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ORGANIZAȚIE MEMBRĂ  

A 

MOHOSZ [Federația Națională a Pescarilor Sportivi din Ungaria] 

REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV LOCAL 

al Federației Asociațiilor Pescarilor Sportivi din Regiunea Körös 

(KHESZ) 

REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV LOCAL, ANEXA 

OBLIGATORIE LA BILETELE TERITORIALE ELIBERATE DE KHESZ 

ÎN ANUL 2019 

Valabil: pentru suprafețele acvatice piscicole înregistrate și aflate în gestiunea 

KHESZ 

Federația Asociațiilor Pescarilor Sportivi din Regiunea Körös 

H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. 

Telefon, Fax: +36 (66) 328-945,vs 

Telefon mobil de birou: +36 (30) 478-3783 

E-mail: info@khesz.hu ; khesz@globonet.hu ; 

Web: khesz.hu 

Cod fiscal: 19059181-1-04 

Prin cumpărarea și semnarea biletului teritorial, Pescarul sportiv recunoaște 

concomitent că a luat cunoștință de normele și prevederile consemnate în 

Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv local al KHESZ și că le consideră 

obligatorii în ceea ce îl privește, așa că vă rugăm ca înainte de a începe să pescuiți, 

citiți cu atenție conținutul Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv. 

mailto:info@khesz.hu
mailto:khesz@globonet.hu
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REGULAMENTUL DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV LOCAL ÎN 

STRUCTURĂ UNITARĂ PE SUPRAFEȚELE ACVATICE AFLATE ÎN 

GESTIUNEA KHESZ 

2019 

I. Valabilitatea Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv și dispoziții fundamentale 

1. Prezentul Regulament de pescuit recreativ/sportiv se aplică persoanelor care, cu bilete 

teritoriale valabile, pe suprafețele acvatice piscicole aflate în gestiunea KHESZ sau pe 

teritoriile calificate drept maluri ale acestor suprafețe acvatice piscicole, pescuiesc cu undița 

sau cu scule mici de pescuit comercial în scop recreativ, ori se află acolo cu undița sau cu 

scule mici de pescuit comercial în scop recreativ.   

2. În chestiunile nereglementate în Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv local al 

KHESZ (în continuare: Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv) vor fi călăuzitoare cele 

consemnate în Legea numărul CII din anul 2013 privind piscicultura și protecția peștilor 

(Hhvtv.) și în Ordonanța numărul 133/2013. (XII.29.) VM. [Ministrul Dezvoltării 

Regionale] privind stabilirea unor reguli de piscicultură și protecția peștilor (Vhr.). 

3. Termenii folosiți în Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv trebuie să fie interpretați 

potrivit Hhvtv. și Vhr. În cazul încălcării dispozițiilor consemnate în Regulamentul de 

pescuit recreativ/sportiv și/sau al gestionării incorecte a documentului statal unitar de 

pescuit recreativ/sportiv (jurnalul de captură), biletul teritorial va fi retras. Împotriva 

pescarului sportiv care încalcă normele de pescuit recreativ/sportiv, pe lângă declanșarea 

procedurii vizând aplicarea unei amenzi pentru protecția peștilor, iar în caz calificat, 

declanșarea procedurii penale, potrivit celor consemnate în Statutul KHESZ, Comitetul de 

Disciplină al KHESZ poate impune o interdicție generală, pe o perioadă de la 1 la 5 ani, 

asupra cumpărării biletelor teritoriale emise de KHESZ. 

4. Prin cumpărarea și semnarea biletului teritorial, pescarul sportiv ia act de normele 

Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv, precum și de celelalte dispoziții care figurează 

pe biletul teritorial și le consideră obligatorii în ceea ce îl privește; concomitent, acesta 

consimte ca, în caz de încălcare a normelor pescuitului recreativ/sportiv, să fie fotografiat 

sau filmat cu camera video. KHESZ este obligată să trateze în mod confidențial fotografiile 

și/sau înregistrările video, iar după finalizarea procedurii, să le distrugă.  

5. KHESZ își rezervă dreptul ca, pe suprafețele acvatice gestionate de ea, să introducă 

dispoziții neincluse în Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv, pe care le va publica pe 

biletul teritorial, pe site-ul KHESZ (www.khesz.hu), în ziarul local și/sau la fața locului în 

mod vizibil (de exemplu, prin afișare). 

6. KHESZ nu poartă răspunderea pentru accidentele sau daunele care au avut loc în timpul 

sau în legătură cu pescuitul recreativ/sportiv pe suprafețele acvatice aflate în gestiunea ei 

sau pe teritoriile calificate drept maluri ale acestora. 
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7. Normele generale care nu interesează pescuitul recreativ/sportiv, referitoare la 

staționarea pe suprafețele acvatice aflate în gestiunea KHESZ și pe teritoriile calificate 

drept maluri ale acestora, au valabilitate obligatorie și pentru membrii familiei pescarilor 

sportivi, respectiv însoțitorii acestora. 

8. /A. Pe suprafețele acvatice aflate în gestiunea KHESZ, un pescar sportiv poate prinde în 

total 100 kg de pește într-un an (în perioada de valabilitate a biletelor teritoriale din anul 

respectiv), indiferent de tipul și numărul biletelor teritoriale pe care le-a cumpărat. 

/B. După ce a prins (a reținut) cele 100 kg de pește, pescarului sportiv i se poate elibera 

numai biletul teritorial ANUAL de tip „B”, iar pescuitul recreativ/sportiv poate fi continuat 

cu biletul teritorial ANUAL de tip „B”. 

/C. În greutatea totală de 100 kg de pește nu se socotește cantitatea de pește care poate 

fi prinsă (reținută) pe baza biletelor teritoriale eliberate separat pentru canale. 

/D. După ce a fost atinsă cota de pește prins (reținut) pe baza biletelor teritoriale anuale 

eliberate separat pentru canale, pescuitul recreativ/sportiv poate fi continuat tot potrivit 

punctului 8/B din Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv. 

/E. KHESZ eliberează doar un singur bilet de tip general anual de tip „B”. 

9. /A. Pe suprafețele acvatice aflate în gestiunea KHESZ, un pescar comercial cu scule mici 

de pescuit poate prinde în total 100 kg de pește într-un an (în perioada de valabilitate a 

biletelor teritoriale din anul respectiv), indiferent de tipul și numărul biletelor teritoriale pe 

care le-a cumpărat. În greutatea totală de 100 kg de pește nu se socotește cantitatea de pește 

care poate fi prinsă (reținută) pe baza biletelor teritoriale emise separat pentru canale. 

/B. În cazul prinderii (reținerii) de către un pescar comercial cu scule mici de pescuit, a 

cantității de 100 kg de pește cu un bilet teritorial, vom aplica cele consemnate în punctul 8, 

literele B., D. și E. din Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv. 

10. Înainte de a-și cumpăra biletul teritorial, Pescarul sportiv trebuie să se convingă 

pe propria răspundere că cele consemnate în Regulamentul de pescuit 

recreativ/sportiv și suprafața acvatică (suprafețele acvatice) – raportate la metoda de 

pescuit utilizată – s-au dovedit sau nu a fi adecvate pretențiilor sale. Luând în 

considerare valabilitatea complexă (pe mai multe suprafețe acvatice) a biletelor 

teritoriale eliberate de KHESZ, din cauza celor ce preced, respectiv pe motivul 

producerii unui eveniment de forță majoră, nu există posibilitatea rambursării 

ulterioare a prețului biletului teritorial. 

II. BILETELE TERITORIALE DE PESCUIT RECREATIV/SPORTIV 

ELIBERATE DE KHESZ 

1. Pe suprafețele acvatice piscicole aflate în gestiunea KHESZ, pescuitul cu undița sau cu 

scule mici de pescuit comercial, respectiv staționarea pe suprafețele acvatice sau pe 
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malurile acestora cu undița sau cu scule mici de pescuit comercial, sunt posibile doar în 

posesia biletului teritorial valabil, eliberat de KHESZ și a celorlalte documente necesare, 

prescrise de lege pentru a pescui cu undița sau cu scule mici de pescuit comercial.  

