
A Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetsége

2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

(!)A KHESZ által kiadott 24 órás, 72 órás, valamint heti jegyek – illetve azok különböző változatainak –, továbbá

a gyermek éves jegy vízterületi hatálya a KHESZ Általános jegytípus vízterületi hatályával megegyező.

Felnőtt teljes jogú: két bot használatára jogosít, adott évben betöltött 15. év felett váltható • Kedvezményes 
65 év feletti: egy bot használatára jogosít, 65. életév betöltésétől váltható • Kedvezményes egy botos: egy bot 
használatára jogosít, kizárólag hölgyhorgászok, és jogszabályban meghatározott fogyatékkal élők válthatják • 
Ifjúsági: egy bot használatára jogosít, a 10. életévét betöltött 18 év alatti, állami horgászvizsgával rendelkező, 
horgászegyesületi tagsággal rendelkező személy válthatja • Gyermek: adott évben 15. életévét nem betöltött, 
horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező személy válthatja • KHESZ Ifi : horgászvizsgával rendelkező, 

adott évben 15. életévét nem betöltő, de egyesületi tagsággal rendelkező gyermekhorgász
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei



KHESZ Általános
A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Kett ős- és Sebes-Körös összefolyástól (91,3 fk m) a gyomai közúti  hídig
 (79 fk m) (víztérkód: 04-004-1-1)
› a gyomai közúti  hídtól (79 fk m) a Hortobágy-Berett yó folyó  Gyomaendrődhöz
 közelebb eső betorkollásáig (61 fk m) (árvízkapu-ág) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)
 (árvízkapu-ág) a Daru-kanyar alsó végéig (40 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
› a Daru-kanyar alsó végétől (40 fk m) a Szelevény község keleti 
 határában lévő gátőrházig (12 fk m) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a HECSMSZ-el együtt működésben a Szelevény község keleti  határában lévő
 gátőrháztól (12 fk m) a Tisza torkolati g (0,0 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)

• Hortobágy-Bere� yó folyó*
› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

• Ke� ős-Körös folyó*
› a Fehér- és Fekete-Körös összefolyásától (37,26 fk m) a Harcsás-zugi Holt-Körös
 felső végi ágáig (1 fk m) (víztérkód: 04-016-1-1)
› a Harcsás-zugi Holt-Körös felső végi ágától (1 fk m) a Sebes-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-003-1-1)

• Sebes-Körös folyó*
› a román határtól (58,56 fk m) a Szilvarév-zugi-holtág felső végi
 befolyójáig (1 fk m) (víztérkód: 04-019-1-1)
› a Szilvarév-zugi-holtág felső végi befolyójától (1 fk m) a Kett ős-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-001-1-1)

• Bere� yó folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (78,8 fk m) a Sebes-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-018-1-1)

Területi jegy típusa:

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági; Gyermek; KHESZ Ifi )

› egy víztérkódon a következő csatornákkal: Nagyér-csatorna, Esztár-
 Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, Kis-Körös-csatorna,
 Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna,
 Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (víztérkód: 04-018-1-1)

• Fekete-Körös folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (20,5 fk m) a Fehér-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) A folyó jobb parton 20,5-16 fk m között 
 határvíz! (víztérkód: 04-002-1-1)

• Fehér-Körös folyó
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (9,28 fk m) a Fekete-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-017-1-1)

Holtágak:
• Betekincs-holtág (víztérkód: 04-024-1-1)
• Kerekes-zugi-holtág (víztérkód: 04-027-1-1)
• Álom-zugi-holtág (víztérkód: 04-028-1-1)
• Öcsödi-holtág (víztérkód: 04-031-1-1)
• Békésszentandrási Sirató-holtág*

› a Kákafoki összekötő csatornával (víztérkód: 04-006-1-1)
• Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös*

› a holtág felső-ági végétől (29,2 fk m) a bikazugi-ági
 K1 szivatt yútelepig (14,826 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi-átvágás alsó végi beton műtárgyától (7,576 fk m) a holtág
 alsó-ági végéig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi átvágás teljes szakasza (víztérkód: 04-076-1-1)

• Peresi-holtág* (víztérkód: 04-033-1-1)
• Nagyfokzugi Holt-Körös (víztérkód: 04-035-1-1)
• Endrőd-Révzugi-holtág (víztérkód: 04-112-1-4)
• Endrőd-Középső-holtág (Csókás-zugi) (víztérkód: 04-109-1-4)
• Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (víztérkód: 04-036-1-1)
• Fűzfás-zugi-holtág* (víztérkód: 04-111-1-4)
• Német-zugi-holtág* (víztérkód: 04-114-1-4)
• Hantoskerti -holtág (Falualja) (víztérkód: 04-110-1-4)
• Torzsás-zugi-holtág (víztérkód: 04-113-1-4)
• Gyomaendrődi Sirató-holtág* (víztérkód: 04-007-1-1)
• Danzug-holtág* (víztérkód: 04-008-1-1)
• Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág)* (víztérkód: 04-009-1-1)
• Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (víztérkód: 04-023-1-1)
• Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (víztérkód: 04-010-1-1)

