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A Horgász a területi jegy megváltásával és aláírásával egy-
ben elismeri, hogy a KHESZ helyi horgászrendjében foglalt
szabályokat, előírásokat megismerte és magára nézve köte-
lezőnek ismeri el, ezért a horgászat megkezdése előtt kérjük
figyelmesen olvassa el a horgászrend tartalmát.



A KHESZ KEZElÉSÉbEn lÉvŐ víZTErÜlETEK HElyi
HorgáSZrEndjE EgySÉgES SZErKEZETbEn

2019. 

i. A Horgászrend hatálya, alapvető rendelkezések 

1. Jelen Horgászrend a KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási víz-
területen vagy a halgazdálkodási vízterület partjának minősülő területen
horgászatot, vagy rekreációs-kisszerszámos célú halászatot folytató, ér-
vényes területi jeggyel rendelkező, vagy ott horgászkészséggel vagy re-
kreációs-kisszerszámos halászkészséggel tartózkodó személyekre terjed
ki.
2. A KHESZ Helyi Horgászrendjében (a továbbiakban Horgászrend)
nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről
szóló 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.), a halgazdálkodás és a halvédelem
egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013.(XII.29.) VM ren-
deletben (Vhr.), foglaltak irányadók.
3. A Horgászrendben használt fogalmakat a Hhvtv. és a Vhr. szerint
kell értelmezni. A Horgászrendben foglalt előírások megsértése, az egy-
séges állami horgászokmány (fogási napló) szabálytalan vezetése esetén
a területi jegy bevonásra kerül. A horgászat szabályait sértő horgásszal
szemben halvédelmi bírság kiszabására irányuló eljárás, minősített eset-
ben büntetőeljárás kezdeményezése mellett a KHESZ Fegyelmi Bizott-
sága a KHESZ alapszabályában foglaltak szerint 1 évtől 5 évig terjedő,
a KHESZ által kiadott területi jegyekváltásától törtétnő általános eltiltást
szabhat ki.
4. A területi jegy megváltásával és annak aláírásával a horgász a Hor-
gászrend szabályait, valamint a területi jegyen szereplő egyéb rendel-
kezéseket tudomásul veszi, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el,
egyben hozzájárul ahhoz, hogy a horgászat szabályainak megsértése
esetén róla fénykép-, vagy videofelvétel készülhessen. A fénykép-
és/vagy videofelvételeket a KHESZ köteles zártan kezelni és az eljárás
lezárulása után megsemmisíteni.



5. A KHESZ fenntartja azon jogát, hogy az általa kezelt vízterületre
a Horgászrendben nem szereplő rendelkezést vezessen be, melyet a te-
rületi jegyen, a KHESZ honlapján (www.khesz.hu), helyi újságban
és/vagy a helyszínen jól látható módon (pl. kitáblázással) közzé tesz.
6. A  KHESZ-t a kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának
minősülő területen horgászat közben, vagy azzal összefüggésben bekö-
vetkezett balesetért vagy kárért felelősség nem terheli.
7. A  KHESZ kezelésében lévő vízterületeken és azok partjának mi-
nősülő területen való tartózkodás horgászatot nem érintő általános sza-
bályai a horgász családtagokra, kísérőkre is kötelező érvényűek.
8. /A. A KHESZ kezelésében lévő vízterületeken egy horgász tárgy-
évben (adott évi területi jegyek érvényeségi időszaka alatt) összesen
100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától és da-
rabszámától függetlenül.
/b. A 100 kg kifogása (elvitele) után a horgász részére kizárólag „B”
típusú ÉVES területi jegy adható ki, a horgászat „B” típusú ÉVES te-
rület jeggyel folytatható. 
/C. A 100 kg-os összsúlyba nem számít be a csatornákra külön ki-
adott területi jegyek alapján kifogható (elvihető) halmennyiség.
/d. A csatornákra külön kiadott éves területi jeggyel kifogott (elvitt)
halkvóta elérése után a horgászat szintén a Horgászrend 8/B. pontja sze-
rint folytatható.
/E. A KHESZ kizárólag egyféle „B” típusú éves általános típusú jegyet
ad ki.
9. /A. A KHESZ kezelésében lévő vízterületeken egy kisszerszámos
halász tárgyévben (adott évi területi jegyek érvényességi időszaka alatt)
összesen 100 kg halat foghat ki az általa váltott területi jegyek típusától
és darabszámától függetlenül. A 100 kg-os összsúlyba nem számít be a
külön a csatornákra kiadott területi jegyek alapján kifogható (elvihető)
halmennyiség. 
/b Az egy kisszerszámos-rekreációs halász területi jeggyel 100 kg hal
kifogása (elvitele) esetén a Horgászrend 8. pont B, D, E. pontjában fog-
laltakat alkalmazzuk. 



10. Az adott területi jegy megvásárlását megelőzően a Horgász
saját felelőssége az, hogy számára a Horgászrend tartalma és a vá-
lasztott vízterület(ek) – a használt horgászmódszerhez igazodóan -
megfelelőnek bizonyulnak-e. A területi jegy árának utólagos vissza-
fizetésére előzők miatt, illetve vis maior esemény bekövetkezése
okán, figyelembe véve a KHESZ által kiadott területi jegyek komp-
lex (több vízterületre szóló) területi hatályát, nincs lehetőség.

ii. A KHESZ álTAl KiAdoTT HorgáSZ TErÜlETi jEgyEK

1. A KHESZ kezelésében lévő halgazdálkodási vízterületen hor-
gászni, vagy rekreációs-kisszerszámos célú halászatot folytatni, illetőleg
a vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel, kisszerszámos ha-
lászkészéggel tartózkodni csak a KHESZ által kiadott érvényes területi
jegy és a horgászathoz, vagy rekreációs-kisszerszámos halászathoz a
jogszabályok által előírt más szükséges dokumentumok birtokában
lehet.
2. A területi jegy a rajta feltüntetett időpontig érvényes. 
- Éves: kiváltástól a tárgyévet követő év január 31-ig,
- Heti: a kitöltéstől számított 7 naptári napra, 
- 24 órás: a kitöltés idejétől számított 24 órán át. 
Egyes vízterületeken a területi jegy érvényességét a KHESZ fentiektől
eltérő, rövidebb időszakra is meghatározhatja.
3. A KHESZ által kiadott területi jegyek típusai és fajtái:
- típusa szerint horgász, vagy kisszerszámos (rekreációs-, vagy
sport-) halász
- a területi jegyben szereplő vízterületek szerint: általános, összevont,
térségi (egyes vízterületekre szóló), vagy egy vízterületre szóló, csator-
nákra szóló
- az engedélyt kiváltó horgászati besorolása szerint: 
teljes jogú (felnőtt), 
általános ifjúsági (díjmentes állami horgászjeggyel a horgászvizsga leté-
telétől a 15. életév be nem töltéséig nagykorú személy felügyelete mellett.