2. Biletul teritorial este valabil până la data indicată pe acesta.  

- Anual: de la data cumpărării până la 31 ianuarie a anului următor anului de referință; 

- Săptămânal: 7 zile calendaristice socotite de la data completării; 

- 24 de ore: timp de 24 ore socotite din momentul completării.  

Pe anumite suprafețe acvatice, KHESZ poate stabili valabilitatea biletului teritorial chiar și 

pe perioade mai scurte, diferite de cele de mai sus. 

3. Tipurile și categoriile de bilete teritoriale eliberate de KHESZ:  

- în funcție de tip: pescuitul recreativ/sportiv sau pescuitul cu scule mici de pescuit 

comercial;   

- în funcție de suprafețele acvatice care figurează pe biletul teritorial: general, comasat, 

zonal (pentru anumite suprafețe acvatice) sau pentru o suprafață acvatică, respectiv un 

canal; 

- în funcție de încadrarea pescărească a persoanei care cumpără autorizația: 

cu drepturi depline (adult); 

general pentru tineret (cu bilet de pescuit recreativ/sportiv gratuit de Stat, sub 

supravegherea unei persoane majore, de la susținerea examenului de pescuit 

recreativ/sportiv până la împlinirea vârstei de 15 ani); 

preferențial – cu un băț de pescuit (doamne, persoane peste 70 de ani, tineri de la 

împlinirea vârstei de 15 ani până la împlinirea vârstei de 18 ani, cu plata biletului de pescuit 

recreativ/sportiv de Stat, precum și persoane – atestate – cu handicap locomotor, cu 

deficiențe de auz, oarbe sau cu vederea slabă); 

copii (de la împlinirea vârstei de 3 ani până la împlinirea vârstei de 15 ani, sub 

supravegherea unei persoane adulte); 

- în funcție de calitatea de membru a persoanei care cumpără autorizația: este membru al 

KHESZ sau al unei asociații membre a familiei MOHOSZ (A) sau nu este membru al 

KHESZ sau al unei asociații membre a familiei MOHOSZ (sau care atinge cota cu biletul 

teritorial de tip A) (B). 

(Apartenența la KHESZ și la familia MOHOSZ, adică valabilitatea aprobării integrale a 

federației (ESZH) este confirmată de timbrul lipit în permisul de pescuit pentru anul în 

curs.) 
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4. Prețurile biletelor teritoriale diferă pe baza celor consemnate în punctele 2 și 3. 

5. Înlocuirea biletului teritorial pierdut este posibilă exclusiv prin cumpărarea unui nou bilet 

teritorial. Cu un document de Stat unitar de pescuit, înlocuit din cauza pierderii, pescuitul 

recreativ/sportiv poate fi continuat în apele KHESZ – pentru a face posibil controlul exact 

al cotelor care figurează în Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv – exclusiv prin 

cumpărarea unui nou bilet teritorial. Biletul teritorial furat, poate fi înlocuit la biroul central 

al KHESZ, la o dată convenită în prealabil, după prezentarea documentelor doveditoare ale 

furtului și a procesului-verbal în speță. În cazurile problematice privind biletele teritoriale – 

împreună cu documentele aferente și cererea scrisă – se poate cere soluționarea la biroul 

central al KHESZ, în orele de program cu publicul.  

6. Potrivit articolului 40, alineatul (5) din Hhvtv., persoanele handicapate mintal, care sunt 

scutite de susținerea examenului de Stat de pescuit recreativ/sportiv și posedă documentele 

care-i dau dreptul să prindă pește, poate pescui numai în prezența permanentă a unei 

persoane care a împlinit vârsta de 18 ani și a susținut examenul de Stat de pescuit 

recreativ/sportiv. În cazuri speciale, competentă va fi poziția biroului central al KHESZ, 

emisă la o dată convenită în prealabil. 

7. Potrivit categoriilor de bilete teritoriale eliberate de KHESZ, este permisă utilizarea 

simultană a următoarelor undițe și accesorii:  

7.1. Cu un bilet teritorial cu drepturi depline: două undițe echipate fiecare cu cel mult trei 

cârlige, având fiecare maxim trei brațe și simultan, un minciog pentru prins peștișori de 

momeală, care să nu depășească 1 m2. 

7.2. Cu un bilet teritorial preferențial I și II și eliberat la biletul de pescuit recreativ/sportiv 

de Stat pentru turiști: o undiță echipată cu cel mult trei cârlige, având fiecare maxim trei 

brațe și simultan, un minciog pentru prins peștișori de momeală, care să nu depășească 1 

m2. 

7.3. Cu un bilet teritorial pentru copii: o undiță echipată cu cel mult trei cârlige, având 

fiecare maxim trei brațe și simultan, un minciog pentru prins peștișori de momeală, care să 

nu depășească 1 m2, numai sub supravegherea unei persoane adulte, de la răsăritul până la 

apusul soarelui. 

8. Parametrii uneltelor de pescuit care pot fi utilizate cu biletele teritoriale pentru pescuitul 

cu scule mici de pescuit comercial, eliberate de KHESZ, sunt definiți în capitolul VI, 

punctul 3 din Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv. 

III. REGULI GENERALE PENTRU PESCUIT RECREATIV/SPORTIV 

1. Este interzis pescuitul în locuri pe care se află gunoi. Pescarul sportiv este obligat ca, 

înaintea începerii pescuitului, să colecteze într-un sac de gunoi tot gunoiul și deșeurile pe 

care le-a găsit la standul de pescuit, să depoziteze într-un sac de gunoi deșeurile generate în 
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timpul pescuitului și să-l ducă cu el după ce a terminat partida de pescuit. Producerea 

gunoiului înseamnă și aruncarea mucurilor de țigară, a diferitelor coji de semințe și a gumei 

de mestecat. Pescuitul recreativ/sportiv în standuri de pescuit necurățate de gunoi 

implică retragerea pe loc a biletului teritorial sau, pentru lăsarea în urmă a gunoiului 

generat în timpul pescuitului recreativ/sportiv, biletul teritorial poate fi retras chiar și 

ulterior. 

2. Este interzisă tăierea, ruperea sau rărirea plantelor acvatice, copacilor sau tufelor. 

3. Circulația cu motorete, motociclete și autovehicule pe terasamentul de protecție 

împotriva inundațiilor – inclusiv porțiunea exterioară și interioară de 10 metri a 

terasamentului –  și apropierea la o distanță sub 50 de metri de lucrările de artă hidrotehnice 

(baraj, stăvilar, dig, vană, ecluză, etc.) sunt posibile doar cu aprobarea valabilă a organului 

hidrotehnic competent. Aprobările pentru o anumită categorie de vehicule pot fi primite 

contra cost, la cerere în biroul nostru, la asociațiile membre și la punctele de vânzare cu 

amănuntul. 

4. Pe porțiunea de mal desemnată pentru un concurs de pescuit sportiv, este obligatorie 

lăsarea liberă sau predarea standurilor de pescuit conform dispoziției KHESZ sau a 

organizatorului concursului autorizat de ea. Înainte de concursuri, KHESZ poate impune 

interdicția generală de pescuit recreativ/sportiv pe anumite porțiuni ale suprafețelor acvatice 

în cauză. 

5. Nu este permisă amenajarea standurilor de pescuit rezervate. Balizele și markerele 

folosite pentru marcarea locurilor de nădire și dispozitivele utilizate pentru legarea bărcilor, 

trebuie să fie îndepărtate din apă la încheierea partidei de pescuit. 

6. Pe suprafețele acvatice nu este permisă locuirea permanentă și nici rezervarea standului 

de pescuit. În astfel de cazuri evidente, inspectorii piscicoli pot da ordin pentru părăsirea 

imediată a malului suprafeței acvatice. 

7. Inspectorii piscicoli sau paznicii de pescuit pot da ordin pentru demontarea cortului și 

pentru deplasarea rulotei parcate, mai ales dacă amplasarea acestora este destinată 

amenajării unui loc ocupat permanent ori locuirii permanente, sau dacă acestea degradează 

mediul natural sau vegetația. La somație, pescarul sportiv este obligat să îndepărteze cortul 

sau rulota de pe malul apei.  