KHESZ Általános (folytatás az előző oldalról)
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• Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt 
horgászhelyeken) (víztérkód: 04-025-1-1)

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén (kí-
méleti területek, egész évben tiltott a horgászat): Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, 
Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Tavak:
• Fás-tó* (Békéscsaba) (víztérkód: 04-011-1-4)
• Orosházi Béke homokbánya horgásztó* (víztérkód: 04-098-1-4)
• Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (víztérkód: 04-140-1-4)
• Vajda-tó (Gyomaendrőd) (víztérkód: 04-179-1-4)

Csatornák:
• Nagy-Fok-csatorna (víztérkód: 09-123-1-1)
• Kődombi-szigeti főcsatorna (víztérkód: 09-124-1-1)
• Nagytóti-Toprongyosi csatorna (a Zsadány és Biharugra települések közötti kövesúttól 

a Holt-Sebes-Körös-főcsatornába való betorkollásig) (víztérkód: 04-099-1-1)
• Élővíz-csatorna* (teljes szakasz, Gyula–Békéscsaba–Békés) (víztérkód: 04-014-1-1)
• Gerlai-holtág (víztérkód: 04-013-1-1)
• Vargahossza-főcsatorna* (víztérkód: 04-012-1-1)
• Dánfokéri-csatorna (Békés III. tápcsatorna, Körgát-csatorna) (víztérkód: 04-015-1-1)
• Dánfoki-Diófás csatornák (víztérkód: 04-150-1-4) (!)A Dánfokéri-csatornát magába 

foglaló területi jegyekkel horgászható
• Szeghalmi-főcsatorna (víztérkód: 04-038-1-1)
• Szeghalmi-övcsatorna (víztérkód: 04-039-1-1)
• Szeghalmi megcsapoló-csatorna (víztérkód: 04-040-1-1)
• Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (víztérkód: 04-041-1-1)
• Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (víztérkód: 04-042-1-1)
• Büngösdi-főcsatorna* (Köröstarcsa) (víztérkód: 04-043-1-1)
• Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (víztérkód: 04-045-1-1)
• V3-as Óvári-csatorna (víztérkód: 04-047-1-1)
• Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (víztérkód: 04-048-1-1)
• Folyáséri-főcsatorna* (Körösladány) (víztérkód: 04-049-1-1)
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Battonyai-nagycsatorna (víztérkód: 04-052-1-1)
• Királyhegyesi-Száraz-ér 5,964-25,129 fkm-ig (Battonya) (víztérkód: 04-053-1-1)
• Sámson-Apátfalvai-Száraz-ér 22,475-32,600 fkm (víztérkód: 04-054-1-1)
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• Cigánykaér-csatorna 0,0-17,709 fkm (víztérkód: 04-055-1-1)
• Szárazér-csatorna 32,600-49,422 fkm (Végegyháza) (víztérkód: 04-056-1-1)
• Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7,677-18,341 fkm-ig (víztérkód: 04-057-1-1)
• Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (víztérkód: 04-058-1-1)
• Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (víztérkód: 04-059-1-1)
• Kálló-csatorna* a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (víztérkód: 04-060-1-1)
• Holt-Sebes-Körös-főcsatorna* (víztérkód: 04-037-1-1)
• Villogó-főcsatorna* a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (a Kisújszállási úttól a torkolatig) 

› a Hortobágy-Berettyó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fkm) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási úttól a torkolatig) 
› a Hortobágy-Berettyó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fkm) 
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj- 
 szállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút 
 leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig (egyedi esetekben a vízke- 
 zelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

• Malomzug-Décspusztai-csatorna (víztérkód: 04-063-1-1)
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)
• Almári-csatorna (víztérkód: 04-185-1-1)
• Nagyér-csatorna, Esztár-Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, 

Kis-Körös-csatorna, Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna, 
Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (egy víztérkódon a Berettyó folyóval) (víz-
térkód: 04-018-1-1)

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:
• Poklás-csatorna* (Gyula) (víztérkód: 04-173-1-4)
• Dánfoki-Diófás-csatorna Dánfoki Üdülőközpont területén belüli csatornarésze*(víztér-

kód: 04-150-1-4) (!)A Dánfokéri-csatornát magába foglaló területi jegyekkel horgászható

Területi jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu
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KHESZ Összevont
A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Kett ős- és Sebes-Körös összefolyástól (91,3 fk m) a gyomai közúti  hídig
 (79 fk m) (víztérkód: 04-004-1-1)
› a gyomai közúti  hídtól (79 fk m) a Hortobágy-Berett yó folyó  Gyomaendrődhöz
 közelebb eső betorkollásáig (61 fk m) (árvízkapu-ág) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)
 (árvízkapu-ág) a Daru-kanyar alsó végéig (40 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
› a Daru-kanyar alsó végétől (40 fk m) a Szelevény község keleti 
 határában lévő gátőrházig (12 fk m) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a HECSMSZ-el együtt működésben a Szelevény község keleti  határában lévő
 gátőrháztól (12 fk m) a Tisza torkolati g (0,0 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)

