
HALGAZDÁLKODÁSRA / JEGYKIADÁSRA JOGOSULT NEVE, SZÉKHELYE:

MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG
1124 Budapest, Korompai utca 17.

SORSZÁM: 152ET-029491
ADÓSZÁMA: 19815857-2-43

AZONOSÍTÓJA: 001-01 ÁRA: 74.000 Ft

VÍZTERÜLET(EK) NEVE ÉS VÍZTÉRKÓDJA: ÁFA tartalom: MAA

Duna folyam teljes magyarországi szakasza [OHR (1-16): 08-032; 08-035; 11-009; 11-032; 13-031; 01-003; 01-001; 01-005; 07-020; 17-001; 17-002; 03-
092; 02-010; 02-013; 02-011; 02-014] (08-032-1-x) / Tisza folyó teljes magyarországi szakasza [OHR (17-22): 15-164; 05-002; 05-003; 16-225; 03-080; 06-
003] (15-164-1-x) / Balaton a BHNp. Zrt. által kiadott "partközeli" horgászjegy érvényessége szerint, illetve az annak érvényességébe tartozó,
kapcsolódó vízterületekkel, valamint a Kis-Balaton HHR-ben meghatározott szakaszai [OHR (23-24): 14-002; 20-019] (14-002-1-x) / Tisza-tó [OHR
(25)] (10-009-1-x) / Velencei-tó [OHR (26)] (07-010-1-x) / Pécsi-tó [OHR (27)] (02-038-1-x) / Nagykanizsai Csónakázó-tó [OHR (28)] (20-034-1-x) /
Ráckevei (Soroksári) Dunaág vízrendszere [OHR (29-35): 13-017; 13-199; 13-016; 13-021; 13-019; 13-020; 13-018] (13-017-1-x) / Tassi V-VI. [OHR (36)]
(13-035-1-x) / Szigetközi hullámtéri ágrendszer [OHR (37)] (08-223-1-x) / Mosoni Duna és vízrendszere [OHR (38-41): 08-140; 08-226; 08-145; 08-146]
(08-140-1-x) / Rába folyó [OHR (42-45): 18-021; 08-182; 08-183; 08-184] (18-021-1-x) / Ipoly folyó [OHR (46)] (12-015-1-x) / Dráva folyó [OHR (47-49):
14-012; 02-002; 02-001] (14-012-1-x) / Mura folyó [OHR (50)] (20-029-1-x) / Zala folyó [OHR (51)] (20-051-1-x) / Túr, Öreg- és Új Túr folyók [OHR (52-
54): 15-110; 15-111; 15-109] (15-110-1-x) / Szamos folyó [OHR (55)] (15-107-1-x) / Kraszna folyó [OHR (56)] (15-108-1-x) / Bodrog folyó [OHR (57)] (05-
004-1-x) / Sajó folyó [OHR (58-59): 05-005; 05-006] (05-005-1-x) / Hernád folyó [OHR (60)] (05-007-1-x) / Zagyva folyó [OHR (61-62): 16-296; 16-277]
(16-296-1-x) / Tarna folyó [OHR (63)] (10-082-1-x) / Körösök, benne a Szarvas-Békésszentandrási Holt-Körös [OHR 64-74): 04-002; 04-017; 04-004;
04-020; 04-005; 06-005; 04-016; 04-003; 04-019; 04-001; 04-076] (04-002-1-x) / Berettyó folyó [OHR (75)] (04-018-1-x) / Hortobágy-Berettyó folyó és
főcsatorna [OHR (76-78): 04-021; 04-022; 09-029] (04-021-1-x) / Maros folyó [OHR (79)] (06-004-1-x) / Keleti főcsatorna [OHR (80-82): 09-039; 09-104;
15-043] (09-039-1-x) / Nyugati-főcsatorna [OHR (83-85): 09-050; 09-098; 09-055] (09-050-1-x) / Kiskunsági-főcsatorna [OHR (86)] (03-051-1-x) /
Fűzvölgyi-főcsatorna [OHR (87)] (03-019-1-x) / Nagykunsági-főcsatorna [OHR (88-90): 16-299; 16-310; 16-194] (16-299-1-x) / Jászsági-főcsatorna
[OHR (91-92): 16-298; 16-141] (16-298-1-x) / Sió-csatorna [OHR (93-98): 14-025; 17-007; 17-006; 17-005; 17-004; 17-003] (14-025-1-x)

ÉVES ÁLTALÁNOS FELNŐTT TERÜLETI JEGY
(Országos felnőtt jegy)

ÉRVÉNYES PAULOVICS GYÖRGY RÉSZÉRE,
ÁLLAMI HORGÁSZJEGY SZÁMA: F080189 REGISZTRÁCIÓS AZONOSÍTÓ / MHK SZÁMA 144484

aki az itt megjelölt halgazdálkodási vízterületen / vízterületeken,
a halfogásra jogosító okmányok és a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolvány helyszíni birtokában

2 db horgászkészséggel, 2022 év 1 hó 31 nap 23:59 óráig horgászatra jogosult.

A területi jegy tulajdonosa a horgászati tevékenység megkezdésével elismeri, hogy a horgászatra vonatkozó jogszabályokat,
valamint a jegyhez tartozó helyi horgászrendet, horgászrendi kivonatot, benne a területhasználatra, tevékenységre vonatkozó egyéb előírásokat

megismerte és azok előírásait maradéktalanul betartja; továbbá tudomásul veszi, hogy a jegy nem átruházható
és annak birtokában is csak azokon a vízterületeken jogosult horgászni, ahol nem áll eltiltás, korlátozás hatálya alatt.

A HORINFO-ból is letölthető helyi horgászrend, vagy horgászrendi kivonat a területi jegy elidegeníthetetlen melléklete!
Amennyiben ezen szabályozás a jelen területi jegyhez napi/nappali horgászidőt (nyitvatartást) határozott meg, a jegy érvényessége

annak kezdete, illetve vége szerint értelmezendő.

Az érvényesség kezdete: 2021 év 1 hó 1 nap 00 óra 00 perc

A jelen területi jegy a MOHOSZ HORINFO rendszeréből került előállításra/nyomtatásra.

P.H. .....................................................
aláírás

Általános tájékoztatás, szabálytalanság bejelentése: érdeklődjön a jegyforgalmazónál

További információk: a helyi horgászrendben

Jó fogást, kellemes pihenést és szórakozást!
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