kedvezményezett - egybotos (hölgy, 70 éven felüli, díjköteles állami
horgászjeggyel 15. életévbetöltésétől-18 éves korig, továbbá – igazoltan
- mozgásszervi, hallási fogyatékos, vak és gyengénlátó személy)
gyermek (3. éves életkor betöltésétől a 15. éves életkor be nem töltéséig
nagykorú személy felügyelete mellett)
- a kiváltó tagsági viszonya szerint: a KHESZ-szel és MOHOSZ csa-
ládhoz tartozó tagegyesülettel tagsági viszonyban álló (A), vagy a
KHESZ-szel és MOHOSZ családhoz tartozó tagegyesülettel tagsági vi-
szonyban nem álló (vagy A típusú területi jeggyel kvótát elérő)  (B).
(A KHESZ és MOHOSZ családhoz tartozást, azaz az egységes szövet-
ségi hozzájárulás (ESZH) érvényességét a horgászigazolványba tár-
gyévre beragasztott bélyeg igazolja.)
4. A területi jegyek árai a 2. és 3. pontban foglaltak alapján különböznek. 
5. Elveszett területi jegy pótlása kizárólag újbóli megvásárlásával le-
hetséges. Elvesztés miatt pótoltegységes állami horgászokmánnyal a
KHESZ vizein a horgászat – a Horgászrendben szereplő kvóták pontos
ellenőrizhetősége miatt - kizárólag a területi jegy újbóli megvásárlásával
folytatható. Eltulajdonított területi jegy az eltulajdonítást igazoló doku-
mentumok, jegyzőkönyv ellenében a KHESZ központi irodájában pó-
tolható előzetes egyeztetést követően.Területi jeggyel kapcsolatos
kérdéses esetekben – a kapcsolódó dokumentumokkal és írásos kére-
lemmel együtt - a KHESZ központi irodájában ügyfélfogadási időben
kérhető állásfoglalás.
6. A Hhvtv 40 §. (5) bekezdése szerinti, állami horgászvizsga letétele
alól mentesült, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fo-
gyatékos személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizs-
gával rendelkező személy folyamatos jelenlétében horgászhat. Egyedi
esetben előzetes egyeztetést követően a KHESZ központi iroda állás-
foglalása a mérvadó.
7. A KHESZ által kiadott horgász területi jegyek fajtái szerint az alábbi
horgászkészségek egyidejű használata engedélyezett: 
7.1.Teljes jogú területi jeggyel: kettő - legfeljebb három, darabonként
legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészség, valamint



egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
7.2. Kedvezményes I, II, és turista állami horgászjegyhez kiadott területi
jeggyel: egy - legfeljebb három, darabonként legfeljebb háromágú, ho-
roggal felszerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1
m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló.
7.3. Gyermek területi jeggyel: egy - legfeljebb háromágú horoggal fel-
szerelt - horgászkészség, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem
nagyobb csalihalfogó emelőháló használható, kizárólag nagykorú sze-
mély felügyelete mellett, napkeltétől napnyugtáig.
8. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász típusú területi jegyekkel
használható halászeszköz paramétereit a horgászrend VI. fejezet 3.
pontja szabályozza.



iii.  A HorgáSZAT álTAlánoS SZAbályAi

1. Szemetes helyen horgászni tilos. A horgászhelyen talált szemetet,
hulladékot a horgász köteles a horgászat megkezdése előtt szemetes
zsákba összegyűjteni, a horgászat alatt keletkező hulladékot össze-
gyűjtve szemetes zsákban tárolni, és azt a horgászat befejeztével ma-
gával vinni. Szemetelésnek minősül a cigarettacsikk, különböző magok
héjai, valamint a rágógumi eldobása is. Szemetes horgászhelyen való
horgászatért a területi jegy a helyszínen bevonásra kerül, vagy a
horgászat közben keletkezett szemét hátra hagyása miatt utólago-
san is bevonásra kerülhet.
2. Vízinövények, fák, bokrok kivágása, tördelése, gyérítése tilos.
3. Árvízvédelmi töltésen - beleértve a töltés külső és belső 10-10 mé-
teres előterét - segédmotor-kerékpárral, motorral és gépjárművel köz-
lekedni, a vízügyi műtárgyakat (duzzasztómű, duzzasztó, gát, tiltó,
zsilip, stb.) 50 méteren belül megközelíteni csak az illetékes vízügyi
szerv érvényes hozzájárulásával lehet. A hozzájárulások adott járműka-
tegóriára kérelem alapján kiválthatók irodánkban, tagegyesületeinknél
és a bizományos forgalmazó pontokon.
4. Horgászversenyre kijelölt partszakaszon a KHESZ vagy az általa
engedélyezett verseny szervezőjének rendelkezése szerinti helyek sza-
badon hagyása, illetve átadása kötelező. A versenyek előtt a KHESZ az
érintett vízterület egyes szakaszain általános horgászati tilalmat rendel-
het el.
5. Foglalt horgászhely létesítése nem engedélyezett. Az etetés jelzé-
sére használt bójákat, jelöléseket és a csónak kikötésére használt esz-
közöket a vízből a horgászat befejeztével el kell távolítani.
6. A vízterületeken folyamatos életvitelszerű tartózkodás és helyfog-
lalás nem lehetséges. Az ilyen nyilvánvaló esetekben a halászati őr a
vízterület partjának azonnali elhagyására adhat utasítást.
7. A halászati őr, társadalmi halőr a felállított sátor elbontására, a le-
állított lakókocsi elvontatására adhat utasítást, különösen, amennyiben
azok elhelyezése folyamatosan foglalt hely létesítésére, életvitelszerű