8. Deranjarea altora și/sau orice producerea oricărei forme de zgomot excesiv sunt interzise. 

În cazul deranjării altor persoane din cauza aflării în stare evidentă de ebrietate, inspectorii 

piscicoli sau paznicii de pescuit pot interzice continuarea partidei de pescuit, concomitent 

cu darea ordinului pentru părăsirea imediată a teritoriului.  

9. Pescarul sportiv trebuie aibă asupra sa cântar de pescuit, bandă de măsurare, pix care nu 

se poate șterge și pungă de gunoi, a căror existență poate fi verificată de către inspectorii 

piscicoli sau paznicii de pescuit. Pescarul sportiv este obligat să păstreze și să transporte 
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peștele prins în conformitate cu legislația aferentă, acordând atenția cuvenită speciei, 

mărimii și cantității peștelui respectiv. Din motive de protecție, nu este permisă utilizarea 

juvelnicelor din sârmă.  

10. Mărimea peștelui în cauză se stabilește pe partea laterală a peștelui, de la vârful botului 

până la baza înotătoarei caudale (lungimea standard a corpului).  

11. Pe malul apei, peștele prins (destinat reținerii) nu poate fi transmis altui pescar, nu poate 

fi dăruit, vândut sau comercializat și nu poate fi utilizat pentru hrana animalelor. 

12. În juvelnic poate fi păstrat doar peștele prins în standul de pescuit. Până la părăsirea 

standului de pescuit, peștele destinat reținerii trebuie să fie ținut în viață (cu cap și coadă). 

Peștele nu poate fi curățat pe malul apei (tăierea în bucăți și filetarea sunt interzise), cu 

excepția cazului în care pescarul sportiv campează și își pregătește mâncarea de pește la 

fața locului. În acest caz, resturile de pește trebuie să fie tratate conform punctului III/1. 

Este interzisă păstrarea peștelui în același juvelnic, împreună cu peștii prinși de un alt 

pescar. 

13. În vederea menținerii pe timp îndelungat a bunei calități a apei, este interzisă nădirea 

excesivă. Din motive de protecție a calității apei, gestionarul apei ori inspectorii piscicoli 

sau paznicii de pescuit, delegați de acesta, pot interzice nădirea sau pot limita cantitatea 

acesteia.  

14. Pe suprafețele acvatice gestionate de KHESZ este interzis pescuitul cu echipament de 

pescuit remorcat (undiță remorcată) de barcă. 

15. La pescuitul din barcă este interzisă deranjarea pescarilor de pe mal. 

16. În timpul controlului de pe malul apei, la somația inspectorilor piscicoli sau paznicilor 

de pescuit, pescarul din barcă este obligat să vină la mal pentru a fi controlat. 

17. Pescuitul la copcă este interzis pe râurile și canalele care figurează în autorizație, 

precum și pe lacul Fás și pe lacul carierei de nisip de la Orosháza, în defileul Gyomaendrőd 

Fűzfás, pe brațul mort Falualja și pe lacul Vajda. Scăldatul, îmbăierea câinilor și orice alte 

sporturi nautice sunt interzise pe lacul Fás și pe lacul carierei de nisip de la Orosháza. 

18. Toate formele de transportare la distanță a nadei (cu bărcuța teleghidată, cu barca, pe 

salteaua din cauciuc, înot, etc.) sunt interzise, cu excepția cazurilor individuale la 

concursurile organizate sau sponsorizate de gestionarul apei.  

19. După căderea întunericului, este obligatorie iluminarea vizibilă a standului de pescuit. 

20. Pescarul sportiv se poate îndepărta de uneltele de pescuit introduse în apă doar 

asigurându-le supravegherea în așa fel încât, în cazul unei mușcături, să poată reacționa în 

timpul adecvat metodei utilizate. Este interzisă încredințarea unei alte persoane a pazei și 

supravegherii uneltelor de pescuit introduse în apă. 
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21. Pescarul sportiv este obligat să se deplaseze cu prudență pe malul apelor. Pe malurile 

apelor specificate în autorizație este interzis să provoace daune proprietăților publice și 

private, activelor economice și culturilor. Făptuitorul răspunde material pentru producerea 

acestor daune. 

22. În conformitate cu reglementările în domeniul pescuitului și poliției, inspectorii 

piscicoli înzestrați cu legitimația KHESZ (cu insigna de serviciu) sunt autorizați să 

inspecteze și să rețină documentele și captura pescarului sportiv, iar în cazuri motivate,  

echipamentul, bagajele și autovehiculul acestuia. În calitate de persoană cu atribuții de 

serviciu polițienești, inspectorii piscicoli se bucură de o protecție juridică sporită, iar 

măsurile lor au valabilitate obligatorie! 

23. Normele generale care nu sunt reglementate separat în Regulamentul de pescuit 

recreativ/sportiv și se referă la gestionarea părții Jurnalul de captură a documentului statal 

unitar de pescuit, sunt cuprinse în capitolele I și II ale documentul de pescuit.  

24. Dacă în cursul partidei de pescuit numărul peștilor prinși (ajunși în juvelnic) a atins 

cantitatea maximă admisă zilnic pentru categoria respectivă, pescuitul pentru această 

categorie de pește trebuie să fie imediat întrerupt. 

25. Datorită cercetărilor privind mișcarea și sporirea fondului piscicol colonizat, se 

efectuează marcarea peștilor. Dacă pe peștele capturat, deasupra solzilor din spatele 

înotătoarei caudale găsiți un mic „tub” colorat numerotat, alături de mulțumirile noastre 

anticipate, vă rugăm să comunicați la adresa KHESZ prin telefon, fax, scrisoare sau e-mail, 

data, ora și locul capturii, respectiv greutatea și lungimea peștelui.  

26. După scoaterea de pe cârlig a peștelui prins și destinat reținerii, care cade sub incidența 

limitării numerice, pescarul sportiv (cu autorizație) este obligat să-l înregistreze imediat în 

jurnalul de captură în așa fel încât înregistrarea să nu poată fi ștearsă. După încheierea 

partidei de pescuit, înainte de a părăsi țărmul – o dată pe zi în cazul partidei de pescuit de 

mai multe zile – pescarul sportiv (cu autorizație) este obligat să înregistreze în jurnalul de 

captură cantitatea peștilor neprotejați prin limitarea numerică, exprimând-o în greutate 

totală. Înregistrarea trebuie să fie efectuată chiar și de mai multe ori pe zi, dacă pescarul 

sportiv părăsește în timpul zilei suprafața acvatică piscicolă înregistrată, adică trebuie 

efectuată din nou dacă, pescuind în aceeași zi, prinde iarăși pești neprotejați prin limitarea 

numerică. 

IV. REGULI LOCALE REFERITOARE LA PROHIBIȚIA PESCUITULUI 

RECREATIV/SPORTIV ȘI CAPTURĂRII ȘI LA CELE PRIVIND RESTRICȚIILE 

DIMENSIONALE ȘI CANTITATIVE 

1. Pentru protejarea peștilor care iernează, de la 1 decembrie până la 28 februarie, este 

interzis pescuitul sportiv/recreativ și staționarea cu echipament de pescuit pe următoarele 

porțiuni de râu (prohibiția este valabilă și pe brațele, respectiv pe gropile de împrumut din 
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interiorul terasamentelor de protecție împotriva inundațiilor ale porțiunilor enumerate, adică 

ale albiei majore): 

a) pe Hármas-Körös [Crișul Triplu]: 

- km 30-34 – de la gura superioară de vărsare a brațului mort Özénzug (mai aproape de 

localitatea Öcsöd) până la gura inferioară de vărsare a brațului mort Gyiger-Zug (mai 

aproape de localitatea Kunszentmárton); 

- km 57-61 – pe așa-numita porțiune „Kis harcsás, Nagy harcsás” [„Cu somni mici, Cu 

somni mari”]; 

- 1 km în aval de podul feroviar Halásztelek (linia de cale ferată Szarvas-Mezőtúr); 

- km 81-85 - pe așa-numitul „kis S” [„micul S”]; 

- în aval de confluența râurilor Kettős-Körös [Crișul Dublu] și Sebes-Körös [Crișul 

Repede] până la km 0,5 m (Hármas-Körös km 0,0-0,5); 

b) pe Fekete-Körös [Crișul Negru]: pe porțiunea de la casa paznicului de dig de la 

Szanazug până la km 2; 

(c) pe Sebes-Körös: 500 de metri deasupra gurii râului Berettyó; 

2. Pentru protecția peștilor în perioada depunerii icrelor, de la 1 martie până la 31 mai, pe 

malul stâng al râului Kettős-Körös, de la marginea mai apropiată de localitatea Békés a 

golfului de după podul de la Doboz, până la stăvilarul de închidere a canalului de legătură 

(„Canalul Róna”) al gropilor de împrumut de pe malul stâng (la 1,5 km în amonte de 

barajul de la Békés, pe malul stâng, la îngustarea albiei).   

