki. Ebben pontyból vagy harcsából 2 db, míg a többi korlátozással 

védett fajból 1-1 db lehet. 

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg. 

 A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 3 kg fogható ki naponta. 

 Az összes – darabszám-korlátozással érintett és nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg évente a 60 kg-ot, ebben 
süllőből legfeljebb 10 db lehet. 

  

Általános 3 napos területi engedély: 

 Területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat. 

 A területi engedély 3 egymást követő napon (két éjszaka) nappali, valamint az éjszakai nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok 
teljes körű betartása mellett. 

 Horgászni 2 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halak közül a jegy érvényességi időszakában összesen 5 db-ot lehet elvinni, melyben süllőből legfeljebb 2 db 

lehet. 

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg. 

 A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében összesen maximum 9 kg fogható ki a jegy érvényességi időszakában. 

 Az összes – darabszám-korlátozással érintett és nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg a jegy érvényességi 
időszakában a 15 kg-ot. 

  

Általános 1 napos területi engedély: 

 Területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat. 

 A területi engedély nappali nyitvatartási időben, vagy az éjszakai nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása 

mellett. 

 Horgászni 2 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halak közül naponta (egy nyitvatartási időben) összesen 2 db fogható ki. Ebben pontyból vagy harcsából 2 db, 
míg a többi korlátozással védett fajból 1-1 db lehet.  

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg. 

 A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 3 kg fogható ki naponta. 

  

Sport 1 napos területi engedély: 

 Területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthat. 

 A területi engedély egy nappali vagy éjszakai nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása mellett. 

 Horgászni legfeljebb 1 db bottal lehet. 

 A területi engedéllyel fogott halat megtartani nem szabad, azt a vízbe sértetlenül vissza kell helyezni. 

  

Kedvezményes (ifjúsági, és 65 éves kor felett váltható) általános éves területi engedély: 

 A területi engedélyt ifjúsági, vagy 65 éves kor feletti horgász válthatja ki. Ifjúsági az a horgászvizsgával rendelkező személy, aki a 10. életévét 
már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be. 

 A területi engedély nappali nyitvatartási időben, valamint az éjszakai nyitvatartási idők közül május 01- november 15 között péntek és szombat 
éjszaka jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása mellett. 

 Horgászni 1 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halakból naponta összesen 1 db fogható ki. 

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg. 

 A napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 3 kg fogható ki naponta (24 óra alatt). 

 Az összes – darabszám-korlátozással érintett és nem érintett – kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg évente a 40 kg-ot, ebben 

süllőből legfeljebb 5 db lehet. 

 



Kedvezményes (ifjúsági, 65 éves kor felett, és turista állami jeggyel váltható) általános 1 napos területi engedély: 

 A területi engedélyt ifjúsági, vagy 65 éves kor feletti, vagy turista állami jeggyel rendelkező horgász válthatja ki. Ifjúsági az a horgászvizsgával 
rendelkező személy, aki a 10. életévét már betöltötte, de a 19. életévét az adott év december 31-ig még nem tölti be. 

 A területi engedély nappali nyitvatartási időben, valamint az éjszakai nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása 

mellett. 

 Horgászni 1 db bottal lehet. 

 A darabszám korlátozással védett halakból naponta (egy nyitvatartási időben) összesen 1 db fogható ki. 

 A méretkorlátozással védett halak közül a legnagyobb kifogható méret: ponty-5kg, csuka-4kg, süllő-3kg 

 A napi darabszám korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 3 kg fogható ki naponta. 

  

Gyermek éves területi engedély: 

 A területi jegy gyermek állami horgászjeggyel rendelkező horgász részére váltható ki. Gyermek az a horgászvizsgával nem rendelkező személy, 

aki a 3. életévét már betöltötte, de a 15. életévét az adott év december 31. napjáig még nem tölti be. 

