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Jelen elektronikus kiadvány fő célja, hogy segítséget nyújtson a turista állami horgászjegy 

kiváltásához szükséges online tudáspróba sikeres elvégzéséhez. De ezen túlmenően magában 

foglalja a horgászat részletszabályairól, az állami horgászvizsgáról és horgászokmányok 

típusairól, alapvető horgászmódszerekről, valamint az elvárt etikai magatartás tanúsításáról 

szóló lényegi tudnivalókat is, amely ismeretekkel a horgásznak ajánlatos tisztában lennie a 

horgászat során.  

 

1. HALGAZDÁLKODÁSI ÉS HALVÉDELMI JOGSZABÁLYOK ISMERETE 

 

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (röviden: Hhvtv.) a 

Magyarország területén levő halgazdálkodási vízterületeken és azok partján, valamint a 

haltermelési létesítményekben folyó, a halgazdálkodással, a hal és élőhelyének védelmével 

összefüggő tevékenységeket, valamint az ezeket végző vagy befolyásoló személyek – 

különösen a halgazdálkodásra alkalmas vizek és vízilétesítmények üzemeltetői, valamint a 

halgazdálkodási vízterületet és partját egyéb jogcímen használók, a vízhasználók – jogait és 

kötelezettségeit, a halgazdálkodási igazgatással összefüggő feladat- és hatásköröket, továbbá a 

halak és haltermékek kereskedelmének feltételeit szabályozza. 

Természetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat esetében a Hhvtv. 

rendelkezéseit a természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni, 

azaz a védett fajok nem minden tekintetben tartoznak a Hhvtv. hatálya alá. 

 

1.1. Halfogásra jogosító okmányok 

 

A halgazdálkodási vízterületeken, valamint haltermelési létesítményen a hal fogása és a 

halfogásra irányuló tevékenység – horgászat esetén – a horgászegyesületi tagságot igazoló, 

horgászszövetség által kiadott érvényes Magyar Horgászkártya (a papír alapú 

horgászigazolvány utódja), állami horgászjegy és fogási napló elnevezésű Egységes Állami 

Horgászokmány (röviden: EÁH) vagy turista állami horgászjegy és hozzá tartozó fogási 

napló birtokában, a Hhvtv. és végrehajtási rendeletének, a halgazdálkodás és a halvédelem 

egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (röviden: Vhr.) 

rendelkezéseinek betartásával folytatható. 

Turista állami horgászjegy esetében a Magyar Horgászkártya kiváltása és egyesületi 

tagság létesítése nem kötelező. 

A horgászjegytípusok nem ruházhatók át. Évente – az adott jegytípusból – egy személy részére 

csak egy alkalommal váltható ki, kivéve abban az esetben, ha a jegy elveszett vagy 

megsemmisült. 

 

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen horgászati tevékenység végzéséhez a 

halgazdálkodásra jogosult által kiadott területi jegy is szükséges. 

Érdemes tudni, hogy nemcsak a halak kifogása, hanem bármely más hasznos víziállat gyűjtése 

(pl. árvaszúnyoglárva, nem védett kagyló- vagy rákfajok egyedei) is kizárólag halfogásra 

jogosító okmányok birtokában, horgászatra jogosító okmányokkal csaliként való felhasználás 

céljából lehetséges. 
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Állami horgászjegy, turista állami horgászjegy nem adható annak a személynek – a 

halgazdálkodási hatóság bírságot kiszabó határozatában megállapított eltiltás 

időtartamára –, akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. A halgazdálkodási 

hatóság által megállapított eltiltás lejártát követően állami horgászjegy, turista állami 

horgászjegy csak akkor adható ki, amennyiben az igénylő a halvédelmi bírságot 

megfizette. 

 

Az a horgász, aki turista állami horgászjegyet vált, és nem teljesíti az ahhoz tartozó fogási 

napló adatainak „leadására” – amely alatt elsődlegesen az elektronikus rendszerben való 

feltöltést kell érteni – vonatkozó kötelezettségét (érvényességének lejártát követő 30 napon 

belüli leadási kötelezettség), akkor a következő naptári évben nem válthat újra turista 

állami horgászjegyet. 