• Hortobágy-Bere� yó folyó*
› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

• Ke� ős-Körös folyó*
› a Fehér- és Fekete-Körös összefolyásától (37,26 fk m) a Harcsás-zugi Holt-Körös
 felső végi ágáig (1 fk m) (víztérkód: 04-016-1-1)
› a Harcsás-zugi Holt-Körös felső végi ágától (1 fk m) a Sebes-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-003-1-1)

• Sebes-Körös folyó*
› a román határtól (58,56 fk m) a Szilvarév-zugi-holtág felső végi
 befolyójáig (1 fk m) (víztérkód: 04-019-1-1)
› a Szilvarév-zugi-holtág felső végi befolyójától (1 fk m) a Kett ős-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-001-1-1)

• Bere� yó folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (78,8 fk m) a Sebes-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-018-1-1)

Területi jegy típusa:
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(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ Összevont (folytatás az előző oldalról)
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› egy víztérkódon a következő csatornákkal: Nagyér-csatorna, Esztár-
 Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, Kis-Körös-csatorna,
 Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna,
 Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (víztérkód: 04-018-1-1)

• Fekete-Körös folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (20,5 fk m) a Fehér-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) A folyó jobb parton 20,5-16 fk m között 
 határvíz! (víztérkód: 04-002-1-1)

• Fehér-Körös folyó
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (9,28 fk m) a Fekete-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-017-1-1)

Holtágak:
• Betekincs-holtág (víztérkód: 04-024-1-1)
• Kerekes-zugi-holtág (víztérkód: 04-027-1-1)
• Álom-zugi-holtág (víztérkód: 04-028-1-1)
• Öcsödi-holtág (víztérkód: 04-031-1-1)
• Békésszentandrási Sirató-holtág*

› a Kákafoki összekötő csatornával (víztérkód: 04-006-1-1)
• Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös*

› a holtág felső-ági végétől (29,2 fk m) a bikazugi-ági
 K1 szivatt yútelepig (14,826 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi-átvágás alsó végi beton műtárgyától (7,576 fk m) a holtág
 alsó-ági végéig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi átvágás teljes szakasza (víztérkód: 04-076-1-1)

• Peresi-holtág* (víztérkód: 04-033-1-1)
• Nagyfokzugi Holt-Körös (víztérkód: 04-035-1-1)
• Endrőd-Révzugi-holtág (víztérkód: 04-112-1-4)
• Endrőd-Középső-holtág (Csókás-zugi) (víztérkód: 04-109-1-4)
• Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (víztérkód: 04-036-1-1)
• Fűzfás-zugi-holtág* (víztérkód: 04-111-1-4)
• Német-zugi-holtág* (víztérkód: 04-114-1-4)
• Hantoskerti -holtág (Falualja) (víztérkód: 04-110-1-4)
• Torzsás-zugi-holtág (víztérkód: 04-113-1-4)
• Gyomaendrődi Sirató-holtág* (víztérkód: 04-007-1-1)
• Danzug-holtág* (víztérkód: 04-008-1-1)
• Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág)* (víztérkód: 04-009-1-1)
• Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (víztérkód: 04-023-1-1)
• Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (víztérkód: 04-010-1-1)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ Összevont (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

• Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt 
horgászhelyeken) (víztérkód: 04-025-1-1)

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén 
(kíméleti területek, egész évben tiltott a horgászat): Őzény-zugi-holtág, Aranyo-
si-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Tavak:
• Fás-tó* (Békéscsaba) (víztérkód: 04-011-1-4)
• Orosházi Béke homokbánya horgásztó (víztérkód: 04-098-1-4)
• Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (víztérkód: 04-140-1-4)
• Vajda-tó (Gyomaendrőd) (víztérkód: 04-179-1-4)

Csatornák:
• Nagy-Fok-csatorna (víztérkód: 09-123-1-1)
• Kődombi-szigeti főcsatorna (víztérkód: 09-124-1-1)
• Nagytóti-Toprongyosi csatorna (a Zsadány és Biharugra települések közötti kövesúttól 