 A területi jeggyel csak szülői felügyelet mellett lehet horgászni 

 A területi engedély a nappali nyitvatartási időben jogosít a horgászatra a szabályok teljes körű betartása mellett. 

 Horgászni 1 db bottal, egy darab egyágú horoggal szabad. 

 A darabszám korlátozással védett halak az engedéllyel nem foghatók ki. 

 A napi darabszám korlátozással nem érintett őshonos halfajok esetében maximum 2 kg fogható ki naponta. 

 Az összes kifogott őshonos hal összes tömege nem haladhatja meg évente a 20 kg-ot. 

 

Bojlis 5 napos területi engedély: 

 A területi engedély öt napon jogosít horgászatra érvényes állami horgászjegy birtokában a Látóképi-tározón. 

 A bojlis horgászjeggyel horgászni az erre a típusú horgászatra meghatározott különleges szabályok szerint, a tározón kijelölt horgászhelyeken 
lehet. 

 Az előre foglalt helyeken horgászni az első nap 12.00 órától, az utolsó nap 10.00 óráig lehet. 

 Horgászni 2 db bottal, botonként bojlizás során 1-1 db, egyágú horoggal, míg harcsázás során legfeljebb 2-2 db háromágú horoggal szabad. 

 A jeggyel halat elvinni nem szabad. 

  

Bojlis 2 napos területi engedély: 

 A területi engedély az azon feltüntetett érvényesség kezedete napján 12.00 órától az azt követő második nap 10.00 óráig jogosít horgászatra 
érvényes állami horgászjegy birtokában a Látóképi-tározón. 

 A bojlis horgászjeggyel horgászni az erre a típusú horgászatra meghatározott különleges szabályok szerint, a tározón kijelölt horgászhelyeken 
lehet. 

 Horgászni 2 db bottal, botonként bojlizás során 1-1 db, egyágú horoggal, míg harcsázás során legfeljebb 2-2 db háromágú horoggal szabad. 

 A jeggyel halat elvinni nem szabad. 

 

Kiegészítő bojlis 1 napos területi engedély: 

 A területi engedélyt a sport éves engedéllyel rendelkező horgász válthatja, mellyel a bojlis horgászatra meghatározott különleges szabályok 

szerint, a tározón kijelölt horgászhelyeken horgászhat. 

 Az engedély minimum 2 napra váltható. 

 Az előre foglalt helyeken horgászni az első nap 12.00 órától, az utolsó nap 10.00 óráig lehet. 

 Horgászni 2 db bottal, botonként bojlizás során 1-1 db, egyágú horoggal, míg harcsázás során legfeljebb 2-2 db háromágú horoggal szabad. 

 A jegy birtokában halat elvinni nem szabad (annak ellenére sem, hogy a horgász sport éves területi jegye erre lehetőséget adna). 

 

Csónakos pergető horgászjegy: 

 A területi engedélyt felnőtt állami jeggyel rendelkező horgász válthatja, pergető horgászat céljára. A területi engedély az azon feltüntetett, 

legfeljebb 2 fő számára, egy nappali nyitvatartási időben jogosít kizárólag pergető módszerrel történő horgászatra a szabályok teljes körű 
betartása mellett 

 A csónakos pergető horgászatra minden hónap első hétfőjén, november 1 – március 1 között minden hétfőn (kivéve ha az munkaszünet nap), 

valamint a vízkezelő által kijelölt, előre meghirdetett napokon, napkeltétől napnyugtáig van lehetőség, az alábbi szabályok betartásával: 

 A területi jegy a horgászat céljára 1 db csónak használatára jogosít 

 Egy csónakban legfeljebb 2 horgász horgászhat. Horgászni 1 db bottal engedélyezett, a használt műcsali legfeljebb három darab, háromágú 
horoggal szerelt lehet. 

 Horgászni a tó Debreceni ágában a kíméleti terület kezdetéig, valamint nagyvíz egészén lehet, a Hortobágyi ágban csónakkal tartózkodni tilos.  