 

1.1.1. Turista állami horgászjegy 

 

A turista állami horgászjegy az online tudáspróba sikeres elvégzését követően váltható ki 

a HORINFO szakrendszer online felületén, amely horgászati okmányt a fogási napló – 

vonatkozó jogszabály által előírt módon történő – vezetése miatt a kiváltást követően 

szükséges kinyomtatni.  

 

A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy 1 (egy) – legfeljebb 2 (kettő), 

darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt – horgászkészséget, valamint 

egyidejűleg - ha a helyi horgászrend megengedi - 1 (egy) darab, 1 m2-nél nem nagyobb 

csalihalfogó emelőhálót használhat. 

 

A turista állami horgászjegy díj ellenében váltható és a váltás időpontjától számítva a 90. nap 

végéig érvényes. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen az érvényességi időtartamán 

belül csak érvényes területi jeggyel jogosít horgászatra. A turista állami horgászjegy – az 

alapvető szabály- és fajismeret igazolását lehetővé tévő – online horgászszövetségi értékesítési 

szakrendszerben (HORINFO) váltható ki. 

 

1.1.2. Fogási napló 

 

A fogási napló a turista állami horgászjegy vagy az „állami horgászjegy és fogási napló” 

elnevezésű összevont okmány (másnéven az Egységes Állami Horgászokmány) szerves részét 

képezi, mely a horgászattal eltöltött napok számának rögzítésére, valamint a kifogott 

halak regisztrációjára szolgál. 

 

A jogszabály szerint a turista állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a turista állami 

horgászjegy érvényességének lejártát követő 30 napon belül kell „megküldeni” a 

horgászszövetségnek. A megküldés alatt a HORINFO szakrendszer felületén keresztüli is 

feltöltési lehetőséget kell érteni.  
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Ha a horgász a fogási napló leadási kötelezettségét nem teljesíti, akkor a következő évben 

nem válthat turista állami horgászjegyet. 

 

A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő 

naptárban a horgászat megkezdésének napját. Vízi járműből végzett horgászat esetén a 

vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. 

 

Az engedélyes a kifogott, azaz megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat a 

horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba bejegyezni. A 

megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási 

naplóba nem kell bejegyezni. A darabszám-korlátozással nem védett halfajok 

mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart 

elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is 

el kell elvégezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, 

azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással 

nem védett halfajokat fog ki. 

 

1.1.3. Területi jegy 

 

Ma már a horgászvizek jelentős részére a HORINFO szakrendszeren keresztül lehet 

elektronikus területi jegyet váltani. Az elektronikusan kiadott területi jegyet nem kell 

kinyomtatni, ha ezt a halgazdálkodási hasznosító nem írja elő, azonban arra figyelni kell, hogy 

saját felelősséggel a horgászati jogosultságának igazolását (vagyis a területi jegy meglétét) a 

horgászat teljes ideje alatt informatikai eszközén keresztül biztosítani kell. 

 

A területi jegyet egy vagy több halgazdálkodásra jogosult adhat ki a feljogosított személy 

részére, mellyel horgászati lehetőséget biztosíthat. A nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületre annak halgazdálkodásra jogosultja(i) által kiadható területi jegy kizárólag 

• állami horgászjegy és fogási naplóval vagy 

• turista állami horgászjeggyel és fogási naplóval együtt jogosít horgászatra. 

 

A területi jegyen a halgazdálkodásra jogosultnak fel kell tüntetnie – többek között – 

halgazdálkodásra jogosult által a helyi horgászrendben megállapított, jogszabályoktól eltérő 

bármilyen szigorításra irányuló fogási korlátozásokat, az egyes halfajok kifogható 

mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való kedvezményi, illetve mentesítési 

eltéréseket, melyeket a halgazdálkodási hatóság állapított meg, valamint a halgazdálkodási 

kíméleti terület vagy területek határainak részletes leírását és időbeli hatályát, amelyek 

betartása a feljogosított személy számára kötelező.  

A területi jegynek a nyomon követhetőség érdekében megszakítás nélkül sorszámozottnak és tőpéldányosnak kell 

lennie és tartalmaznia kell a területi jegy érvényességével érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület (vagy 

vízterületek) rövidített víztérkódját (vagy víztérkódjait). 