ott tartózkodásra irányul, vagy a természeti környezetet, növényzetet
károsítja. Felszólítás esetén a horgász köteles a sátrat vagy a lakókocsit
a vízpartról eltávolítani.
8. Mások zavarása, a túlzott zajkeltés minden formája tilos. Nyilván-
való alkoholos befolyásoltság miatt mások zavarása esetén a halászati
őr, társadalmi halőr által a horgászat folytatása megtiltható a terület
azonnali elhagyásának elrendelése mellett.
9. A horgász köteles magánál tartani halmérleget, mérőszalagot, ki
nem törölhető golyóstollat és szemeteszsákot, melyek meglétét a halá-
szati őr, társadalmi halőr ellenőrizheti. A horgász köteles a kifogott halat
a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - annak fajának, méretének
és mennyiségének megfelelően kíméletesen – tárolni és szállítani. Kí-
méleti okokból drót haltartó szák használata nem engedélyezett.
10. Az adott hal méretét a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó tövéig
(standard testhossz) kell megállapítani.
11. A kifogott (elvitelre szánt) hal a vízparton más horgásznak nem ad-
ható át, nem ajándékozható el, el nem adható, kereskedelmi forgalomba
nem hozható, állatok takarmányozására nem használható.
12. Haltartóban tárolni csak a helyben kifogott halat lehet. A horgász-
hely elhagyásáig az elvitelre szánt halat élve (fejjel, farokkal együtt)
kell tartani, vízparton halat tisztítani nem lehet (darabolás, filézés tilos),
kivéve, ha a horgász táborozik és helyben készíti el halételét. Ez esetben
a hal maradványokat a III/1 pont szerint kell kezelni. Tilos a halat más
horgász által fogott halakkal együtt, közös szákban tartani. 
13. A jó vízminőség hosszú távú megőrzése érdekében az etetőanyag
túlzott mértékű bejuttatása tilos. Az etetőanyag bejuttatását vízminő-
ség-védelmi okokból a vízkezelő, vagy az általa megbízott halászati őr,
társadalmi halőr megtilthatja, bejuttatásának mennyiségét korlátozhatja.
14. A csónakból vontatott horgászeszközzel (készséggel) történő hor-
gászat (sleppelés)a KHESZ kezelésében lévő vízterületeken tilos.
15. A csónakos horgászatnál a parti horgászok zavarása tilos.
16. Vízparti ellenőrzés során a halászati őr, társadalmi halőr felszólítására
a csónakos horgász a vízről köteles kijönni a vízpartra ellenőrzés céljából.



17. Az engedélyben szereplő folyókon, csatornákon valamint a Fás
tavon és Orosházi homokbányatavon, a gyomaendrődi Fűzfás-zugon,
Falualjai holtágon, valamint a Vajda tavon a lékhorgászat tilos. A Fás
tavon és az Orosházi homokbánya-tavon fürdés, kutyafürdetés, más
egyéb vízi sport tilos.
18. A behordás minden formája (etetőhajóval, csónakkal, gumimatra-
con, úszva, stb.) tilos, kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által szer-
vezett, vagy támogatott versenyek alkalmával.
19. A horgászhelyet sötétedés után kötelező jól látható módon megvi-
lágítani.
20. A horgász a bevetett horgászeszköztől csak úgy távolodhat el, fel-
ügyeletüket úgy kell biztosítania, hogy kapás esetén arra - az adott mód-
szerhez igazodó időn belül - reagálhasson. A bevetett horgászeszköz
őrzését, felügyeletét másra bízni tilos.
21. A horgász köteles a vízpartokon körültekintően közlekedni. Az en-
gedélyben feltüntetett vizek partján a köz- és magántulajdonban, gaz-
dasági eszközökben, terményben kárt okozni tilos. Ezen károkozásokért
az elkövető anyagi felelősséggel tartozik.
22. A KHESZ igazolvánnyal (szolgálati jelvénnyel) ellátott halászati
őrei a halgazdálkodási és rendészeti jogszabályok alapján jogosultak a
horgász okmányainak, zsákmányának, indokolt esetben felszerelési tár-
gyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére, visszatartására.
A halászati őröket rendészeti szolgálati feladatot ellátó személyként fo-
kozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek!
23. A Horgászrendben külön nem szabályozott, az egységes állami hor-
gászokmány fogási napló részének vezetésére vonatkozó általános sza-
bályokat a horgászokmány I. és II. fejezete tartalmazza.
24. Ha a horgászat során a kifogott (szákba került) halak száma elérte
az adott kategóriára engedélyezett napi maximum mennyiséget, akkor
a kategória szerinti halfajokra a horgászatot haladéktalanul be kell szün-
tetni.
25. A telepített halállomány mozgására és növekedésére irányuló vizs-
gálatok miatt haljelölések történnek. Amennyiben a kifogott halon a



hát-úszója mögötti pikkelyzetből kiálló, számsorral ellátott kis színes
„csövecske“ található, a jel egyedi számát, a fogás idejét, helyét, a hal
súlyát és hosszát a KHESZ címére telefonon, levélben, vagy e-mail-en
kérjük eljuttatni, melyet köszönünk.
26. A horgász (az engedélyes) a kifogott és megtartani kívánt darab-
szám korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után azon-
nal köteles a fogási naplóba tollal, kitörölhetetlen módon bejegyezni. 
A darabszám-korlátozással nem védett halak mennyiségét azok össztö-
megében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása
előtt - többnapos horgászat esetén naponta egyszer - köteles a fogási
naplóba bejegyezni.
A bejegyzést naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz
ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darab-
számkorlátozással nem védett halakat fog ki.



iv. HorgáSZáSi ÉS fogáSi TilAlMAK, MÉrET- ÉS
MEnnyiSÉgi KorláToZáSoK HElyi SZAbályAi

