
Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

Gyermek ÚSZÓS      

területi jegy

Csongrád-Csanád 

megyei szövetségi és 

egyesületi vízterületek

1 bot (úszós),             

1 db horog

Naponta 3 kg egyéb hal                                    

(keszegfélék és ezüstkárász).
Éves 2 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Gyermek Általános    

területi jegy

HECSMSZ    

vízterületek

1 bot,                     

1 db horog

15 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 5 darab).                                      

Naponta: 1 darab db.korl.v. halfaj vagy amur és                        

3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.

Éves 6 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Ifjúsági Általános    

területi jegy

HECSMSZ    

vízterületek                           

(kivéve a Maty-éri víztározó)

1 bot,                          

1 db horog

20 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 5 darab).                                   

Naponta: 2 darab db.korl.v. hal (egy fajból max. 1 db) és            

3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.

Éves 14 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

 HECSMSZ vizek      

területi jegy

HECSMSZ    

vízterületek                           

(kivéve a Maty-éri víztározó)

2 bot,                         

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).          

Naponta: - holtágakon 3 darab db.korl.v. halfaj vagy amur 

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal;                                                                                                          

- folyókon 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 3 db) és 10 kg egyéb hal, összesen 15 kg.       

Éves 62 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

2023. évi HECSMSZ területi jegyek

Éves Gyermek és Ifjúsági területi jegyek

Éves Általános Felnőtt Egyesített vizekre szóló területi jegyek 
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Kedvezményezett 

HECSMSZ vizek       

területi jegy

HECSMSZ    

vízterületek                           

(kivéve a Maty-éri víztározó)

1 bot,                          

3 db horog

30 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 15 darab).          

Naponta: - holtágakon 1 darab db.korl.v. halfaj vagy                                                      

amur és 3 kg egyéb hal;                                                                                         

- folyókon 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                                   

(egy fajból max. 1 db) és 5 kg egyéb hal, összesen 8 kg.

Éves 27 500 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

HECSMSZ                 

hullámtéri-holtágak               

területi jegy

 Akolszögi Holt-Tisza, 

Körtvélyesi Holt-Tisza

2 bot,                          

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 24 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

HECSMSZ           

folyóvizek                 

területi jegy

Csongrád-Csanád 

megyei folyószakaszok: 

Tisza, Hármas-Körös-, 

Maros folyók és az 

Algyői-főcsatorna

2 bot,                          

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 3 db) és 10 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 36 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

HECSMSZ          

csatornák                 

területi jegy

Algyői-főcsatorna és a 

Salakos csatona

2 bot,                          

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 3 db) és 10 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 23 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

HECSMSZ                    

Gyálai-holtágak              

területi jegy

Gyálai Holt-Tisza 

(Sárgás-Görbe,      

Lisztes szakaszok)

2 bot,                         

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 46 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

MATY-ÉR SPORT                                 

területi jegy
Maty-éri víztározó

2 bot,                           

1 db horog/bot 

(kivéve a pergető 

műcsali)   

hal megtartása nem engedélyezett                                                 

(kivéve az alábbi inváziós idegenhonos halakat: kínai 

razbóra, törpeharcsa és busa fajok)

Éves 22 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Éves Általános (és Sportcélú) Felnőtt Önálló vízre szóló területi jegyek 

2.



MAROS-FOLYÓ      

területi jegy

Maros-folyó 

magyarországi szakasza

2 bot,                         

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 5 db) és 10 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 18 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

SÁRGÁS-GÖRBE      

területi jegy

Gyálai Holt-Tisza 

(Sárgás-Görbe 

szakaszok)

2 bot,                         

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 33 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

LISZTES                  

területi jegy

Gyálai Holt-Tisza 

(Lisztes szakasz)

2 bot,                         

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 35 000 Ft

váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

ATKA                                            

területi jegy
Atkai Holt-Tisza

2 bot,                          

3 db horog/bot

100 darab db.korl.v. halfaj és amur (fajonként 40 darab).                                          

Naponta: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                           

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal, összesen 15 kg.