 

A területi jegyen lévő információkat – különös tekintettel a helyi horgászrendre – a horgászati 

tevékenység megkezdése előtt mindenképpen ajánlatos áttanulmányozni, mivel a 
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nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre a jogszabályban foglaltaktól eltérő, szigorúbb 

horgászati szabályozás is vonatkozhat. A horgászati tevékenység megkezdése előtt szükséges 

ellenőrizni a területi jegy érvényességének időtartamát (leghamarabb a kiváltástól számított 30. 

perctől kezdődhet meg az érvényessége az elektronikus területi jegynek), a halgazdálkodásra 

jogosult által megállapított, jogszabályoktól eltérő bármilyen fogási korlátozást, az egyes 

halfajok kifogható mérettartományától, illetve fajlagos tilalmi idejétől való eltéréseket, 

melyeket a vármegyei kormányhivatal halgazdálkodási hatósága a halgazdálkodásra jogosult 

részére jóváhagyott a halgazdálkodási tervben. A halgazdálkodási kíméleti terület vagy 

területek határainak részletes leírását és időbeli hatályát a területi jegy vagy annak melléklete 

tartalmazza. 

 

Ha a horgászattal vagy hal fogásával összefüggésben közigazgatási, szabálysértési vagy 

büntetőeljárás indul egy horgásszal szemben, akkor az emiatt tőle a hivatásos halőr intézkedése 

során elvett területi jegyet a halgazdálkodásra jogosult, az eljárás jogerős befejezéséig 

visszatarthatja, és azt az eljárás eredményétől függően visszaadja vagy visszavonja. 

 

Kötelező horgász regisztráció és Magyar Horgászkártya (MHK) 

2019. január 1-jétől az állami horgászjegy váltásának – valamint az egyszerűbb és gyorsabb adminisztráció és 

nyilvántartás kialakítása miatt a horgászvizsgára történő jelentkezésnek is – előfeltétele az érvényes horgász 

regisztráció. A regisztráció az adókártya adatainak állandóságára épül (a sikeres regisztráció elvégzéséhez 

elengedhetetlenül szükséges az adókártya), mellyel egy hiánypótló jellegű, hosszútávon tervezhető, országos 

horgász nyilvántartás létrehozása valósulhatott meg. Az informatikai rendszer tárolni és kezelni képes az állami 

horgászvizsgára, egyesületi tagságra és horgászati okmányokra vonatkozó adatokat, ami a jövőben minden 

tekintetben egyszerűsíteni fogja a horgászok életét, emellett kiszűri, illetve megakadályozza az esetleges 

visszaéléseket is.  

A gyermekhorgászok regisztrációjához – a cselekvőképességre vonatkozó jogszabályi előírások miatt – először az 

egyik szülőnek, illetve hozzátartozónak szükséges regisztrálni a rendszerbe, majd az internetes felületen a „saját 

gyermek” menüpont kiválasztásával regisztrálható a gyermek. Ha a hozzátartozó nem horgászik, nem szükséges 

horgászkártyát igényelnie.  

Amennyiben valaki nem rendelkezik adókártyával, a NAV által kiadott igazolás megfelelő helyettesítő 

dokumentumnak minősül. Külföldiek érvényes arcképes személyazonosító okmány (útlevél, személyi igazolvány) 

képének feltöltésével regisztrálhatnak a rendszerbe.  

A regisztráció része a Magyar Horgászkártya (MHK) igénylése, amellyel a kártya a korábbi papíralapú horgász 

igazolvány helyébe lép. A gyermekhorgászok és a külföldi horgászok számára az MHK igénylése nem kötelező, de 

amennyiben szeretnék, természetesen van lehetőség az igénylésére. Az elkészült kártyát a gyártó cég postai úton, 

ajánlott levélként küldi meg a megadott postacímre (jelenleg csak magyarországi postacímre van lehetőség 

igényelni). Az 5 évig érvényes kártya több szerződött partnercég kedvezményes ajánlatának igénybevételére is 

feljogosítja tulajdonosát. 

 

Állami horgászvizsga 

A turista állami horgászjegy kiváltásához nem szükséges állami horgászvizsgával rendelkezni, 

azonban kiváltásának előfeltétele az elektronikus tudáspróba sikeres teljesítése, amely során a 

horgászat legalapvetőbb ismereteinek tudását ellenőrzi. Jelen tananyag e tudáspróba sikeres 

elvégzéséhez nyújt segítséget. 