1. A telelő halak védelmében december 1-től február 28-ig tilos hor-
gászni és horgászfelszereléssel tartózkodni az alábbi folyószakaszokon
(a tilalom érvényes a felsorolt szakaszok árvízvédelmi töltésen belüli,
azaz hullámtéri ágaira és kubikjaira is):
a) Hármas-Körösön:
- 30-34 fkm – az Özén-zugi holtág felső (Öcsöd településhez közelebb
eső) betorkolásától a Gyiger-zugi holtág alsó (Kunszentmárton telepü-
léshez közelebb eső) betorkolásáig,
- 57-61 fkm – az un. „Kis harcsás, Nagy harcsás” szakaszon,
- a halásztelki vasúti hídtól (Szarvas-Mezőtúr vasútvonal) lefelé 1 km-
en át,
- a 81-85 fkm–un. "kis S",
- a Kettős és Sebes-Körös összefolyásától lefelé 0,5 fm km-ig (Hármas-
Körös 0,0-0,5 fkm),
b) a Fekete-Körösön: szanazugi gátőrháztól a 2 fm km-ig terjedő sza-
kaszon,
c) A Sebes-Körösön, a Berettyó folyó torkolatától felfelé 500 méte-
ren,
2. Az ívó halállomány védelmében március 1-től - május 31-ig a Ket-
tős-Körös bal partján, a dobozi híd utáni öböl Békéshez közelebb eső
szélétől a bal parti kubikgödröket összekötő csatorna („Róna csatorna”)
záró zsilipéig (Békési duzzasztótól felfelé a bal parton kb. 1,5 km-re, a
meder beszűkülésénél.)
3. Egész évben tilos horgászni:
a) a Hármas-Körös mentén található kíméleti területként kijelölt szen-
tély jellegű holtágakon: Iriszló-; Malom-zug; Brena-zug; Őzén-zug;
Aranyos-; Borza- és Kisfoki-holtágon.
b) a Fás tó Szabadkígyós felőli végén táblával jelzett kíméleti terület-
ként funkcionáló tórészen.
c) A Gyomai Sirató holtágon a szivornya kezelő épület mögötti első



stéggel szemben, a holtág külső ívén húzódó ívóhelyként funkcionáló
kisöbölben.
d) A Hármas-Körösön, a Danzug holtág árvízvédelmi töltésen belüli
részén.
e) A Sebes-Körösön a hallépcső teljes területén, a bal parton a hallép-
cső befolyójától felfelé számított 100 méterig, továbbá a jobb parton a
befolyójával szemben felfelé és lefelé számított 50 méteres partszaka-
szon belül.
f) A Kakat-csatornán, az 1900-as csatornaszelvényében lévő műtárgy-
tól (az Ecsegfalva-Kisújszállás közötti 4205 számú közút és a Mirhói
szivattyútelepre vezető kövesút leágazásánál) a Mirhói szivattyútelep
előtti vashídig (kivéve egyedi esetekben a vízkezelő által adott terület
megközelítési engedéllyel).
g) A Kakat-csatorna jobb partján (folyásirány szerint), a régi 4-es út
hídja és a halasavak alsó részén lévő Kakat-csatorna műtárgy közötti
szakaszon.
A fent felsorolt tiltott területek pontos helyei, határai a KHESZ
weboldalán (khesz.hu) a Tiltott területek menüpont alatt térképen
ábrázolva, gPS koordinátákkal részletesen megtalálhatók.
4. A harcsa kifogása december 1-től február 28-ig az összes vízte-
rületen tilos.
5. Általános (haltelepítési) tilalmi időben horgászni, a halgazdálkodási
vízterületen vagy annak partján horgászkészséggel tartózkodni tilos.
Ebben az időszakban a halak szoktató etetése sem engedélyezett.
6. A kifogott törpeharcsát, naphalat, amurgébet, busa fajokat és raz-
bórát a vízbe visszahelyezni tilos, e halfajok korlátlan mennyiségben
foghatók és elvihetők. Ezen halfajok csalihalként csak azon vízterületen
használhatók, ahol kifogásra kerültek.
7. A KHESZ összes vízterületén az alábbi halfajokra 15 cm-es mé-
retkorlátozás érvényes:
a) karika keszeg (Abramisbjoerkna L.)
b) dévérkeszeg (Abramisbrama L.)
c) lapos keszeg (Abramisballerus L.)



d) bagolykeszeg (Abramissapa P.)
e) sügér (Percafluviatilis L.).
A felsorolt halfajok 15 cm-nél kisebb egyedei csalihalként sem hasz-
nálhatók.
8. A KHESZ valamennyi vízterületén a felsorolt halfajokra vonatkozó
érvényes legkisebb kifogható-elvihető méret:
a) a ponty: 35 cm
b) a csuka és balin: 45 cm
c) a süllő: 40 cm
d) amur: 50 cm
Az. 7. és 8. pontban nem szereplő méretkorlátozással szabályozott hal-
fajokra a Vhr. szerinti méretkorlátozások vonatkoznak.
9. A KHESZ valamennyi vízterületén az alábbi standard testhosszú-
ságot, vagy egyedsúlyt elérő halakat kifogásuk után azonnal kímélete-
sen vissza kell helyezni a szaporodó képes törzsállomány biztosítása és
a vizek horgászturisztikai vonzerejének javítása érdekében:

a) ponty: 6 kg
b) csuka, süllő és balin: 70 cm.
d) dévérkeszeg: 40 cm.

10. Mennyiségi korlátozások tekintetében az amurra a napi darabszám-
korlátozással védett, az ezüstkárászra az összsúlykorlátozással védett
halfajokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (A busa fajok napi
és éves korlátozás nélkül kifoghatók.)
11. A süllő tilalmi ideje március 1-től április 30-ig tartó időszakban a
KHESZ kezelésében lévő összes vízterületen érvényes.
12. A compó kifogása (megtartása) a KHESZ kezelésében található ösz-
szes vízterületen TILOS!

12. ÉvES fogáSi KvÓTáK - jegytípusonként:

Az alábbi éves és napi fogási kvótákat kell alkalmazni abban az esetben
is, ha egy személy egy időben a KHESZ által kiadott több fajta területi
jeggyel rendelkezik (mennyiségi korlátozások összeadásának tilalma). 