a Holt-Sebes-Körös-főcsatornába való betorkollásig) (víztérkód: 04-099-1-1)
• Szeghalmi-főcsatorna (víztérkód: 04-038-1-1)
• Szeghalmi-övcsatorna (víztérkód: 04-039-1-1)
• Szeghalmi megcsapoló-csatorna (víztérkód: 04-040-1-1)
• Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (víztérkód: 04-041-1-1)
• Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (víztérkód: 04-042-1-1)
• Büngösdi-főcsatorna* (Köröstarcsa) (víztérkód: 04-043-1-1)
• Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (víztérkód: 04-045-1-1)
• V3-as Óvári-csatorna (víztérkód: 04-047-1-1)
• Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (víztérkód: 04-048-1-1)
• Folyáséri-főcsatorna* (Körösladány) (víztérkód: 04-049-1-1)
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Battonyai-nagycsatorna (víztérkód: 04-052-1-1)
• Királyhegyesi-Száraz-ér 5,964-25,129 fkm-ig (Battonya) (víztérkód: 04-053-1-1)
• Sámson-Apátfalvai-Száraz-ér 22,475-32,600 fkm (víztérkód: 04-054-1-1)
• Cigánykaér-csatorna 0,0-17,709 fkm (víztérkód: 04-055-1-1)
• Szárazér-csatorna 32,600-49,422 fkm (Végegyháza) (víztérkód: 04-056-1-1)
• Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7,677-18,341 fkm-ig (víztérkód: 04-057-1-1)
• Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (víztérkód: 04-058-1-1)
• Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (Füzesgyarmat) (víztérkód: 04-059-1-1)
• Kálló-csatorna* a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (víztérkód: 04-060-1-1)

KHESZ Összevont (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

• Holt-Sebes-Körös főcsatorna* (víztérkód: 04-037-1-1)
• Villogó-főcsatorna* (a Kisújszállási úttól a torkolatig) a Karcagi I, III, IV. főcsatornával 

› a Hortobágy-Berettyó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fkm) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási úttól a torkolatig) 
› a Hortobágy-Berettyó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fkm) 
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj- 
 szállás közötti 4205 számú közúti és a Mirhói szivattyútelepre vezető kövesút 
 leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep előtti vashídig (egyedi esetekben a vízke- 
 zelő által adott terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

• Malomzug-Décspusztai-csatorna (víztérkód: 04-063-1-1)
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)
• Almári-csatorna (víztérkód: 04-185-1-1)
• Nagyér-csatorna, Esztár-Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, 

Kis-Körös-csatorna, Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna, 
Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (egy víztérkódon a Berettyó folyóval) (víz-
térkód: 04-018-1-1)

Sporthorgászati-jellegű vízterületek:
• Poklás-csatorna* (Gyula) (víztérkód: 04-173-1-4)

Területi jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Kett ős- és Sebes-Körös összefolyástól (91,3 fk m) a gyomai közúti  hídig
 (79 fk m) (víztérkód: 04-004-1-1)
› a gyomai közúti  hídtól (79 fk m) a Hortobágy-Berett yó folyó  Gyomaendrődhöz
 közelebb eső betorkollásáig (61 fk m) (árvízkapu-ág) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)
 (árvízkapu-ág) a Daru-kanyar alsó végéig (40 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
› a Daru-kanyar alsó végétől (40 fk m) a Szelevény község keleti 
 határában lévő gátőrházig (12 fk m) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a HECSMSZ-el együtt működésben a Szelevény község keleti  határában lévő
 gátőrháztól (12 fk m) a Tisza torkolati g (0,0 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)

• Hortobágy-Bere� yó folyó*
› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

• Ke� ős-Körös folyó*
› a Fehér- és Fekete-Körös összefolyásától (37,26 fk m) a Harcsás-zugi Holt-Körös
 felső végi ágáig (1 fk m) (víztérkód: 04-016-1-1)
› a Harcsás-zugi Holt-Körös felső végi ágától (1 fk m) a Sebes-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-003-1-1)

• Sebes-Körös folyó*
› a román határtól (58,56 fk m) a Szilvarév-zugi-holtág felső végi
 befolyójáig (1 fk m) (víztérkód: 04-019-1-1)
› a Szilvarév-zugi-holtág felső végi befolyójától (1 fk m) a Kett ős-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-001-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ Egységes Körösök (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

• Bere� yó folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (78,8 fk m) a Sebes-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-018-1-1)
› egy víztérkódon a következő csatornákkal: Nagyér-csatorna, Esztár-
 Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, Kis-Körös-csatorna,
 Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna,
 Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (víztérkód: 04-018-1-1)

• Fekete-Körös folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (20,5 fk m) a Fehér-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) A folyó jobb parton 20,5-16 fk m között 
 határvíz! (víztérkód: 04-002-1-1)

• Fehér-Körös folyó
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (9,28 fk m) a Fekete-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-017-1-1)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ
Felsővízi térség

Területi jegy típusa:

12

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Ke� ős-Körös folyó*

› a Fehér- és Fekete-Körös összefolyásától (37,26 fk m) a Harcsás-zugi Holt-Körös
 felső végi ágáig (1 fk m) (víztérkód: 04-016-1-1)
› a Harcsás-zugi Holt-Körös felső végi ágától (1 fk m) a Sebes-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-003-1-1)

• Sebes-Körös folyó*
› a román határtól (58,56 fk m) a Szilvarév-zugi-holtág felső végi
 befolyójáig (1 fk m) (víztérkód: 04-019-1-1)
› a Szilvarév-zugi-holtág felső végi befolyójától (1 fk m) a Kett ős-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-001-1-1)