 

Elektronikus támogatású állami horgászvizsgát a horgászszövetség, illetve az általa a vizsgáztatásba bevont 

horgászszervezet (megyei, területi horgászszövetségek) által meghirdetett vizsganapon és helyszínen 

díjmentesen lehet tenni. A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet köteles kéthavonta legalább egy állami 
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horgászvizsga megtartásáról gondoskodni. E vizsgával egyenértékűnek minősül az Európai Unió tagállamában, az 

Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, továbbá az olyan államban tett vizsga, 

amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló 

megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről 

szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez. 

 

A horgászvizsgára feljogosított szervezet díjköteles horgászvizsga felkészítő tanfolyamot szervezhet, azonban a 

horgászvizsgára jelentkező személyt nem kötelezheti a tanfolyamon való részvételre. E tanfolyam díja az óránkénti 

1000 Ft-ot, összesen a 4000 Ft-ot nem haladhatja meg. A tanfolyam időtartamának legalább 2 órának kell lennie. 

A meghirdetett elektronikus támogatású horgászvizsgára csak a horgász regisztráció sikeres elvégzését („élő” 

regisztrációs státusz) követően lehet jelentkezni. 

 

A vizsgáztatásba bevont horgászszervezet a HORINFO szakrendszerben a vizsgák megtartása előtt 

legkevesebb 3 nappal köteles közzétenni a pontos vizsgahelyszínt és annak időpontját, illetve az 

időpontokról értesíteni a horgászszövetséget. A meghirdetett horgászvizsgát a HORINFO szakrendszerben 

legkésőbb a vizsga napját megelőző 3. naptári nap végéig (23:59-ig) kell létrehoznia. 

Horgászvizsgára jelentkezni a HORINFO szakrendszerben, a regisztráció során létrehozott személyi profil 

menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb 

kiválasztásával. 

 

A sikeres állami horgászvizsgát követően a HORINFO szakrendszer automatikusan – a halgazdálkodási 

hatóság honlapján közzétett tartalmú állami horgászvizsga bizonyítványt állít ki, amelyet a vizsgáztató külön 

kérésre ad át a vizsgázónak. A kiadott állami horgászvizsga bizonyítványok adatait a horgászszövetség a 

halgazdálkodási hatóság által meghatározott forma szerint az informatikai rendszerében rögzíti. 

 

A horgászszövetség az elvesztett vagy megsemmisült állami horgászvizsga bizonyítványt – nyilvántartása 

adatai alapján – megismételt vizsgakötelezettség nélkül, díjmentesen pótolja. A horgászvizsga alóli 

mentességet az állami horgászvizsga bizottság számára hitelt érdemlően, a mentesség alapját igazoló igazolás 

benyújtásával kell igazolni, melynek tartalmi követelményeit a horgászszövetség határozza meg. 

 

Állami horgászjegy és fogási napló, azaz Egységes Állami Horgászokmány 

Az Egységes Állami Horgászokmányt (EÁH) – közismert nevén az állami horgászjegyet és fogási naplót – a 

horgászszövetség, valamint a horgászszövetség által megbízott horgászszervezet adhatja ki.  

Az állami horgászjegyet kiadó szervezet nyilvántartást vezet az általa kiadott okmányról. A kiadás a horgászok 

részére, mely jellemzően a horgászszövetségeken és a horgászegyesületeken keresztül történik. Az állami 

horgászjegy horgászatra jogosít, amelynek alapvető országos rendjét a Vhr. rendelkezései határozzák meg. 

 

Állami horgászjegyet az a természetes személy válthat ki, aki érvényes horgász regisztrációval rendelkezik, és a 

váltásakor igazolni tudja, hogy sikeres állami horgászvizsgát tett (illetve a Hhvtv.-ben meghatározott mentesség 

esetén annak igazolása szükséges) vagy korábban érvényes állami horgászjegyét bemutatja, továbbá adott évre 

érvényes horgászegyesületi tagságát igazolja. A horgász az állami horgászvizsga letételét állami horgászvizsga 

bizonyítvánnyal igazolja.  

Magyar állampolgársággal és állandó lakóhellyel, valamint magyar állami horgászvizsgával nem rendelkező, 

vagyis külföldi természetes személy más országban kiállított horgászati okirat vagy okmány bemutatásával 

jogosult az állami horgászjegy kiváltására. 