Éves 42 000 Ft

A váltástól az 

Állami 

Horgászjegy 

érvényességéig

Megnevezés Vízterület
Kiegészítő 

lehetőség
Ár (Forint) Érvényesség

Behúzós                          

kiegészítő jegy
Atkai Holt-Tisza

csónakos                                

csali behordás
20 000 Ft

felnőtt: 40 db 52 000 Ft

kedv.: 15 db 19 500 Ft

ifjúsági: 5 db 6 500 Ft

gyermek: 5 db 6 500 Ft

Éves Általános HECSMSZ vizekre szóló területi jeggyel 

rendelkezők

Többlethal                            

megtartás

HECSMSZ 

vízterületek

Többlethalelvitelre 

Jogosító                                

kiegészítő jegy

A területi jegy 

érvényességéig

Kiegészítő jegyek 

Éves Általános HECSMSZ vizek (két botos) vagy                                          

Éves ATKA területi jeggyel rendelkezők

Váltásra jogosult horgász
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Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

24 órás 4 100 Ft

48 órás 6 800 Ft

72 órás 9 600 Ft

TURISTA                               

HECSMSZ folyóvizek                               

területi jegy

1 bot,                                     

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

24 órás 4 100 Ft

48 órás 6 800 Ft

72 órás 9 600 Ft

TURISTA                               

HECSMSZ csatornák                               

területi jegy

1 bot,                                     

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

24 órás 4 100 Ft

48 órás 6 800 Ft

72 órás 9 600 Ft

FELNŐTT                              

HECSMSZ folyóvizek                             

területi jegy

2 bot,                                        

3 db horog/bot

24 óránként: 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

(egy fajból max. 3 db) és 10 kg egyéb hal,                             

összesen 15 kg.

Az érvényesség 

kezdetétől 

24/48/72 óráig

IFJÚSÁGI                               

HECSMSZ folyóvizek                             

területi jegy

1 bot,                                    

1 db horog

 24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                        

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                             

összesen 8 kg.

24 órás 1 800 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

Időszakos Általános Egyesített vizekre szóló területi jegyek 

 FELNŐTT                             

GYÁLAI-HOLTÁGAK                          

területi jegy

2 bot,                                        

3 db horog/bot

24 óránként: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal,                             

összesen 15 kg.

Az érvényesség 

kezdetétől 

24/48/72 óráig

Az érvényesség 

kezdetétől 

24/48/72 óráig

IFJÚSÁGI                               

HECSMSZ csatornák                             

területi jegy

1 bot,                                    

1 db horog

 24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                        

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                             

összesen 8 kg.

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

FELNŐTT                              

HECSMSZ csatornák                             

területi jegy

2 bot,                                        

3 db horog/bot

24 óránként: 5 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

(egy fajból max. 3 db) és 10 kg egyéb hal,                             

összesen 15 kg.

Csongrád-Csanád 

megyei folyószakaszok: 

Tisza, Hármas-Körös-, 

Maros folyók és az 

Algyői-főcsatorna

Algyői-főcsatorna és a 

Salakos csatona

Gyálai Holt-Tisza 

(Sárgás-Görbe, Lisztes 

szakaszok)

24 órás 1 800 Ft
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TURISTA                              

GYÁLAI-HOLTÁGAK                            

területi jegy

1 bot,                                      

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

FELNŐTT                            

MATY-ÉR                                    

területi jegy

2 bot,                                    

3 db horog/bot

 24 óránként: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                               

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal,                         

összesen 15 kg.

24 órás 4 100 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

 IFJÚSÁGI                                

MATY-ÉR                               

területi jegy

1 db bot,                                 

1 db horog

 24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                         

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                        

összesen 8 kg.