• Fekete-Körös folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (20,5 fk m) a Fehér-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) A folyó jobb parton 20,5-16 fk m között 
 határvíz! (víztérkód: 04-002-1-1)

• Fehér-Körös folyó
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (9,28 fk m) a Fekete-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-017-1-1)

Holtágak:
• Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (víztérkód: 04-023-1-1)
• Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (víztérkód: 04-010-1-1)

Csatornák:
• Szeghalmi-főcsatorna (víztérkód: 04-038-1-1)
• Szeghalmi-övcsatorna (víztérkód: 04-039-1-1)
• Szeghalmi megcsapoló-csatorna (víztérkód: 04-040-1-1)
• Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (víztérkód: 04-041-1-1)
• Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (víztérkód: 04-042-1-1)
• Büngösdi-főcsatorna* (Köröstarcsa) (víztérkód: 04-043-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ Felsővízi térség (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

• Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (víztérkód: 04-045-1-1)
• V3-as Óvári-csatorna (víztérkód: 04-047-1-1)
• Folyáséri-főcsatorna* (Körösladány) (víztérkód: 04-049-1-1)
• Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (víztérkód: 04-058-1-1)
• Alsó-Ó-Berett yó-csatorna (Füzesgyarmat) (víztérkód: 04-059-1-1)
• Kálló-csatorna* a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (víztérkód: 04-060-1-1)
• Holt-Sebes-Körös főcsatorna* (víztérkód: 04-037-1-1)
• Almári-csatorna (víztérkód: 04-185-1-1)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Kett ős- és Sebes-Körös összefolyástól (91,3 fk m) a gyomai közúti  hídig
 (79 fk m) (víztérkód: 04-004-1-1)
› a gyomai közúti  hídtól (79 fk m) a Hortobágy-Berett yó folyó Gyomaendrődhöz
 közelebb eső betorkollásáig (61 fk m) (árvízkapu-ág) (víztérkód: 04-020-1-1)

Holtágak:
• Nagyfokzugi Holt-Körös (víztérkód: 04-035-1-1)
• Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (víztérkód: 04-036-1-1)
• Gyomaendrődi Sirató-holtág* (víztérkód: 04-007-1-1)
• Danzug-holtág* (víztérkód: 04-008-1-1)
• Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág)* (víztérkód: 04-009-1-1)

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén 
(kíméleti  területek, egész évben ti ltott  a horgászat): Őzény-zugi-holtág, Aranyo-
si-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Csatornák:
• Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (víztérkód: 04-048-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ
Alsóvízi térség

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)
 (árvízkapu-ág) a Daru-kanyar alsó végéig (40 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
› a Daru-kanyar alsó végétől (40 fk m) a Szelevény község keleti 
 határában lévő gátőrházig (12 fk m) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a HECSMSZ-el együtt működésben a Szelevény község keleti  határában lévő
 gátőrháztól (12 fk m) a Tisza torkolati g (0,0 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)

• Hortobágy-Bere� yó folyó*
› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

Holtágak:
• Betekincs-holtág (víztérkód: 04-024-1-1)
• Kerekes-zugi-holtág (víztérkód: 04-027-1-1)
• Álom-zugi-holtág (víztérkód: 04-028-1-1)
• Öcsödi-holtág (víztérkód: 04-031-1-1)
• Békésszentandrási Sirató-holtág*

› a Kákafoki összekötő csatornával (víztérkód: 04-006-1-1)
• Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt 

horgászhelyeken) (víztérkód: 04-025-1-1)

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén 
(kíméleti  területek, egész évben ti ltott  a horgászat): Őzény-zugi-holtág, Aranyo-
si-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ Alsóvízi térség (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

Csatornák:
• Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (víztérkód: 04-048-1-1)
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Malomzug-Décspusztai-csatorna (víztérkód: 04-063-1-1)
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)

KHESZ
Alsóvízi térség bővített

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)
 (árvízkapu-ág) a Daru-kanyar alsó végéig (40 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
› a Daru-kanyar alsó végétől (40 fk m) a Szelevény község keleti 
 határában lévő gátőrházig (12 fk m) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a HECSMSZ-el együtt működésben a Szelevény község keleti  határában lévő
 gátőrháztól (12 fk m) a Tisza torkolati g (0,0 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)

• Hortobágy-Bere� yó folyó*
› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

Holtágak:
• Betekincs-holtág (víztérkód: 04-024-1-1)
• Kerekes-zugi-holtág (víztérkód: 04-027-1-1)
• Álom-zugi-holtág (víztérkód: 04-028-1-1)
• Öcsödi-holtág (víztérkód: 04-031-1-1)
• Békésszentandrási Sirató-holtág*

› a Kákafoki összekötő csatornával (víztérkód: 04-006-1-1)
• Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös*