 

Az állami horgászjegy díj ellenében váltható, és kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig 

érvényes. A határidőn túl leadott, hibásan kitöltött vagy le nem adott fogási napló esetén is kiadható az állami 

horgászjegy, melynek díja a mindenkori (fogási napló díja nélküli) díj kétszerese, díjmentességben részesülő 

személyek esetén – a gyermek horgászok kivételével – az állami horgászjegy díjának megfelelő összeg.  
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3 éves kortól az adott év december 31. napjáig a 15. életévét be nem töltött személy, azaz gyermekhorgász számára 

– bármilyen vizsgakötelezettség vagy horgász szervezeti tagság nélkül – az állami horgászjegy egyszerűen és 

díjmentesen kiváltható.  

 

Az állami horgászvizsga letétele alól mentesül azon értelmi fogyatékos személy, továbbá vak vagy gyengénlátó 

személy, akinek a törvényes képviselője az állapotát igazoló okmányokat az állami horgászvizsga bizottság 

számára benyújtja.  

Az állami horgászvizsga letétele alól mentesített, halfogásra jogosító okmányokkal rendelkező értelmi fogyatékos 

személy kizárólag 18. életévét betöltött, állami horgászvizsgával rendelkező személy folyamatos jelenlétében 

horgászhat.  

 

Mentesül az állami horgászjegy díjának megfizetése alól a horgászegyesületi tagsággal nem rendelkező 

gyermekhorgász mellett a 70. életévét betöltött személy, azon értelmi fogyatékos személy, akinek a törvényes 

képviselője az állapotát igazoló okmányokat benyújtja, az állapotát igazoló okmányokat benyújtó mozgásszervi 

vagy hallási fogyatékos, valamint vak vagy gyengénlátó személy. 

 

A gyermekhorgász és az értelmi fogyatékos személy állami horgászjegy birtokában egy darab, egy – legfeljebb 

háromágú – horoggal felszerelt horgászkészséget használhat. A gyermekhorgász kizárólag nagykorú személy 

felügyelete mellett horgászhat. 

 

Az állami horgászjegy és fogási napló ellopását, megsemmisülését vagy elvesztését annak jogosultja a 

horgászszövetség által a forgalmazással megbízott horgászszervezet azon forgalmazási pontján, ahol számára az 

okmány kiadásra került, vagy – ha azon a helyen az állami horgászjegy forgalmazása időközben megszűnt, akkor 

a horgászszövetségnek haladéktalanul köteles bejelenteni.  

 

1.2. A horgászat rendje 

 

A halfogási tevékenységet végző személy nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen 

köteles magánál tartani a turista állami horgászjegyet a hozzátartozó fogási naplóval, 

„Állami Horgászjegy és fogási napló” esetén a horgászszövetség által kiadott Magyar 

Horgászkártyát is. 

 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászat esetén a horgásznak a 

fentieken túl a halgazdálkodásra jogosult által kiadott, érvényes területi jeggyel is 

rendelkeznie kell.  

 

A halfogásra jogosító okmányokat a halfogásra irányuló tevékenység végzése közben a 

jogosult köteles magánál tartani, amelyek csak a személyazonosság igazolására szolgáló 

arcképes igazolvány (személyi igazolvány/jogosítvány/útlevél) birtokában jogosítják az 

okmányok birtokosát a halfogásra. 

 

A horgász a horgászati okmányokat (MHK, állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, 

a területi jegy, horgász fogási napló) a halgazdálkodási hatóság, az állami halőr, a 

halgazdálkodásra jogosult, a hivatásos halőr, a mezőőr, a természetvédelmi őr, a 

társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének 

felhívására köteles bemutatni és átadni. 
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Halgazdálkodási vízterületen az érvényes turista állami horgászjegy vagy állami horgászjegy 

birtoklása, illetve a szükséges okmányok meglétének igazolása nélkül történő halfogás, vagy 

az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység jogosulatlan horgászatnak minősül. 

 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a halgazdálkodásra jogosult által kiadott, érvényes 

és horgászatra jogosító területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás vagy az arra irányuló 

tevékenység jogosulatlan horgászatnak minősül. 

 

• A horgászat gyakorlása során be kell tartani a horgászat Vhr.-ben meghatározott 

általános rendje szerint az őshonos halfajokra vonatkozóan az egyes halfajok kifogását 

tiltó naptári időszakra (fajlagos tilalmi idő), 

• a halfajonként a kifogható mérettartományra (méretkorlátozás), 

• a halfajonként naponta és évente kifogható összes mennyiségre (horgászati mennyiségi 

korlátozás) meghatározott rendelkezéseket. 