 A területi engedéllyel fogott halat megtartani tilos, azt a vízbe haladéktalanul és sértetlenül vissza kell helyezni. 

 A csónak meghajtására kizárólag elektromos üzemű csónakmotor használható, robbanómotor használata szigorúan tilos! 

 A csónak kötelező felszerelése a következő: 

- legalább 1 db mentőmellény, 
- megfelelő tömegű horgony  

- legalább 10 fm, kikötésre és horgonyzásra alkalmas megfelelő állapotú kötél vagy lánc  

- 1 db, legalább 1 liter űrméretű vízmerő eszköz 

 

korlátozások, tilalmi időszakok 

1. táblázat 

Halfaj Alsó méretkorlát Felső méretkorlát Fajlagos tilalmi 

időszak 

Általános területi 

jeggyel naponta 

kifogható 

Kedvezményes 

területi jeggyel 

naponta kifogható 

Gyermek területi 

jeggyel naponta 

kifogható 



mennyiség mennyiség mennyiség 

Ponty 35 cm 5 kg - 2 db 1 db 0 db 

balin* 40 cm - 03. 01 - 04. 30. 1 db 1 db 0 db 

compó nem fogható ki nem fogható ki 05. 02 - 06. 15. nem fogható ki nem fogható ki nem fogható ki 

karika keszeg 20 cm - - 3 kg 3 kg 2 kg 

dévér 20 cm - - 3 kg 3 kg 2 kg 

harcsa 60 cm, fajlagos 
tilalmi időszakban 

100 cm 

- 05. 02 – 06. 15. 2 db 1 db 0 db 

csuka* 50 cm 4 kg 02. 01 - 04. 30. 1 db 1 db 0 db 

süllő* 40 cm 3 kg 03. 01 - 04. 30. 1 db 1 db 0 db 

kősüllő* nem fogható ki nem fogható ki 03. 01 - 04. 30. nem fogható ki nem fogható ki nem fogható ki 

sügér* 15 cm - 03. 01 - 04. 30. 3 kg 3 kg 2 kg 

feketesügér nem fogható ki nem fogható ki  nem fogható ki nem fogható ki nem fogható ki 

 *03.01 – 04.30 között a ragadozó halak védelme érdekében azok horgászata nem megengedett sem élő, sem műcsalis horgászmódszerrel! Ez 

alól kivétel a feketesügér és a harcsa. 

 A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. melléklete szerinti invazív, nem őshonos halfajok kifogása nem esik mennyiségi korlátozás alá. Ezeket a 

halakat (kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok, törpeharcsa fajok, naphal, amurgéb) a vízbe visszaengedni tilos, a horgász köteles a kifogott 
példányokat a vízterületről – kíméletesen leölve – elszállítani. 

 A 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet alapján a hal fogása, megfogása az adott fajra történő aktív horgászattól horogról történő levételig terjed. A 
hal kifogása a fentieken túl a hal szabályos keretek között történő birtokba vételét jelenti. 

 A táblázatban fel nem tüntetett fajok fogására a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (Vhr.) 8-9. melléklete irányadó. 

 A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap 

szombatra vagy pihenőnapra esik, a tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra vagy 
pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. 

 Ha a horgász olyan halat fog ki, amellyel a területi jegyben szereplő halmennyiséget meghaladja, az utolsó halat megtarthatja, de további 

őshonos halat csak újra váltott területi jegy birtokában foghat ki. 

 A sport 1 napos területi jegy, a bojlis jegyek és a csónakos pergető jegy csak a hal megfogására jogosít, az ilyen típusú jegyekkel halat elvinni 

nem szabad, kivéve a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 8. melléklete szerinti invazív, nem őshonos halfajokat (kínai razbóra, ezüstkárász, busa 
fajok, törpeharcsa fajok, naphal, amurgéb). 

 