› a holtág felső-ági végétől (29,2 fk m) a bikazugi-ági
 K1 szivatt yútelepig (14,826 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi-átvágás alsó végi beton műtárgyától (7,576 fk m) a holtág
 alsó-ági végéig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi átvágás teljes szakasza (víztérkód: 04-076-1-1)

• Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a kijelölt 
horgászhelyeken) (víztérkód: 04-025-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ Alsóvízi térség bővített (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

A KHESZ hasznosításába tartozó szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén 
(kíméleti  területek, egész évben ti ltott  a horgászat): Őzény-zugi-holtág, Aranyo-
si-holtág, Borza-holtág, Kisfoki-holtág

Csatornák:
• Fazekaszugi-főcsatorna (Gyomaendrőd-Szarvas) (víztérkód: 04-048-1-1)
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Malomzug-Décspusztai-csatorna (víztérkód: 04-063-1-1)
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)

KHESZ
Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös

(Kákafoki-holtág)

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Holtágak:
• Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös*

› a holtág felső-ági végétől (29,2 fk m) a bikazugi-ági
 K1 szivatt yútelepig (14,826 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi-átvágás alsó végi beton műtárgyától (7,576 fk m) a holtág
 alsó-ági végéig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-076-1-1)
› a bikazugi átvágás teljes szakasza (víztérkód: 04-076-1-1)

Csatornák:
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna*

› kizárólag a Kákafoki-holtági torkolatt ól a szentesi úti  hídig (víztérkód: 04-050-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ
Gyomaendrődi városi vízterületek

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Holtágak:
• Endrőd-Révzugi-holtág (víztérkód: 04-112-1-4)
• Endrőd-Középső-holtág (Csókás-zugi) (víztérkód: 04-109-1-4)
• Fűzfás-zugi-holtág* (víztérkód: 04-111-1-4)
• Német-zugi-holtág* (víztérkód: 04-114-1-4)
• Hantoskerti -holtág (Falualja) (víztérkód: 04-110-1-4)
• Torzsás-zugi-holtág (víztérkód: 04-113-1-4)

Tavak:
• Vajda-tó (Gyomaendrőd) (víztérkód: 04-179-1-4)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ
Peresi-holtág térsége

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hármas-Körös folyó*

› az endrődi közúti  hídtól (73 fk m) a Hortobágy-Berett yó folyó Gyomaendrődhöz
 közelebb eső betorkollásáig (61 fk m) (árvízkapu-ág) (víztérkód: 04-020-1-1)
› a Hortobágy-Berett yó Gyomaendrődhöz közelebb eső betorkollásától (61 fk m)

(árvízkapu-ág) az Aranyosi-holtág betorkollásáig (56 fk m) (víztérkód: 04-005-1-1)
• Hortobágy-Bere� yó folyó*

› a Nagykunsági-főcsatorna betorkollásától (16,6 fk m) a Hármas-Körösbe
 torkollásig (víztérkód: 04-021-1-1)

Holtágak:
• Peresi-holtág* (víztérkód: 04-033-1-1)

Csatornák:
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ
Hortobágy-Berettyó, Sebes-Körös,

Berettyó térsége

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hortobágy-Bere� yó folyó*

› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

• Sebes-Körös folyó*
› a román határtól (58,56 fk m) a Szilvarév-zugi-holtág felső végi
 befolyójáig (1 fk m) (víztérkód: 04-019-1-1)
› a Szilvarév-zugi-holtág felső végi befolyójától (1 fk m) a Kett ős-Körössel történő
 összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-001-1-1)

• Bere� yó folyó*
› a teljes magyarországi szakaszon a román határtól (78,8 fk m) a Sebes-Körössel
 történő összefolyásig (0,0 fk m) (víztérkód: 04-018-1-1)
› egy víztérkódon a következő csatornákkal: Nagyér-csatorna, Esztár-
 Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, Kis-Körös-csatorna,
 Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna,
 Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (víztérkód: 04-018-1-1)

Holtágak:
• Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (víztérkód: 04-023-1-1)
• Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (víztérkód: 04-010-1-1)

Csatornák:
• Szeghalmi-főcsatorna (víztérkód: 04-038-1-1)
• Szeghalmi-övcsatorna (víztérkód: 04-039-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ Hortobágy-Berettyó, Sebes-Körös, Berettyó térsége (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

• Szeghalmi megcsapoló-csatorna (víztérkód: 04-040-1-1)
• Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (víztérkód: 04-041-1-1)
• Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (víztérkód: 04-042-1-1)
• Büngösdi-főcsatorna* (Köröstarcsa) (víztérkód: 04-043-1-1)
• V3-as Óvári-csatorna (víztérkód: 04-047-1-1)
• Folyáséri-főcsatorna* (Körösladány) (víztérkód: 04-049-1-1)
• Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (víztérkód: 04-058-1-1)
• Alsó-Ó-Berett yó-csatorna (Füzesgyarmat) (víztérkód: 04-059-1-1)
• Kálló-csatorna* a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (víztérkód: 04-060-1-1)
• Holt-Sebes-Körös főcsatorna* (víztérkód: 04-037-1-1)
• Villogó-főcsatorna* a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)

› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fk m) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)
› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fk m)
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj-
 szállás közötti   4205 számú közúti  és a Mirhói szivatt yútelepre vezető kövesút
 leágazásánál) a Mirhói szivatt yútelep előtti   vashídig (egyedi esetekben a vízke-
 zelő által adott  terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

• Nagyér-csatorna, Esztár-Nagymarjai-csatorna, Hencida-Csereerdői-csatorna, 
Kis-Körös-csatorna, Ördögárki-csatorna, Zsáka-Furtai-csatorna, Nyártói-csatorna, 
Poltralápi-csatorna, Pappzugi-csatorna (egy víztérkódon a Berett yó folyóval) (víz-
térkód: 04-018-1-1)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ
Hortobágy-Berettyó térsége

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Folyók:
• Hortobágy-Bere� yó folyó*

› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) a Sárréti -főcsatorna
 betorkollásáig (54,8 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)
› a Sárréti -főcsatorna betorkollásától (54,8 fk m) a Hármas-Körösbe való
 torkollásig (0,0 fk m – Árvízkapu) (víztérkód: 04-022-1-1)

Csatornák:
• Villogó-főcsatorna* a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)

› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fk m) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)
› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fk m)
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj-
 szállás közötti   4205 számú közúti  és a Mirhói szivatt yútelepre vezető kövesút
 leágazásánál) a Mirhói szivatt yútelep előtti   vashídig (egyedi esetekben a vízke-
 zelő által adott  terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

KHESZ
Hortobágy-Berettyó-Karcag térsége
(A területi jegy a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége

és a Tisza Horgász Egyesület szervezetekkel közös szakmai
együttműködés keretében kerül kibocsátásra.)

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részéről:

Folyók:
• Hortobágy-Bere� yó folyó*

› a Hamvas-főcsatorna szivatt yúház ágának folyásirány szerint bal partjától
 (62-59,9 fk m-ig a HBMHSZSZ-el együtt működésben) az ecsegfalvi
 közúti  hídig (49 fk m) (víztérkód: 04-021-1-1)

Csatornák:
• Villogó-főcsatorna* a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)

› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fk m) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)
› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fk m)
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj-
 szállás közötti   4205 számú közúti  és a Mirhói szivatt yútelepre vezető kövesút
 leágazásánál) a Mirhói szivatt yútelep előtti   vashídig (egyedi esetekben a vízke-
 zelő által adott  terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége részéről:

Csatornák:
• Karcagi I-11 és I-12 csatorna (víztérkód: 16-294-1-1)
• Karcagi V. és V-1 csatorna (víztérkód: 16-295-1-1)
• Karcagi II. csatorna (víztérkód: 16-311-1-1)
• C/3 csatorna (víztérkód: 16-280-1-1)
• Németér (víztérkód: 16-201-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ Hortobágy-Berettyó-Karcag térsége (folytatás az előző oldalról)

26

A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

A Tisza Horgász Egyesület részéről:

Csatornák:
• NK III-2 csatorna (víztérkód: 16-300-1-1)
• Kakat-főcsatorna

› a régi 4. számú főút hídjától (a Kisújszállási útt ól) a végszelvényig
 (11,322-45,300 fk m) (víztérkód: 16-148-1-1)

• Villogó-főcsatorna
› a régi 4. számú főút hídjától (a Kisújszállási útt ól) a végszelvényig
 (10,631-37,470 fk m) (víztérkód: 16-259-1-1)

KHESZ
Észak-, Közép- és Dél-békési

csatornák
Észak-, Közép- és Dél-békési

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Csatornák:
• Élővíz-csatorna*  (teljes szakasz Gyula, Békéscsaba, Békés) (víztérkód: 04-014-1-1)
• Gerlai-holtág (víztérkód: 04-013-1-1)
• Vargahossza-főcsatorna* (víztérkód: 04-012-1-1)
• Dánfokéri-csatorna (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna) (víztérkód: 04-015-1-1)
• Dánfoki-Diófás csatornák (víztérkód: 04-150-1-4) (!)A Dánfokéri-csatornát magába 