 

A halgazdálkodásra jogosult a fent meghatározottaktól eltérő korlátozásokat is meghatározhat 

a hasznosításában lévő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozóan, amennyiben 

ezeket a halgazdálkodási terv részeként a halgazdálkodási hatóság jóváhagyta. E korlátozásokat 

a területi jegyen fel kell tüntetni. 

 

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogát hasznosító személyeknek, 

szervezeteknek lehetőségük van helyi horgászrendet megalkotni, amelyeket a mindenkori 

jogszabályokkal összhangban kell kialakítani. A helyi horgászrend a Hhvtv.-ben és a Vhr.-ben 

foglalt szabályozásoknál enyhébbet – hatósági jóváhagyás nélkül – nem állapíthat meg (pl. a 

ponty kifogható legkisebb méretét nem határozhatja meg 20 centiméterben). Azonban a 

környezet megóvása, a céltudatos, természetközpontú nevelés érdekében célzottan 

megállapíthatóak olyan, az adott vízterületre érvényes szabályok, melyek betartatása a 

horgászszervezet feladata. A lehetséges szankciók közül kiemelhető a helyi horgászrendet 

megsértő személy tagságának megszüntetése, felfüggesztése vagy a területi jegyének vissza, 

illetve határozott időre történő bevonása, valamint eltiltása a területi jegy váltásától, ha a helyi 

horgászrend erről rendelkezik, legfeljebb 5 éves időtartamra. 

 

1.3. Tiltott eszközök és módok 

 

Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási mód alkalmazása, amely a 

halállományt vagy annak élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti. 

 

Halgazdálkodási vízterületen az adott élőhelyen előforduló halfajok fajlagos tilalmi idejével 

egyező naptári időszakban tilos minden olyan halászeszköz alkalmazása, amelynél nem 

biztosítható a fajlagos tilalommal érintett egyedek kíméletes visszaengedése. 

 

Halgazdálkodási vízterületen tilos olyan halfogó eszköz vagy készülék, továbbá olyan fogási 

mód alkalmazása, amely az aktuális vízállás esetén a vízfolyás, az állóvíz, valamint ezek 
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időszakos kapcsolódásaiban létrejövő halátjárók mederszelvényének felénél többet hossz- vagy 

keresztirányban elzár. 

 

A fent említetteken kívül halgazdálkodási vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak 

minősül 

• a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási vízterületen vagy 

annak partján történő birtoklása, amelynek működése az elektromos áram halakra kifejtett 

élettani hatásán alapul, 

• mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása,* 

• robbanóanyag alkalmazása,* 

• szúrószerszám alkalmazása,* 

• búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz használata,* 

• gereblyézés alkalmazása,* 

• hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, csapóhoroggal történő vagy rugó 

elven működő önakasztós halfogási módszer alkalmazása,* 

• a nyakzó háló alkalmazása, 

• a fenti tevékenységek alkalmazásának megkísérlése.  

*alkalmazása haltermelési létesítmény is esetében is tiltott  

 

Egyenáramú elektromos halászeszköz alkalmazását a miniszter engedélyezheti. Az engedély 

kizárólag elektromos halászgépkezelő képesítéssel rendelkező személynek adható meg. 

A nyakzóháló nem minősül tiltott halfogási eszköznek és módnak, ha a halgazdálkodási hatóság 

állományfelmérés, ökológiai vagy szelektáló halászat elvégzésére az eszköz használatával 

engedélyt adott. 

 

1.4. Tilalmi idők és korlátozások 

 

A miniszternek felhatalmazása van arra, hogy külön rendeletben szabályozza az őshonos halak 

kifogható mérettartományát, a természetvédelmi oltalom alatt álló halak fogásának tilalmát, 

illetve a fogási tilalmi időket és darabszám-korlátozásokat is.  

 

A védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, 

valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok 

közzétételéről szóló miniszteri rendeletben (13/2001. (V. 9.) KöM rendelet) szereplő halfajok, 

körszájúak és más hasznos víziállatok nem foghatók. E szabály megsértése esetén a horgászra 

a természetvédelmi jogszabályokból következő szankciók vethetők ki.   