3. Pescuitul este interzis pe tot parcursul anului: 

(a) pe brațele moarte de tip sanctuar, marcate drept zone de interdicție a pescuitului, aflate 

de-a lungul râului Hármás-Körös: Iriszló-zug, Malom-zug, Brena-zug, Özén-zug și pe 

brațele moarte Aranyos, Borza și Kisfoki; 

b) pe partea lacului care funcționează drept zonă de interdicție a pescuitului, marcată cu un 

panou indicator, la capătul dinspre localitatea Szabadkígyós a lacului Fás; 

c) pe brațul mort Sírató din localitatea Gyoma în fața primului ponton de pescuit din spatele 

clădirii administrative a sifonului, în micul golf de pe arcul exterior al brațului mort, care 

funcționează drept zonă de depunere a icrelor, 

d) pe râul Hármas-Körös, în partea internă a terasamentului de protecție împotriva 

inundațiilor al brațului mort Danzug; 
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e) pe râul Sebes-Körös, pe întreaga suprafață a scării de pește, pe partea stângă până la 100 

de metri în amonte, socotiți de la intrarea scării de pește și pe porțiunea de mal de pe partea 

dreaptă de 50 de metri, socotiți din fața intrării scării de pește; 

f) pe canalul Kakat, de la lucrarea de artă aflată în secțiunea de canal 1900 (la ramificația 

drumului public numărul 4205 dintre localitățile Ecsegfalva și Kisújszállás și drumul 

pietruit care duce spre stația de pompare de la Mirhó) până la podul de fier din fața stației 

de pompare Mirhó (cu excepția cazurilor speciale, cu aprobarea de intrare în zonă dată de 

gestionarul apei); 

g) pe malul drept al canalului Kakat (în aval), în porțiunea dintre podul vechiului drum 

numărul 4 și lucrarea de artă canalul Kakat aflată în partea inferioară a heleșteielor. 

Locațiile și limitele exacte ale zonelor interzise menționate mai sus pot fi găsite pe web 

site-ul KHESZ (khesz.hu), desenate detaliat cu coordonatele GPS pe harta din punctul 

de meniu Tiltott területek [Zone interzise]. 

4. Pescuitul somnului este interzis pe toate suprafețe acvatice de la 1 decembrie până la 28 

februarie. 

5. În perioada de prohibiție generală (repopularea peștilor) este interzis pescuitul și 

staționarea cu unelte de pescuit pe suprafețe acvatice piscicole sau pe malurile acestora. În 

această perioadă nu este permisă nici alimentarea de obișnuire a peștilor. 

6. Este interzisă eliberarea somnului pitic, bibanului soare, rotanului, speciilor de sânger și 

a murgoiului bălțat. Aceste specii de pește pot fi prinse și reținute în cantități nelimitate. 

Aceste specii pot fi folosite ca momeală doar în apele în care au fost prinse. 

7. Pe toate suprafețele acvatice ale KHESZ, limita dimensională de 15 cm este valabilă 

pentru următoarele specii de pești: 

a) batca (Abramis bjoerkna L.) 

b) plătica (Abramis brama L.) 

c) cosacul (Abramis ballerus L.) 

d) cosacul cu bot turtit (Abramis sapa P.) 

e) bibanul (Perca fluviatilis L.). 

Exemplarele mai mici de 15 cm ale speciilor de pești enumerate nu pot fi utilizate nici 

ca momeală. 

8. Pe toate suprafețele acvatice ale KHESZ, dimensiunea minimă valabilă pentru prinderea-

reținerea speciilor de pești enumerate: 

a) crap: 35 cm; 
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b) știucă și avat: 45 cm; 

c) șalău: 40 cm; 

d) cosaș: 50 cm: 

Pentru speciile de pești supuse limitei de mărime, dar care nu sunt enumerate în punctele 7. 

și 8., se aplică limitele de mărime conforme Vhr. 

9. Pe toate suprafețele acvatice ale KHESZ, în vederea asigurării unui fond piscicol capabil 

să se reproducă și ameliorării puterii de atracție a apei în privința turismului de pescuit, 

după ce au fost prinși, peștii care ating lungimile sau greutățile standard de mai jos, trebuie 

să fie eliberați imediat cu grijă în apă: 

a) crap: 6 kg; 

b) știucă, șalău și avat: 70 cm; 

d) plătica: 40 cm. 

10. În ceea ce privește limitele cantitative, la cosaș se vor aplica regulile referitoare la 

speciile de pești protejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse, iar la carasul 

argintiu, se vor aplica regulile referitoare la speciile de pești protejate prin limitarea 

cantității totale a peștelui prins. (Speciile de sânger pot fi capturate fără restricții zilnice și 

anuale.) 

11. Perioada de prohibiție la șalău, care ține de la 1 martie la 30 aprilie, este valabilă pe 

toate suprafețele acvatice gestionate de KHESZ. 

12. Prinderea (reținerea) linului este INTERZISĂ pe toate suprafețele acvatice gestionate 

de KHESZ! 

12. COTE ANUALE DE CAPTURĂ - după tipul biletului: 

Cotele anuale și zilnice de captură de mai jos se vor aplica și în cazul când o persoană 

deține concomitent mai multe tipuri de bilete teritoriale eliberate de KHESZ (interzicerea 

totalizării limitelor cantitative).  

Fac excepție cotele anuale de pește care poate fi prins cu biletele teritoriale emise separat 

pentru canalele Észak-Békés, Közép-Békés și Dél-Békés, care nu sunt incluse în limita 

cantitativă anuală generală. După ce a prins (reținut) cele 100 kg de pește, pescarului 

sportiv i se poate elibera numai biletul teritorial ANUAL de tip „B”, iar pescuitul 

recreativ/sportiv poate fi continuat cu biletul teritorial ANUAL de tip „B”. După ce a fost 

atinsă cota de pește prins (reținut) pe baza biletelor teritoriale anuale eliberate separat 

pentru canale, pescuitul recreativ/sportiv poate fi continuat tot potrivit celor consemnate în 

propoziția precedentă, cu biletul teritorial ANUAL de tip „B”. KHESZ eliberează doar un 

singur bilet de tip general anual de tip „B”. 
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13. COTE REFERITOARE LA BILETUL TERITORIAL ANUAL 

(cu excepția biletele teritoriale cumpărate separat pentru canalele Észak-Békés, Közép-

Békés și Dél-Békés): 

Din speciile de pești, inclusiv cosașul, incluse în limitarea numărului zilnic de bucăți prinse 