foglaló területi  jegyekkel horgászható
• Szeghalmi-főcsatorna (víztérkód: 04-038-1-1)
• Szeghalmi-övcsatorna (víztérkód: 04-039-1-1)
• Szeghalmi megcsapoló-csatorna (víztérkód: 04-040-1-1)
• Dióéri-főcsatorna (Vésztő-Bélmegyer) (víztérkód: 04-041-1-1)
• Cigányfoki-főcsatorna (Vésztő-Okány) (víztérkód: 04-042-1-1)
• Büngösdi-főcsatorna* (Köröstarcsa) (víztérkód: 04-043-1-1)
• Pósteleki-főcsatorna (Doboz) (víztérkód: 04-045-1-1)
• V3-as Óvári-csatorna (víztérkód: 04-047-1-1)
• Folyáséri-főcsatorna* (Körösladány) (víztérkód: 04-049-1-1)
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Batt onyai-nagycsatorna (víztérkód: 04-052-1-1)
• Királyhegyesi-Száraz-ér 5,964-25,129 fk m-ig (Batt onya) (víztérkód: 04-053-1-1)
• Sámson-Apátf alvai-Száraz-ér 22,475-32,600 fk m (víztérkód: 04-054-1-1)
• Cigánykaér-csatorna 0,0-17,709 fk m (víztérkód: 04-055-1-1)
• Szárazér-csatorna 32,600-49,422 fk m (Végegyháza) (víztérkód: 04-056-1-1)
• Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7,677-18,341 fk m-ig (víztérkód: 04-057-1-1)
• Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (víztérkód: 04-058-1-1)
• Alsó-Ó-Berett yó-csatorna (Füzesgyarmat) (víztérkód: 04-059-1-1)
• Kálló-csatorna* a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (víztérkód: 04-060-1-1)
• Holt-Sebes-Körös főcsatorna* (víztérkód: 04-037-1-1)

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági; 24 órás jegy és heti jegy)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



• Villogó-főcsatorna* a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)
› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-10,631 fk m) 
(víztérkód: 04-061-1-1)

• Kakat-főcsatorna* (a Kisújszállási útt ól a torkolati g)
› a Hortobágy-Berett yó befolyótól a régi 4. számú főút hídjáig (0,0-11,322 fk m)
 –  kivéve az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgytól (az Ecsegfala-Kisúj-
 szállás közötti   4205 számú közúti  és a Mirhói szivatt yútelepre vezető kövesút
 leágazásánál) a Mirhói szivatt yútelep előtti   vashídig (egyedi esetekben a vízke-
 zelő által adott  terület megközelítési engedéllyel) (víztérkód: 04-062-1-1)

• Malomzug-Décspusztai-csatorna (víztérkód: 04-063-1-1)
• Malomzug-Simafoki-csatorna (víztérkód: 04-064-1-1)
• Almári-csatorna (víztérkód: 04-185-1-1)

KHESZ Észak-, Közép- és Dél-békési csatornák (folytatás az előző oldalról)
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

KHESZ
Dél-békési csatornák

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Csatornák:
• Batt onyai-nagycsatorna (víztérkód: 04-052-1-1)
• Királyhegyesi-Száraz-ér 5,964-25,129 fk m-ig (Batt onya) (víztérkód: 04-053-1-1)
• Sámson-Apátf alvai-Száraz-ér 22,475-32,600 fk m (víztérkód: 04-054-1-1)
• Cigánykaér-csatorna 0,0-17,709 fk m (víztérkód: 04-055-1-1)
• Szárazér-csatorna 32,600-49,422 fk m (Végegyháza) (víztérkód: 04-056-1-1)
• Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7,677-18,341 fk m-ig (víztérkód: 04-057-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve* A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*



KHESZ
Orosháza térsége

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Tavak:
• Orosházi Béke homokbánya horgásztó (víztérkód: 04-098-1-4)
• Gyopárosi tavak (északi, középső és déli tó) (víztérkód: 04-140-1-4)

Csatornák:
• Dögös-Kákafoki-főcsatorna* (Szarvas-Nagyszénás) (víztérkód: 04-050-1-1)
• Veker-ér (Szentes) (víztérkód: 04-051-1-1)
• Batt onyai-nagycsatorna (víztérkód: 04-052-1-1)
• Királyhegyesi-Száraz-ér 5,964-25,129 fk m-ig (Batt onya) (víztérkód: 04-053-1-1)
• Sámson-Apátf alvai-Száraz-ér 22,475-32,600 fk m (víztérkód: 04-054-1-1)
• Cigánykaér-csatorna 0,0-17,709 fk m (víztérkód: 04-055-1-1)
• Szárazér-csatorna 32,600-49,422 fk m (Végegyháza) (víztérkód: 04-056-1-1)
• Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7,677-18,341 fk m-ig (víztérkód: 04-057-1-1)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*

KHESZ
Fás-tó

Területi jegy típusa:
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A Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 2021. évben forgalmazott területi jegyei és vonatkozó vízterületei

A terüle�  jegy az alábbi vízterületekre érvényes:

Tavak:
• Fás-tó* (Békéscsaba) (víztérkód: 04-011-1-4)

Területi  jegyeinkről, illetve a vonatkozó vízterületekről bővebben weboldalunkon tájékozódhat.

www.khesz.hu

(Felnőtt teljes jogú; Kedvezményes 65 év feletti; Kedvezményes egy botos; Ifjúsági)

A víztípusonként frekventáltabb vízterületek kiemeléssel jelölve*