Kivételt képeznek az Észak-, Közép- és Dél-Békési csatornákra külön
kiadott területi jeggyel kifogható éves kvóták, melyek az általános éves
mennyiségi korlátozásba nem számítanak be.  A 100 kg kifogása (elvi-
tele) után a horgász részére kizárólag „B” típusú ÉVES területi jegy ad-
ható ki, a horgászat „B” típusú ÉVES terület jeggyel folytatható.
A csatornákra külön kiadott éves területi jeggyel kifogott (elvitt) hal-
kvóta elérése után a horgászat szintén az előző mondatban foglaltak sze-
rint „B” típusú ÉVES területi jeggyel folytatható. A KHESZ kizárólag
egyféle „B” típusú éves általános típusú jegyet ad ki.

13. ÉvES TErÜlETi jEgyrE vonATKoZÓ KvÓTáK 
(kivéve az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákra külön kiváltott 
területi jegyeket): 

A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból, amurból és 
összsúlykorlátozással védett halfajokból.
a) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen 100 kg fogható ki
(vihető el). A 100 kg (elvihető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtá-
gak, tavak, csatornák) nem számít bele 5 darab 10 kg-os és azt megha-
ladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos halfajok
/törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász,busa fajok/.
b) általános ifjúsági éves területi jeggyel mindösszesen 40 kg fogható
ki (vihető el). A 40 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe a zárt vize-
ken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 2 darab 10 kg-os és
azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós idegenhonos
halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa
fajok/.

b/2) kedvezményes (egy botos) éves területi jeggyel mindösszesen 60
kg fogható ki (vihető el). A 60 kg, legfeljebb 60 darab kifogható (elvi-
hető) halmennyiségbe a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem
számít bele 3 darab 10 kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, va-
lamint az inváziós idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb,



kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.
c) általános gyermek területi jeggyel mindösszesen 30 kg fogható ki
(vihető el), melyben a napi darabszám-korlátozással védett halfajokból
mindösszesen 10 kg lehet. A 30 kg kifogható (elvihető) halmennyiségbe
a zárt vizeken (holtágak, tavak, csatornák) nem számít bele 1 darab 10
kg-os és azt meghaladó egyedsúlyú harcsa, valamint az inváziós ide-
genhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüst-
kárász, busa fajok/. (A szabály a KHESZ kezelésében lévő csatornákra
egyaránt vonatkozik.)

14. nAPi KvÓTáK
a) teljes jogú területi jeggyel napi darabszám-korlátozással védett hal-
fajokból összesen 3 darab fogható ki (vihető el), melyből 2 darab lehet
egy fajba tartozó.
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, be-
leértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-
dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett
ezüstkárászt is.
- A méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-
korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, do-
molykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5
darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással védett halfajokra vonat-
kozó napi kvótán belül.

b) általános ifjúsági területi jeggyel napi darabszám-korlátozással vé-
dett halfajokból összesen 1 darab fogható ki (vihető el),
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, be-
leértve a horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-
,dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá a méretkorlátozással nem védett
ezüstkárászt is.
- Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-
korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, do-
molykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3



darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra
vonatkozó napi kvótán belül.

c) kedvezményes (egybotos) területi jeggyel napi darabszám-korláto-
zással védett halfajokból összesen 2 darab fogható ki (vihető el),
- Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 5 kg vihető el, be-
leértve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-,
dévér-, karika-, laposkeszeget.
- Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-
korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, do-
molykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 5
darab fogható ki az 5 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra
vonatkozó napi kvótán belül.

d) gyermekjeggyel napi darabszám-korlátozással védett halfajokból
összesen 1 darab fogható ki (vihető el).
Összsúlykorlátozással védett halfajokból naponta 3 kg vihető el, bele-
értve a Horgászrendben 15 cm-es méretkorlátozással védett bagoly-
dévér-, karika-, laposkeszeget, továbbá méretkorlátozással nem védett
ezüszkárászt is.
Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett, de napi darabszám-
korlátozással nem védett – felsorolás szerinti - halfajokból (garda, do-
molykó, jász, szilvaorrú keszeg, paduc és sügér) naponta összesen 3
darab fogható ki a 3 kg összsúlykorlátozással szabályozott halfajokra
vonatkozó napi kvótán belül.

e) A Poklás csatornán nAPijEggyEl – a vízterület sporthorgász
célú kezelése miatt – hal nem vihető el. 
f) A dánfoki-diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand terü-
letére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon
hal kifogása-elvitele nem lehetséges.



15. ÉvES TErÜlETi jEgyrE vonATKoZÓ KvÓTáK
az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:

- A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból és amurból, to-
vábbá összsúlykorlátozással védett halfajokból: 
a) teljes jogú éves területi jeggyel mindösszesen: - a napi darabszám
korlátozással szabályozott és az összsúlykorlátozással szabályozott hal-
fajokat is bele értve - 50 kg fogható ki (vihető el).
b) kedvezményes (egybotos) területi jeggyel mindösszesen: - a napi
darabszám korlátozással szabályozott és az összsúlykorlátozással sza-
bályozott halfajokat is bele értve - mindösszesen 25 kg fogható ki (vi-
hető el).
Az elvihető éves mennyiségi kvótába nem számítanak bele az inváziós
idegenhonos halfajok /törpeharcsa, naphal, amurgéb, kínai razbóra,
ezüstkárász, busa fajok/.

16. nAPi KvÓTáK az Észak- Közép- és Dél-békési csatornákra:

Az Észak-, Közép-, és Dél-békési csatornákon naponta kifogható (el-
vihető) halfajokra vonatkozóan a Horgászrend 15. oldal - 14. pontban
foglaltakat kell alkalmazni.

c) A dánfoki-diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand te-
rületére eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál,
azon hal kifogása-elvitele nem lehetséges.

A Dánfoki-Diófás csatorna kivételével az elvihető napi mennyiségi kvó-
tába nem számítanak bele az inváziós idegenhonos halfajok /törpehar-
csa, naphal, amurgéb, kínai razbóra, ezüstkárász, busa fajok/.