și din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins 

a) cu biletul teritorial anual cu drepturi depline se pot prinde (reține) numai 100 kg. În 

cantitatea de 100 kg de pește prins (reținut) în apele închise (brațe moarte, lacuri și canale) 

nu se calculează 5 bucăți de somn în greutate individuală de 10 kg și peste această greutate, 

respectiv speciile alogene invazive de pești /somnul pitic, bibanul soare, rotanul, murgoiul 

bălțat, carasul argintiu, speciile de sânger/; 

b) cu biletul teritorial anual general pentru tineret se pot prinde (reține) numai 40 kg. În 

cantitatea de 40 kg de pește prins (reținut) în apele închise (brațe moarte, lacuri și canale) 

nu se calculează 2 bucăți de somn în greutate individuală de 10 kg și peste această greutate, 

respectiv speciile alogene invazive de pești /somnul pitic, bibanul soare, rotanul, murgoiul 

bălțat, carasul argintiu, speciile de sânger/; 

b/2) cu biletul teritorial anual preferențial (cu un băț de pescuit) se pot prinde (reține) 

numai 60 kg. În cantitatea de 60 kg, cel mult 60 de bucăți de pește prins (reținut) în apele 

închise (brațe moarte, lacuri și canale) nu se calculează 3 bucăți de somn în greutate 

individuală de 10 kg și peste această greutate, respectiv speciile alogene invazive de pești 

/somnul pitic, bibanul soare, rotanul, murgoiul bălțat, carasul argintiu, speciile de sânger/; 

c) cu biletul teritorial general pentru copii se pot prinde (reține) numai 30 kg, în care 

sunt permise doar 10 kg din speciile de pești protejate prin limitarea numărului zilnic de 

bucăți prinse. În cantitatea de 30 kg de pește prins (reținut) în apele închise (brațe moarte, 

lacuri și canale) nu se calculează 1 bucată de somn în greutate individuală de 10 kg și peste 

această greutate, respectiv speciile alogene invazive de pești /somnul pitic, bibanul soare, 

rotanul, murgoiul bălțat, carasul argintiu, speciile de sânger/. (Regula se aplică tuturor 

canalelor gestionate de KHESZ.) 

14. COTE ZILNICE 

a) cu biletul teritorial anual cu drepturi depline, din speciile de pești protejate prin 

limitarea numărului zilnic de bucăți prinse, se pot prinde (reține) în total 3 bucăți, dintre 

care 2 bucăți pot aparține aceleași specii). 

- Din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins, se pot reține 

zilnic 5 kg de pește, inclusiv cosacul cu bot turtit, plătica, batca și cosacul, protejate în 

Regulament de pescuit recreativ/sportiv prin limita dimensională de 15 cm, precum și 

carasul argintiu care nu este protejat prin limită dimensională. 
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- Din speciile de pești – potrivit enumerării – protejate prin limita dimensională și/sau 

perioade de prohibiție, însă neprotejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse 

(săbioară, clean, văduviță, morunaș, scobar și biban) se pot prinde zilnic în total 5 bucăți, în 

cadrul cotei zilnice referitoare la speciile de pești protejate prin limita greutății totale de 5 kg.      

b) cu biletul teritorial anual general pentru tineret, din speciile de pești protejate prin 

limitarea numărului zilnic de bucăți prinse, se poate prinde (reține) în total 1 bucată. 

- Din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins, se pot reține 

zilnic 3 kg de pește, inclusiv cosacul cu bot turtit, plătica, batca și cosacul, protejate în 

Regulament de pescuit recreativ/sportiv prin limita dimensională de 15 cm, precum și carasul 

argintiu care nu este protejat prin limită dimensională. 

- Din speciile de pești – potrivit enumerării – protejate prin limita dimensională și/sau 

perioade de prohibiție, însă neprotejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse 

(săbioară, clean, văduviță, morunaș, scobar și biban) se pot prinde zilnic în total 3 bucăți, în 

cadrul cotei zilnice referitoare la speciile de pești protejate prin limita greutății totale de 3 kg.      

c) cu biletul teritorial anual preferențial (cu un băț de pescuit), din speciile de pești 

protejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse, se pot prinde (reține) în total 2 

bucăți. 

- Din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins, se pot reține 

zilnic 5 kg de pește, inclusiv cosacul cu bot turtit, plătica, batca și cosacul, protejate în 

Regulament de pescuit recreativ/sportiv prin limita dimensională de 15 cm. 

- Din speciile de pești – potrivit enumerării – protejate prin limita dimensională și/sau 

perioade de prohibiție, însă neprotejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse 

(săbioară, clean, văduviță, morunaș, scobar și biban) se pot prinde zilnic în total 5 bucăți, în 

cadrul cotei zilnice referitoare la speciile de pești protejate prin limita greutății totale de 5 kg.      

d) cu biletul pentru copii, din speciile de pești protejate prin limitarea numărului zilnic de 

bucăți prinse, se poate prinde (reține) în total 1 bucată. 

- Din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins, se pot reține 

zilnic 3 kg de pește, inclusiv cosacul cu bot turtit, plătica, batca și cosacul, protejate în 

Regulament de pescuit recreativ/sportiv prin limita dimensională de 15 cm, precum și 

carasul argintiu care nu este protejat prin limită dimensională. 

- Din speciile de pești – potrivit enumerării – protejate prin limita dimensională și/sau 

perioade de prohibiție, însă neprotejate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse 

(săbioară, clean, văduviță, morunaș, scobar și biban) se pot prinde zilnic în total 3 bucăți, în 

cadrul cotei zilnice referitoare la speciile de pești protejate prin limita greutății totale de 3 kg. 

e) CU BILETUL ZILNIC pe canalul Poklás – din cauza gestionării suprafeței acvatice 

în scop de pescuit sportiv – nu se poate reține peștele prins. 
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f) Porțiunea suprafeței acvatice care cade în zona centrului de agrement și a 

ștrandului gratuit de pe canalul Dánfoki-Diófás funcționează ca apă pentru pescuitul 

sportiv, iar acolo prinderea și reținerea peștilor nu este posibilă. 

15. COTELE REFERITOARE LA BILETUL TERITORIAL ANUAL pentru canalele 

Észak-Békés, Közép-Békés și Dél-Békés: 

- Din speciile de pești, inclusiv cosașul, incluse în limitarea numărului zilnic de bucăți 

prinse și din speciile de pești protejate prin limitarea cantității totale a peștelui prins: 

a) cu biletul teritorial anual cu drepturi depline se pot prinde (reține) – inclusiv speciile 

de pești reglementate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse și cele reglementate 

prin limitarea cantității totale a peștelui prins – numai 50 kg.  

b) cu biletul teritorial anual preferențial (cu un băț de pescuit) se pot prinde (reține) – 

inclusiv speciile de pești reglementate prin limitarea numărului zilnic de bucăți prinse și 

cele reglementate prin limitarea cantității totale a peștelui prins – numai 25 kg.  

În cota cantitativă anuală care poate fi reținută nu se calculează speciile alogene invazive de 

pești /somnul pitic, bibanul soare, rotanul, murgoiul bălțat, carasul argintiu, speciile de 

sânger/. 

16. COTELE ZILNICE pentru canalele Észak-Békés, Közép-Békés și Dél-Békés: 

Pentru speciile de pește care se pot prinde (reține) zilnic în canalele Észak-Békés, Közép-

Békés și Dél-Békés se aplică cele consemnate în punctul 14 din Regulamentul de pescuit 

recreativ/sportiv local. 

c) Porțiunea suprafeței acvatice care cade în zona centrului de agrement și a 

ștrandului gratuit de pe canalul Dánfoki-Diófás funcționează ca apă pentru pescuitul 

sportiv, iar acolo prinderea și reținerea peștilor nu este posibilă. 

Cu excepția canalului Dánfoki-Diófás, în cota cantitativă zilnică ce poate fi reținută nu se 

calculează speciile alogene invazive de pești /somnul pitic, bibanul soare, rotanul, murgoiul 

bălțat, carasul argintiu, speciile de sânger/.  

NORMELE PENTRU ANUMITE SUPRAFEȚE ACVATICE CARE DIFERĂ DE 

CELE GENERALE 

1. Pescuitul pe brațul mort Gyiger-zug este permis numai din cele 45 de standuri de pescuit 

desemnate, cu aprobarea specială a autorității de mediu competente. 