24 órás 1 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

TURISTA                             

MATY-ÉR                                      

területi jegy

1 db,                                    

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 500 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

24 órás 4 100 Ft

48 órás 6 800 Ft

72 órás 9 600 Ft
IFJÚSÁGI                                      

ATKA                                     

területi jegy

1 bot,                                    

1 db horog

 24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                         

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                        

összesen 8 kg.

24 órás 1 800 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

TURISTA                                        

ATKA                                         

területi jegy

1 db,                                           

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

Időszakos Általános Önálló vízre szóló területi jegyek 

FELNŐTT                                  

ATKA                                        

területi jegy

2 bot,                                     

3 db horog/bot

 24 óránként: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                               

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal,                         

összesen 15 kg.

Az érvényesség 

kezdetétől 

24/48/72 óráig

IFJÚSÁGI                             

GYÁLAI-HOLTÁGAK                            

területi jegy

1 bot,                                    

1 db horog

 24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                        

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                             

összesen 8 kg.

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig
Gyálai Holt-Tisza 

(Sárgás-Görbe, Lisztes 

szakaszok)

Atkai Holt-Tisza

Maty-éri víztározó

24 órás 1 800 Ft
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FELNŐTT                             

AKOLSZÖG                                

területi jegy

2 bot,                                            

3 db horog/bot

24 óránként: 3 darab db.korl.v. hal vagy amur                      

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal,                                 

összesen 15 kg.

24 órás 4 100 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

IFJÚSÁGI                              

AKOLSZÖG                             

területi jegy

1 bot,                                    

1 db horog

24 óránként: 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                    

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                                

összesen 8 kg.

24 órás 1 800 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

TURISTA                           

AKOLSZÖG                           

területi jegy

1 bot,                                              

2 db horog

 24 óránként: 1 darab db.korl.v. hal vagy amur                                

és 3 kg egyéb hal, összesen 8 kg.
24 órás 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől            

24 óráig

FELNŐTT                        

KÖRTVÉLYES                           

területi jegy

2 bot,                                                  

3 db horog/bot

3 darab db.korl.v. hal vagy amur                                                                 

(egy fajból max. 2 db) és 3 kg egyéb hal,                                                    

összesen 15 kg.

Napi 4 100 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől a nap 

végéig

IFJÚSÁGI                      

KÖRTVÉLYES                         

területi jegy

1 bot,                                                 

1 db horog

 2 darab db.korl.v. hal vagy amur                                         

(egy fajból max. 1 db) és 3 kg egyéb hal,                                           

összesen 8 kg.

Napi 1 800 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől a nap 

végéig

 TURISTA                       

KÖRTVÉLYES                         

területi jegy

1 bot,                                               

2 db horog

 1 darab db.korl.v. hal vagy amur és 3 kg egyéb hal,                                                  

összesen 8 kg.
Napi 3 900 Ft

Az érvényesség 

kezdetétől a nap 

végéig

Megnevezés
Engedélyezett 

vízterületek

Engedélyezett 

horgászkészség
Engedélyezett halmennyiség Időszak Ár (Forint) Érvényesség

MATY-ÉR SPORT                                 

területi jegy
Maty-éri víztározó

2 bot,                           

1 db horog/bot 

(kivéve a pergető 

műcsali)   

hal megtartása nem engedélyezett                                                 

(kivéve az alábbi inváziós idegenhonos halakat: kínai 

razbóra, törpeharcsa és busa fajok)

24 órás 2 800 Ft
Az érvényesség 

kezdetétől 24 óráig

ATKA BOJLIS                                  

területi jegy

Atkai Holt-Tisza             

(kijelölt bojlis helyekre)

3 bot,                         

1 db horog/bot

hal megtartása nem engedélyezett                                                 

(kivéve az alábbi inváziós idegenhonos halakat: kínai 

razbóra, törpeharcsa és busa fajok)

24 órás 3 300 Ft
Az érvényesség 

kezdetétől 24 óráig

Időszakos Sportcélú Önálló vízre szóló területi jegyek 

Akolszögi Holt-Tisza

Körtvélyesi Holt-Tisza
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