AZ EgyES víZTErÜlETEK álTAlánoSTÓl ElTÉrŐ
SZAbályAi 
1. A Gyiger-zugi holtágon a horgászat csak akijelölt 45 horgászálláson
lehetséges, az illetékes természetvédelmi hatóság külön engedélyével.
2. A Félhalmi, Danzug, Siratói (Gyoma és Békésszentandrás), Fűz-
fás-zugon, Német-zugon, Torzsási, Endrőd-Révzugi, holtágakon, az
Orosházi Béke homokbányatavon, a Gyopárosi tavakon és a Fás-tavon
a ponty fajlagos tilalma feloldva.
3. A Fás-tavon csónakból horgászni, etetőhajót használni, stéget, ki-
betonozott, feltöltött horgászállást építeni, azon horgászni tilos. A Fás-
tó déli partszakaszán (Szabadkígyós felőli végén) tilos horgászni a
táblával jelzett területen (ívó és kíméleti terület).
4. Az Orosházi Béke Homokbánya és Gyopárosi tavakon sátorozás
tilos. Szolgálati célt kivéve csónak vízre helyezése és használata tilos.
5. A Gyopáros Középső tavon tilos a horgászat május 1-szeptember
1. között a strandfürdő nyitva tartása miatt.
6. A Német-zugi holtág belső oldaláról horgászni, horgászhelyet lé-
tesíteni tilos. 

7. Az Élővíz-csatorna, Gerlai holtág, Vargahossza főcsatorna, Dán-
fok-éri, Dánfoki és Diófás csatornák vízterületeken:
7.1 Az Élővíz csatorna városi szakaszain sátrazás, kempingezés tilos.
7.2 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére
eső partszakaszain horgászni a tábor belépődíjának megtérítése mellett,
az üdülőközpont éves és napi nyitva tartási idejénbelül lehetséges.
7.3 Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrandterületén
belül az intézmény házirendjének betartása kötelező.
7.4 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére
eső partszakaszán, a szabadstrand üzemelése idején a bólyákkal határolt
területen belül horgászni tilos. Ezen partszakaszmindkét oldalán hor-
gászni kizárólag a strand területét kijelölő bólyák lehelyezése előtt (ált.
május közepe) és kivétele után (ált. szeptember közepe) lehetséges. (Ki-
véve a KHESZ által szervezett, vagy támogatott gyermek táborok ide-



jén.)
7.5 A Dánfoki-Diófás csatorna - dupla tiltós műtárgy és a Békés
III.(Körgát) csatorna torkolata közötti- üdülőtáborból kivezetőkeskeny
szakaszán horgászni kizárólag a Dánfoki Üdülőközpont és a Bodoki K.
utca oldalán húzódó partszakaszon lehet.
7.6 A Dánfoki-Diófás csatorna üdülőközpont és szabadstrand területére
eső vízterület-szakasza sporthorgász vízként funkcionál, azon hal kifo-
gása-elvitele nem lehetséges.
8. A Poklás csatornán:
8.1 Csónak használata, csónak vízre bocsátása tilos.
8.2 A Poklás csatorna melletti töltésen (gáton) a gépjárművel történő
parkolás úgy lehetséges, hogy a folyamatos közlekedést ne zavarja. A
töltéskorona felázott (sáros) állapotában a gépjárművel közlekedés tilos.
Gépjárművel a csatorna partjára lehajtani, ott parkolni tilos.
8.3 Horgászni kizárólag a csatorna folyásirány szerinti bal partján
(Gyulai Vár felől eső partszakaszon) lehetséges. Az Uhrin János utca
felőli áteresz és a Sittye utcai tiltó 5 méteres sugarú távolságában hor-
gászni tilos.
8.4 A ponty május 2-május 31-ig tartó faj szerinti fogási tilalmi idő-
szaka feloldva.
8.5 Digitális halmérleg, mérőszalag és halmerítő háló használata köte-
lező, pontymatrac használata ajánlott.
8.6 A kifogott halfajok helyi tárolása kizárólag olyan „karikás” haltartó
szákban, vagy pontyzsákban lehetséges, mellyel a hal életben tartása
megoldható. A hal kantáron, szájbilincsen, drót haltartó szákban és„ka-
rika” nélküli haltartó szákban való tárolása tilos. A megfogott halakkal-
való kíméletlen bánásmód fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga
után.
8.7 Ha a horgászat során az egy területi jeggyel összesen elvihető napi
darabszám-korlátozással szabályozott, vagy az összsúly-korlátozással
szabályozott kifogott-elvitt halak mennyisége már elérte a területi jegy-
ben foglalt engedélyezett mennyiséget, akkor a horgászat az adott terü-
leti jeggyel tovább nem folytatható.



8.8 A Poklás csatornán az éjszakai horgászat tilos.
8.9 Horgászati idény a Poklás csatornán:
- február 1-től-április 30-ig: 7-17 óráig
- május 1-től augusztus 31-ig 5-21 óráig
- augusztus 31-től szeptember 30-ig 6-20 óráig
- október 1-november 30-ig 7-17 óráig

9. Szarvas-békésszentandrási Holt-Körösre (Kákafoki holtág) vo-
natkozó egyedi horgászrendi szabályok:
9.1 November 15-február 28 közötti időszakban tilos
a. - 20.00 órától - 6.00 óráig horgászni
b. - csónakból horgászni és abban horgászeszközökkel a vízen tartóz-
kodni
9.2 A ponty fajlagos tilalma feloldva
9.4 Pergető horgászmódszerrel kizárólag ragadozó hal tartható meg
9.5 Hármashorog használata úszós készséghez kizárólag ragadozóhalra
irányuló, csalihalat is alkalmazó horgászatnál engedélyezett
9.6 A holtágon kizárólag elektromos meghajtású motorral ellátott ví-
ziközlekedési eszköz használata engedélyezett (kivéve szolgálati célú
vízi közlekedési eszközök)



vi. KiSSZErSZáMoS (rekreációs vagy sport) halászjegyekre 
vonatkozó speciális szabályok, a halászat gyakorlásának feltételei:

1. A KHESZ kisszerszámos (rekreációs vagy sport) halász területi
jegyet kizárólag különböző vízterületekre, korlátozott darabszámban ad
ki.
2. Kisszerszámos halász területi jegy kizárólag annak adható ki, aki
a KHESZ tagszervezetének, vagy a MOHOSZ tagszervezetének („MO-
HOSZ család”) tagja, érvényes állami halászjeggyel rendelkezik, to-
vábbá a jegy igénylését megelőző évben igazoltan rendelkezett
kisszerszámos halász területi jeggyel.
3. A KHESZ által kiadott kisszerszámos halász területi jeggyel 1
darab, legfeljebb 3x3 méter nagyságú, 30 milliméter, vagy nagyobb
szembőségű emelőhálót használhat.
4. A kisszerszámos területi halászengedély kiadásának feltétele:
– kisszerszámos halászvizsga (személyi igazolvánnyal együtt érvényes)
– érvényes horgászegyesületei tagság,
– szövegaz Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) megfizetésének     

igazolása.
– állami halászjegy.
5. Kisszerszámos halász területi jeggyel rendelkező személy a halászat
gyakorlása mellett egyidőben horgászati tevékenységet nem folytathat.
6. Kifogható-elvihető éves (egy területi jegyre vonatkozó) és napi
halkvóták tekintetében a Horgászrend IV. fejezet 13/a, 14/a, 15/a pont-
jában foglaltakat kell alkalmazni.
7. A VI. fejezetben külön nem szabályozott kérdésekben a Horgász-
rend horgászatra vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
8. A fogási napló vezetésére vonatkozóan a horgászrend III. fejezet
26. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.



vii. A Körös-Maros nemzeti Park területére vonatkozó előírások
(az alábbi szabályok a Hármas-Körös vízterére és hullámterére érten-
dők, a Kettős-Sebes-Körös összefolyástától lefelé a 12 fkm-ig):
a) Robbanómotoros csónakkal csak a folyóvízen szabad közlekedni, a
hullámtéren belüli holtágakon és kubikokon tilos a robbanómotor hasz-
nálata.
b) A vízi közlekedés során a csónak sebességét úgy kell megválasztani,
hogy az általa okozott hullámzás, illetve zajkeltés a lehető legkisebb le-
gyen.
c) A horgászati tevékenység során biztosítani kell a terület élővilágának
minél nagyobb mértékű zavartalanságát.
d) A védett természeti területen keletkező hulladékot otthagyni és a ki-
jelölt tűzrakó-helyen kívül tüzet gyújtani nem lehet.
e) A nemzeti park területén a compó, garda, kősüllő zsákmányolása
egész évben tilos.
f) Gépjárművel csak a kialakított lejárókon és utakon szabad közle-
kedni, parkolni közvetlenül az út mellett, a mederéltől min. 6 m távol-
ságra lehet.
g) A hullámtéren belül az utakon kívül járművel és gépjárművel közle-
kedni tilos.
h) A horgászállások bővítése érdekében a parti növényzet, különösen a
fás szárúak irtása tilos.
i) Tilos a szemetelés. A horgászállás elfoglalásakor a horgász köteles a
szemetet összeszedni, a horgászállás elhagyásakor köteles a szemetet,
hulladékot magával vinni.
j) Szemetes horgászálláson a horgászat nem kezdhető meg.
k) Csónakot rögzíteni élő vagy helyszínen kivágott növényzethez tilos.

KHESZ, Békéscsaba, 2018. december



HAláSZATi ŐrÖK ElÉrHETŐSÉgEi:

álTAlánoS bEjElEnTÉSEK - gyulai Mihály, - halászati őri
csoportvezető, +36 (30) 205-38-22
Kiemelt munkaterülete: KHESZ vízterületei, Kákafoki holtág, Al-
sóvízi térség

lustyik gábor, +36 (30) 286-7618
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

bohus béla, +36 (30) 176-2052
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

bogdány Zoltán, +36 (30) 233-2693
Kiemelt munkaterülete: Peresi holtág, Alsóvízi térség, Hortobágy-
berettyó

Csaba Mihály, +36 (30) 233-5541
Kiemelt munkaterülete: Kákafoki holtág, Alsóvízi térség

balda Miklós, +36 (30) 326-86-41
Kiemelt munkaterülete: felsővízi térség, fás-tó, Élővíz-csatorna

Mézes Zsolt, +36 (30) 498-56-28
Kiemelt munkaterülete: felsővízi térség, fás-tó, Élővíz-csatorna

Kónya ferenc, +36 (30) 286-7965
Kiemelt munkaterülete: felsővízi térség, Poklás-csatorna, Élővíz-
csatorna

Sebestyén lászló, +36 (30) 286-8142
Kiemelt munkaterülete: felsővízi térség, Élővíz-csatorna



beinschródt Tibor, +36 (30) 286-8360
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, berettyó, Hortobágy-berety-
tyó és térségük

furák Károly, – furak.karoly@gmail.com
Kiemelt munkaterülete: Sebes-Körös, berettyó, Hortobágy-berety-
tyó és térségük

fehér Csaba, +36 (30) 498-49-27
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség, gyomai városi vízte-
rületek, félhalmi holtág, danzugi holtág

varjú Tibor, +36 (30) 286-8404
Kiemelt munkaterülete: Középsővízi térség, gyomai városi vízte-
rületek, félhalmi holtág, danzugi holtág

varjú imre, +36 (30) 254-0161
Kiemelt munkaterülete: Peresi holtág, Alsóvízi térség, Hortobágy-
berettyó



A KHESZ KEZElÉSÉbEn lÉvŐ víZTErÜlETEK:

folyÓK:
Hármas-Körös folyó, a Szelevény község keleti határában lévő gátőrháztól (12
fkm.) felfelé a Kettős-és Sebes-Körös összefolyásáig, továbbá a HECSMSZ-el
együttműködésben a szelevényi gátőrháztól (12 fkm) a Tisza torkolatig, (04-004-
1-1) (0,0-91,3 fkm)
Hortobágy-berettyó folyó,0+000-54+800 fkm, Hortobágy-Berettyó főcsatorna
54+800-59+900 fkm-ig (04-021-1-1) (0,0-59,9 fkm)
Kettős-Körös folyó, a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a Fekete
és Fehér-Körös összefolyásig, (04-016-1-1) (0,0-37,26 fkm)
Sebes-Körös folyó,a Sebes- és Kettős-Körös összefolyásától felfelé a román ha-
tárig (04-019-1-1) (0,0-58,56 fkm)
berettyó folyó, a sebes-körösi torkolattól a román határig (04-018-1-1)
fekete-Körös folyó,Szanazugtól a román határig, (Határvíz: bal parton: 0,0-20,5
fkm, jobb parton 0,0-16,5 fkm) (04-002-1-1)
fehér-Körös folyó, Szanazugtó a román határig (0,0-9,28 fkm) (04-017-1-1)