2. Pe brațele moarte Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma și Békésszentandrás), Fűzfás-zug, 

Német-zug, Torzsási, Endrőd-Révzugi, pe lacul Béke din Orosháza, format pe locul unei 

cariere de nisip, pe lacurile de la Gyopáros și pe lacul Fás a fost ridicată prohibiția 

specifică la crap. 
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3. Pe lacul Fás sunt interzise pescuitul din barcă, folosirea bărcuței teleghidate pentru 

nădire, construirea de pontoane pentru pescuit, de standuri de pescuit betonate sau umplute, 

respectiv pescuitul de pe acestea. Pe porțiunea sudică a lacului Fás (la capătul dinspre 

Szabadkígyós) pescuitul este interzis în zona marcată de panoul indicator (zona de 

depunere a icrelor și rezervație naturală). 

4. Pe lacul Béke din Orosháza, de la cariera de nisip, și pe lacul de la Gyopáros este 

interzisă instalarea cortului. Cu excepția scopurilor de serviciu, plasarea pe apă a bărcilor și 

utilizarea acestora sunt interzise. 

5. Pescuitul pe Lacul Central Gyopáros este interzis în perioada 1 mai - 1 septembrie din 

cauza funcționării ștrandului. 

6. Pe partea interioară a brațului mort Német-zug sunt interzise pescuitul și amenajarea 

standurilor de pescuit. 

7. Pe suprafețele acvatice ale canalului Élővíz, brațului mort Gerla, canalului principal 

Vargahossza, pârâului Dánfok și ale canalelor Dánfoki și Diófás: 

7.1. Instalarea cortului și campingul sunt interzise în zonele urbane ale canalului Élővíz. 

7.2. Pe porțiunile de mal ale canalului Dánfoki-Diófás care aparțin teritoriilor centrului de 

agrement și ștrandului gratuit, se poate pescui în timpul orelor de deschidere anuale și 

zilnice ale centrului de agrement, cu achitarea taxei de intrare în tabără. 

7.3. Pe porțiunile de mal ale canalului Dánfoki-Diófás care aparțin teritoriilor centrului de 

agrement și ștrandului gratuit, este obligatorie respectarea regulamentului interior al 

instituției.  

7.4. Pe porțiunile de mal ale canalului Dánfoki-Diófás care aparțin teritoriilor centrului de 

agrement și ștrandului gratuit, în timpul funcționării ștrandului gratuit este interzis pescuitul 

în interiorul zonei delimitate de geamanduri. Pe ambele maluri ale acestor porțiuni pescuitul 

este posibil doar înaintea amplasării geamandurilor care indică teritoriul ștrandului (de 

obicei la jumătatea lunii mai) și după îndepărtarea acestora (de obicei la mijlocul lunii 

septembrie). (Cu excepția perioadei taberelor pentru copii, organizate sau sponsorizate de 

KHESZ.) 

7.5. În porțiunea îngustă de ieșire din tabăra de vacanță de pe canalul Dánfoki-Diófás – 

între lucrarea de artă cu vană dublă de închidere și gura canalului Békés III (Körgát [Dig 

Inelar]) – se poate pescui doar pe porțiunea de mal de pe partea Centrului de Agrement 

Dánfoki și a străzii Bodoki K. 

7.6. Porțiunea suprafeței acvatice care cade în zona centrului de agrement și a ștrandului 

gratuit de pe canalul Dánfoki-Diófás funcționează ca apă pentru pescuitul sportiv, iar acolo 

prinderea și reținerea peștilor nu este posibilă. 



19P01789SZE-02-02#.doc_TV. 

 
A HITELES FORDÍTÁS KULCSA 

16 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. 

 

8. Pe canalul Poklás: 

8.1. Este interzisă utilizarea bărcilor și/sau lansarea bărcilor pe apă. 

8.2. Parcarea autovehiculelor pe terasamentul (digul) de lângă canalul Poklás este posibilă 

fără a deranja traficul continuu. Când coroana terasamentului este înmuiată (noroioasă), 

circulația autovehiculelor pe terasament este interzisă. Coborârea cu autovehiculul până la 

țărmul canalului și parcarea acolo sunt interzise. 

8.3. Pescuitul este posibil doar pe malul stâng al canalului în direcția de curgere (pe 

porțiunea de mal în direcția Castelului Gyula). Pescuitul este interzis pe o rază de 5 metri de 

la podețul dinspre strada Uhrin János și vană de închidere de la strada Sittye. 

8.4. Prohibiția specifică la crap, din perioada 2 mai - 31 mai, fost ridicată. 

8.5. Este obligatorie utilizarea cântarului digital de pește, benzii de măsurat și a 

minciogului, iar utilizarea saltelei de primire crap este recomandată. 

8.6. Păstrarea locală a speciilor de pește prinse este posibilă numai în juvelnice „inelare” 

sau în saci de crap care permit menținerea în viață a peștilor. Păstrarea peștilor pe sfoară, pe 

agrafe, în juvelnice din sârmă și juvelnice fără „inele” este interzisă. Tratamentul brutal 

aplicat peștilor prinși poate atrage după sine declanșarea unei acțiuni disciplinare. 

8.7. Dacă în timpul pescuitului, cantitatea de pește prins/reținut, reglementată prin limitarea 

zilnică a numărului total de pești care poate fi reținută cu un bilet teritorial sau reglementată 

prin limitarea greutății totale, a atins deja cantitatea admisă care figurează în biletul 

teritorial, pescuitul nu mai poate fi continuat cu biletul teritorial respectiv. 

8.8. Pescuitul de noapte este interzis pe Canalul Poklás. 

8.9. Sezonul de pescuit pe Canalul Poklás: 

- de la 1 februarie până la 30 aprilie, între orele 7:00 – 17:00; 

- de la 1 mai până la 31 august, între orele 5:00 – 21:00; 

- de la 31 august până la 30 septembrie, între orele 6:00 – 20:00; 

- de la 1 octombrie până la 30 noiembrie, între orele 7:00 – 17:00. 

9. Normele specifice ale Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv privind Holt-

Körös [Crișul Mort] din Szarvas-Békésszentandrás (brațul mort Kákafok): 

9.1. În perioada dintre 15 noiembrie și 28 februarie este interzis 

a. - pescuitul între orele 20:00 – 6:00; 

b. - pescuitul din barcă și staționarea pe apă cu scule de pescuit într-o barcă. 
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9.2. A fost ridicată prohibiția specifică la crap. 

9.4. Prin tehnica de pescuit spinning se pot păstra doar peștii răpitori. 

9.5. Utilizarea cârligelor triple la undița cu plută este permisă numai în cazul pescuitului la 

pești răpitori, cu folosirea peștelui momeală. 

9.6. Pe brațul mort este permisă folosirea exclusivă a ambarcațiunilor prevăzute cu motoare 

electrice (cu excepția ambarcațiunilor de serviciu). 

VI. Reguli speciale referitoare la biletele de pescuit comercial CU SCULE MICI 

(recreativ sau sportiv) și condițiile practicării pescuitului comercial CU SCULE MICI  

1. KHESZ eliberează bilete teritoriale de pescuit comercial cu scule mici (recreativ sau 

sportiv) exclusiv pentru anumite suprafețe acvatice și în număr limitat.  

2. Biletul teritorial de pescuit comercial cu scule mici poate fi eliberat doar persoanelor care 

sunt membre ale unei organizații afiliate la KHESZ sau ale unei organizații afiliate la 

MOHOSZ („familia MOHOSZ”), au bilet valabil de pescuit comercial de Stat, respectiv 

pot să dovedească faptul că în anul precedent cererii de eliberare a biletului, au avut bilet 

teritorial de pescuit comercial cu scule mici. 

3. Cu biletul teritorial de pescuit comercial cu scule mici, eliberat de KHESZ se poate folosi 

un crâsnic de mărimea maximă 3x3 metri, cu ochiurile de plasă de 30 de milimetri sau mai 

mari. 

4. Condițiile eliberării autorizației de pescuit comercial cu scule mici: 

- examenul de pescar comercial cu scule mici (valabil cu cartea de identitate); 

- calitatea valabilă de membru al unei asociații de pescuit; 

- dovada plății Contribuției Federale Unice (ESZH); 

- bilet de pescuit comercial de Stat. 

5. Persoană care deține biletul teritorial de pescuit comercial cu scule mici, concomitent cu 

practicarea pescuitului comercial nu se poate angaja în activități de pescuit cu undița. 

6. În privința cotelor anuale (referitoare la un bilet teritorial) și zilnice care pot fi 

prinse/reținute, se vor aplica cele consemnate în punctele 13/a, 14/a și 15/a din Capitolul IV 

din Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv. 

7. În chestiunile care nu sunt reglementate în mod special în Capitolul VI, se aplică regulile 

Regulamentului de pescuit recreativ/sportiv referitoare la pescuitul cu undița. 

8. În ceea ce privește păstrarea jurnalului de captură, se vor aplica cele consemnate în 

punctul 26 din Capitolul III din Regulamentul de pescuit recreativ/sportiv. 



19P01789SZE-02-02#.doc_TV. 

 
A HITELES FORDÍTÁS KULCSA 

18 

Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt Hungarian Office for Translation and Attestation Ltd. 

 

VII. Reglementări pentru zona Parcului Național Körös-Maros [Criș-Mureș] 

(următoarele reguli se aplică bazinului hidrografice și zonei inundabile Hármas-Körös, de 

la confluența râurilor Kettős-Körös  și Sebes-Körös, în aval până la kilometrul 12): 

a) Circulația bărcilor cu motor cu explozie este permisă doar pe apa curgătoare, iar pe 

brațele moarte și pe gropile de împrumut din zona inundabilă este interzisă utilizarea 

motoarelor cu explozie. 

b) În timpul circulației pe apă, viteza bărcii trebuie aleasă în așa fel încât valurile și 

zgomotul produse de ea să fie cât mai mici cu putință. 

c) În timpul activității de pescuit cu undița, se va asigura deranjarea minimă a florei și 

faunei teritoriului. 

d) Nu este permisă abandonarea deșeurile generate în zona rezervației naturale și 

aprinderea focului în afara locurilor marcate. 

e) În zona parcului național, captura linului, săbiuței și a șalăului vărgat sunt interzise pe tot 

parcursul anului. 

f) Circulația autovehiculelor este permisă doar pe ieșirile și drumurile create, iar parcarea se 

va face imediat lângă drum, la o distanță minimă de 6 metri de albia râului. 

g) În zona inundabilă este interzisă circulația vehiculelor și autovehiculelor în afara 

drumurilor. 

h) Este interzisă tăierea, în vederea măririi standului de pescuit, a vegetației de pe mal și 

îndeosebi a speciilor lemnoase. 

i) Este interzisă aruncarea gunoiului. La ocuparea standului de pescuit, pescarul este obligat 

să colecteze gunoiul, iar la părăsirea standului de pescuit este obligat să ia cu el gunoiul și 

deșeurile. 

j) Pescuitul cu undița nu poate începe pe un stand de pescuit cu gunoi. 

k) Este interzisă ancorarea bărcii de vegetația vie sau tăiată la fața locului. 

KHESZ, Békéscsaba, decembrie 2018 
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CONTACTAREA INSPECTORILOR PISCICOLI: 

SESIZĂRI GENERALE – Gyulai Mihály, - șef de grup inspectori piscicoli, +36 (30) 

205-38-22 

Locul special de muncă: suprafețele acvatice KHESZ, brațul mort Kákafok, zona 

Alsóvíz 

Lustyik Gábor, +36 (30) 286-7618 

Locul special de muncă: brațul mort Kákafok, zona Alsóvíz 

Bohus Béla, +36 (30) 176-2052 

Locul special de muncă: brațul mort Kákafok, zona Alsóvíz 

Bogdány Zoltán, +36 (30) 233-2693 

Locul special de muncă: brațul mort Peres, zona Alsóvíz, Hortobágy-Berettyó 

Csaba Mihály, +36 (30) 233-5541 

Locul special de muncă: brațul mort Kákafok, zona Alsóvíz 

Balda Miklós, +36 (30) 326-86-41 

Locul special de muncă: zona Felsővíz, lacul Fás, canalul Élővíz  

Mézes Zsolt, +36 (30) 498-56-28 

Locul special de muncă: zona Felsővíz, lacul Fás, canalul Élővíz 

Kónya Ferenc, +36 (30) 286-7965 

Locul special de muncă: zona Felsővíz, canalul Poklás, canalul Élővíz 

Sebestyen László, +36 (30) 286-8142 

Locul special de muncă: zona Felsővíz, canalul Élővíz 

Beinschródt Tibor, +36 (30) 286-8360 

Locul special de muncă: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyyó și zonele 

acestora 

Furák Károly - furak.karoly@gmail.com 

Locul special de muncă: Sebes-Körös, Berettyó, Hortobágy-Berettyyó și zonele 

acestora 
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Fehér Csaba, +36 (30) 498-49-27 

Locul special de muncă: zona Középsővíz, suprafețele acvatice ale orașului Gyoma, 

brațul mort Félhalom și brațul mort Danzug 

Varjú Tibor, +36 (30) 286-8404 

Locul special de muncă: zona Középsővíz, suprafețele acvatice ale orașului Gyoma, 

brațul mort Félhalom și brațul mort Danzug 

Varjú Imre, +36 (30) 254-0161 

Locul special de muncă: brațul mort Peres, zona Alsóvíz, Hortobágy-Berettyó 
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SUPRAFEȚELE ACVATICE AFLATE ÎN GESTIONAREA KHESZ: 

RÂURI: 

Râul Hármas-Körös, de la casa paznicului de dig (kilometrul 12) aflată la hotarul de 

răsărit al comunei Szelevény, în amonte până la confluența râurilor Kettős- Körös și Sebes-

Körös, de asemenea, în colaborare cu HECSMSZ, de la casa paznicului de dig (kilometrul 

12) din comuna Szelevény, până la gura Tisei (04-004-1-1) (0,0-91,3 km); 

Râul Hortobágy-Berettyó, 0+000-54+800 km, Canalul principal Hortobágy-Berettyó 54 + 

800-59 + 900 km (21-04-1-1) (0,0-59,9 km); 

Râul Kettős-Körös, de la confluența râurilor Sebes-Körös și Kettős-Körös în amonte, până 

la confluența râurilor Fekete-Körös și Fehér-Körös, (04-016-1-1) (0,0-37,26 km); 

Râul Sebes-Körös, de la confluența râurilor Sebes-Körös și Kettős-Körös, până la granița 

cu România (04-019-1-1) (0,0-58,56 km); 

Râul Berettyó, de la gura râului Sebes-Körös până la granița cu România (04-018-1-1); 

Râul Fekete-Körös, de la Szananug până la granița cu România, (Granița acvatică: pe 

malul stâng: 0,0-20,5 km, malul drept: 0,0-16,5 km) (04-002-1-1); 

Râul Fehér-Körös, de la Szanazug până la granița cu România (0,0-9,28 km) (04-017-1-1) 

BRAȚE MOARTE: 

Brațul Betekincs (04-024-1-1) 

Brațul mort Kerekes-zug (04-027-1-1) 

Brațul mort Álom-zug (04-028-1-1) 

Brațul mort Öcsöd (04-031-1-1) 

Brațul mort Sirató de la Békésszentandrás, cu canalul de legătură Kákafok (04-006-1-1) 

Holt-Körös [Crișul Mort] de la Szarvas-Békésszentandrás (brațul mort Kákafok, 04-076-1-

1) (din februarie 2017 luat în arenda de KHESZ, cu excepția porțiunii de la stația de 

pompare K1 până la lucrările de artă din beton aflate la capătul brațului Bikazug). 