HolTágAK:
Betekincs-ág (04-024-1-1)
Kerekes-zugi-holtág (04-027-1-1)
Álom-zugi-holtág (04-028-1-1)
Öcsödi-holtág (04-031-1-1)
Békésszentandrási Sirató-holtág a Kákafoki összekötő csatornával (04-006-1-1)
Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös (Kákafoki holtág, 04-076-1-1) (2017. feb-
ruárjától a KHESZ haszonbérletében, kivéve a K1 szivattyúteleptől a Bikazugi
ág végénél lévő beton műtárgyakig).
Peresi-holtág (04-033-1-1)
Nagyfokzugi Holt-Körös (04-035-1-1)
Endrőd-Révzugi-holtág (04-112-1-4)
Endrőd-Középső-holtág (Csókási) (04-109-1-4)
Kocsorhegyi-Borbélyzugi-holtág (04-036-1-1)
Fűzfás-zugi-holtág (04-111-1-4)



Német-zugi-holtág (04-114-1-4)
Hantoskerti-holtág (Falualja) (04-110-1-4)
Torzsás-zugi-holtág (04-113-1-4)
Gyomaendrődi Sirató-holtág (04-007-1-1)
Danzug-holtág (04-008-1-1)
Félhalmi-holtág (Biristyók-holtág) (04-009-1-1)
Folyáséri-Szilvarévzugi-holtág (04-023-1-1)
Sebes-Körös-holtág (Körösladány) (04-010-1-1)
Gyiger-holtág (kizárólag az illetékes zöldhatóságtól kért külön engedéllyel, a ki-
jelölt horgászhelyeken) (04-025-1-1)

Szentély jellegű holtágak a Hármas-Körös mentén: (Kíméleti területek: egész
évben tiltott a horgászat):Őzény-zugi-holtág, Aranyosi-holtág, Borza-holtág, Kis-
foki-holtág.

CSATornáK:
Nagyér-csatorna
Esztár-Nagymarjai-csatorna
Hencida-Csereerdői-csatorna
Kis-Körös-csatorna
Ördögárki-csatorna
Zsáka-Furtai-csatorna
Nyártói-csatorna
Poltralápi-csatorna
Pappzugi-csatorna
Élővíz-csatorna teljes szakasza (04-014-1-1)
Gerlai-holtág (04-013-1-1)
Vargahossza-főcsatorna (04-012-1-1)
Dánfokéri-csatorna (04-015-1-1) (Békés III. tápcsatorna- Körgát-csatorna)
Dánfoki-Diófás csatornákra (04-150-1-4)
Szeghalmi-főcsatorna (04-038-1-1)
Szeghalmi-övcsatorna (04-039-1-1)
Szeghalmi megcsapoló-csatorna (04-040-1-1)



Dióéri-főcsatorna (04-041-1-1)
Cigányfoki-főcsatorna (04-042-1-1)
Büngösdi-főcsatorna (04-043-1-1)
Határér-Kölesér-főcsatorna 0+000-28+900 fkm (04-044-1-1)
Pósteleki-főcsatorna (04-045-1-1)
Gyepes-főcsatorna (0+000-31+340-ig) (04-046-1-1)
V3-as Óvári-csatorna (04-047-1-1)
Fazekaszugi-főcsatorna (04-048-1-1)
Folyáséri-főcsatorna 0+000-10+000 fm (04-049-1-1)
Dögös-Kákafoki-főcsatorna (04-050-1-1)
Vekker-csatorna (04-051-1-1)
Battonyai-nagycsatorna (04-052-1-1)
Királyhegyesi-csatorna 5+964-25+129 fkm-ig (04-053-1-1)
Sámson-Apátfalvai-csatorna 22+475-32+600 fkm (04-054-1-1)
Cigánykaér-csatorna 0-17+709 szelvényszámban (04-055-1-1)
Szárazér-csatorna 32+600 fkm-től 49+422 fkm (04-056-1-1)
Mezőhegyesi Élővíz-csatorna 7+677-18+341 fm-ig (04-057-1-1)
Kutas-főcsatorna, Kutas-patak, Kutas-csatorna (04-058-1-1)
Alsó-Ó-Berettyó-csatorna (04-059-1-1)
Kálló-csatorna a Derecskei-, Konyári-, Tépe-Horgasi-ággal (04-060-1-1)
Holt-Sebes-Körös főcsatorna (04-037-1-1)
Villogó főcsatorna a Karcagi I, III, IV. főcsatornával (04-061-1-1)
Kakatfőcsatorna (04-062-1-1)
Malomzug-Décsipusztai csatorna (04-063-1-1)
Malomzug-Simafoki csatorna (04-064-1-1)
Almári csatorna (04-185-1-1)

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



SPorTHorgáSZATi-jEllEgű víZTErÜlETEK:
Poklás-csatorna – Gyula – Románváros (04-173-1-4)
Dánfoki-Diófás-csatorna Dánfoki Üdülőközpont területén belüli csatornarésze
(04-150-1-4)



A KHESZ Helyi Horgászrendjében szereplőmérettartományok:
centiméter (cm);      kilogramm (kg)

A táblázatban nem szereplő méretkorlátozással védett halfajokra a Vhr.
szerinti méretkorlátozások vonatkoznak, melyek megtalálhatóak az egy-
séges állami horgászokmány 45. oldalán.
A Körös-Maros Nemzeti Park (KMNP) területén (Hármas-Körös hullám-
tere, lsd. VII. pont) egész évben helyi védett - nem fogható halfajok:
compó, garda, kősüllő

Halfaj Alsó méretkorlátozás felső méretkorlátozás, 
vagy súlykorlátozás

bagolykeszeg 15 cm -
dévérkeszeg 15 cm 40 cm

karikakeszeg 15 cm -
laposkeszeg 15 cm -

sügér 15 cm -
ponty 35 cm <6 kg

süllő 40 cm 70 cm

csuka 45 cm 70 cm

balin 45 cm 70 cm

amur 50 cm -
compó egész évben nEM vihető el



Összefoglaló táblázat
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