Brațul mort Peres (04-033-1-1) 

Holt-Körös de la Nagyfokzug (04-035-1-1) 

Brațul mort Endrőd-Révzug (04-112-1-4) 

Brațul mort Endrőd-Középső (de la Csókás) (04-109-1-4) 
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Brațul mort Kocsorhegy-Borbélyzug (04-036-1-1) 

Brațul mort Fűzfás-zug (04-111-1-4) 

Brațul mort Német-zug (04-114-1-4) 

Brațul mort Hantoskerti (Falualja) (04-110-1-4) 

Brațul mort Torzsás-zug (04-113-1-4) 

Brațul mort Sirató de la Gyomaendrőd (04-007-1-1) 

Brațul mort Danzug (04-008-1-1) 

Brațul mort Félhalom (Brațul mort Biristyók) (04-009-1-1) 

Brațul mort Folyáséri-Szilvarévzugi (04-023-1-1) 

Brațul mort Sebes-Körös (Körösladány) (04-010-1-1) 

Brațul mort Gyiger (exclusiv cu autorizație specială solicitată de la autoritatea mediului și 

pe standurile de pescuit marcate) (04-025-1-1) 

 

Brațele moarte de tip sanctuar de-a lungul râului Hármas-Körös: (Zone protejate: pescuitul 

este interzis tot anul): Brațul mort Őzény-zug, Brațul mort Aranyos, Brațul mort Borza, 

Brațul mort Kisfok. 

 

CANALE: 

Canalul Nagyér 

Canalul Esztár-Nagymarja 

Canalul Hencida-Csereerdő 

Canalul Kis-Körös 

Canalul Ördögárki 

Canalul Zsáka-Furta 

Canalul Nyártó 

Canalul Poltraláp 

Canalul Pappzug 

Toată porțiunea canalului Élővíz (04-014-1-1) 

Brațul mort Gerla (04-013-1-1) 

Canalul principal Vargahossza (04-012-1-1) 

Canalul Dánfokér (04-015-1-1) (Canalul de alimentare Békés III - Canalul Körgát) 

Canalele Dánfoki-Diófás (04-150-1-4) 

Canalul principal Szeghalom (04-038-1-1) 

Canalul de centură Szeghalom (04-039-1-1) 

Canalul de evacuare Szeghalom (04-040-1-1) 

Canalul principal Dióér (04-041-1-1) 

Canalul principal Cigányfok (04-042-1-1) 

Canalul principal Büngösd (04-043-1-1) 

Canalul principal Határér-Kölesér de la km 0+000 m, până la km 28+900 m (04-044-1-1) 
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Canalul principal Póstelek (04-045-1-1) 

Canalul principal Gyepes (de la km 0+000 m, până la km 31+340 m) (04-046-1-1) 

Canalul V3s Óvár (04-047-1-1) 

Canalul principal Fazekaszug (04-048-1-1) 

Canalul principal Folyásér de la km 0+000 m, până la km 10+000 m (04-049-1-1) 

Canalul principal Dögös-Kákafok (04-050-1-1) 

Canalul Vekker (04-051-1-1) 

Canalul mare Battonya (04-052-1-1) 

Canalul Királyhegyes de la km 5+964 m, până la km 25+129 m (04-053-1-1) 

Canalul Sámson-Apátfalva de la km 22+475 m, până la km 32+600 m (04-054-1-1) 

Canalul Cigánykaér, în secțiunea numărul 0 -17+709 (04-055-1-1) 

Canalul Szárazér de la km 32+600 m, până la km 49+422 m (04-056-1-1) 

Canalul Élővíz de la Mezőhegyes, de la km 7+677 m, până la km 18+341 m (04-057-1-1) 

Canalul principal Kutas, pârâul Kutas și canalul Kutas (04-058-1-1) 

Canalul Alsó-Ó-Berettyó (04-059-1-1) 

Canalul Kálló cu brațele Derecske, Konyár, Tépe-Horgas (04-060-1-1) 

Canalul principal Holt-Sebes-Körös (04-037-1-1) 

Canalul principal Villogó cu canalele principale Karcag I, III, IV. (04-061-1-1) 

Canalul principal Kakat (04-062-1-1) 

Canalul Malomzug-Décsipuszta (04-063-1-1) 

Canalul Malomzug-Simafok (04-064-1-1) 

Canalul Almár (04-185-1-1) 

 

LACURI: 

Lacul Fás – Békéscsaba (04-011-1-4), 

Lacul de pescuit Béke de la cariera de nisip din Orosháza (04-098-1-4) 

Lacurile de la Gyopáros (lacul de nord, lacul de mijloc și lacul de sud) (04-140-1-4) 

Lacul Vajda – Gyomaendrőd (04-179-1-4) 

 

SUPRAFEȚE ACVATICE PENTRU PESCUITUL SPORTIV: 

Canalul Poklás – Gyula – Románváros (04-173-1-4) 

Canalul Dánfoki-Diófás, porțiunea din canal de pe teritoriul Centrului de Agrement de la 

Dánfok (04-150-1-4) 
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Limitele de mărime și greutate care figurează în Regulamentul de pescuit 

recreativ/sportiv local al KHESZ:  

centimetri (cm); kilograme (kg) 

Specia peştelui Limita inferioară a mărimii Limita superioară a mărimii sau greutăţii 

cosacul cu bot turtit 15 cm - 

plătică 15 cm 40 cm 

batcă 15 cm - 

cosac 15 cm - 

biban 15 cm - 

crap 35 cm <6 kg 

şalău 40 cm 70 cm 

ştiucă 45 cm 70 cm 

avat 45 cm 70 cm 

cosaş 50 cm - 

lin Reţinerea este INTERZISĂ tot timpul anului. 

  

Pentru speciile de pești protejate prin limitarea dimensiunii, care nu figurează în tabel, se 

aplică limitările dimensionale conforme Vhr, care se găsesc pe pagina 45 a documentului 

de pescuit unitar de Stat.    

Pe teritoriul Parcului Național Criș-Mureș (KMNP) (zona inundabilă a Crișului Triplu, vezi 

punctul VII) speciile de pești lin, săbiuță și șalău vărgat sunt protejate pe plan local, iar 

captura lor este interzisă. 
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Tablou sintetic 

Cotele privind prinderea (reținerea) peștilor în apele KHESZ 

  Copii Adulți General 

pentru tineret   

Preferențial – 

cu un băț de 

pescuit 

COTELE 

ANUALE cu 

bilete 

generale, 

comasate și 

teritoriale 

Numărul zilnic 

de bucăți 

limitat 

Greutatea totală 

limitată 

10 kg + în 

apele închise 1 

bucată de somn 

30 kg 

împreună 100 

kg + în apele 

închise 5 bucăți 

de somn 

împreună 40 kg 

+ în apele 

închise 2 bucăți 

de somn 

împreună 60 kg 

+ în apele 

închise 3 bucăți 

de somn 

COTELE 

ZILNICE cu 

bilete 

generale, 

comasate și 

teritoriale și 

cu bilete 

pentru canale 

Numărul zilnic 

de bucăți 

limitat 

Greutatea totală 

limitată 

1 bucată 

3 kg, iar în 

cadrul acestora, 

3 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

2+1 bucăți 

5 kg, iar în 

cadrul acestora, 

5 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

1 bucată 

3 kg, iar în 

cadrul acestora, 

3 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

2 bucăți 

5 kg, iar în 

cadrul acestora, 

5 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

COTELE 

ANUALE cu 

bilete pentru 

canale 

Numărul zilnic 

de bucăți 

limitat și 

greutatea totală 

limitată în total 

 

– 

 
50 kg – 25 kg 

COTELE 

ZILNICE cu 

bilete pentru 

canale 

Numărul zilnic 

de bucăți 

limitat 

Greutatea totală 

limitată 

– 

2+1 bucăți 

5 kg, iar în 

cadrul acestora, 

5 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

– 

2 bucăți 

5 kg, iar în 

cadrul acestora, 

5 bucăți de 

săbioară, clean, 

văduviță, 

morunaș, 

scobar și biban 

Cu biletul zilnic, pe canalul Poklás și în interiorul porțiunii de pe canalul Dánfoki-Diófás din interiorul 

centrului de agrement – din cauza gestionării suprafeței acvatice în scop de pescuit sportiv – nu se 

poate reține peștele prins. 
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