 

Ezért a horgásznak feltétlenül tudnia kell, hogy Magyarországon természetvédelmi oltalom 

alatt állnak  

• körszájúak, azaz a hazai ingolák mindhárom faja 

• a halak közül  

- őshonos tokfajok (viza, sőregtok, vágótok, simatok) 
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- a leánykoncér, a nyúldomolykó, a kismárna fajok, egy sor apró termetű halfaj: a 

lápi póc, a fürge cselle, a kurta baing, a sujtásos küsz, a szivárványos ökle, a küllők 

és a csíkok összes faja (4-4 faj), 

- több kistermetű ragadozó hal: a kölönték mindkét faja, a selymes és széles durbincs, 

a bucók mindkét faja, 

- és végül néhány olyan faj, mely a hazai vizekből csak egészen ritkán kerül elő: a 

gyöngyös koncér, a vaskos csabak, a pénzes pér, a dunai galóca  

 

Vannak természetvédelmi oltalom alatt nem álló, de nem fogható halfajok is, ezek a 

következők: a kecsege, a széles kárász és a vágó durbincs.  

(Érdemes megjegyezni, hogy az öt hazai őshonos tokfajunkból négy védett és az ötödik sem 

fogható, míg a három durbincsfajunknál is hasonló a helyzet, itt két faj védett, míg a harmadik 

sem fogható)  

 

Amennyiben a horgász szeretne egyéb víziállatot gyűjteni, akkor azt is tudnia kell, hogy számos 

víziállat, pl. több szitakötő-, kérész-, álkérész- és tegzesfaj, valamint az orvosi piócák mindkét 

faja és a hazai őshonos tízlábú rákok, azaz a folyami, a kecske- és a kövirák is védelem alatt 

állnak, ezért más hasznos víziállat gyűjtésébe csak az kezdjen, ha rendelkezik a szükséges 

külön halgazdálkodási hasznosítói engedélyekkel és biztosan felismeri a gyűjteni kívánt 

fajokat. 

Valamennyi horgásznak illik tudnia, hogy hazánk valamennyi kétéltű- és hüllőfaja, csak úgy, 

mint néhány vadászható madárfaj kivételével az összes madár, valamint az emlősök döntő 

hányada is természetvédelmi oltalom alatt áll! Védett természeti értékeink megőrzése pedig 

közös felelősségünk. 

A széles kárász és a kecsege fogási tilalma alól a halgazdálkodási hatóság a 

halgazdálkodásra jogosult kérelmére speciális esetekben időszakos felmentést adhat. 

(Felmentés március 1. és május 31. közötti időszakra nem adható, kecsege esetében legalább 

50 cm-es, széles kárász esetében legalább 20 cm-es példányokra adható ki, továbbá a fenti 

halfajokra is érvényesek a napi darabszám-korlátozással védett őshonos halfajokra 

vonatkozó előírások). 

 

Érthető okokból szükség van úgynevezett tilalmi idők megállapítására is, amikor – az 

egyébként fogható halfajok – fogása a szaporodási időszak miatt tilos. 

 

Halfaj Fajlagos tilalmi időszak 

csuka 02. 01 – 03. 31. 

balin 03. 01 – 04. 30. 

sügér 03. 01 – 04. 30. 

süllő 03. 01 – 04. 30. 

kősüllő 03. 01 – 06. 30. 

garda 04. 15 – 05. 31. 

domolykó 04. 15 – 05. 31. 
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jászkeszeg 04. 15 – 05. 31. 

szilvaorrú keszeg 04. 15 – 05. 31. 

paduc 04. 15 – 05. 31. 

márna 04. 15 – 05. 31. 

ponty 05.02. – 05. 31. 

compó 05. 02 – 06. 15. 

harcsa 05. 02 – 06. 15. 

sebes pisztráng 10. 01 – 03. 31. 

 

A megállapított fajlagos tilalmi idők az első nap nulla órakor kezdődnek és az utolsó nap 

huszonnegyedik órájában végződnek. Ha az első nap szombatra vagy pihenőnapra esik, a 

tilalom az azt követő munkanapon lép érvénybe. Ha a tilalmi idő utolsó napja esik szombatra 

vagy pihenőnapra, a tilalom a közvetlenül megelőző munkanapon végződik. 

Léteznek azonban olyan egyedi, speciális esetek, amikor a kapcsolódó jogszabályokban 

lefektetett tilalmi időpontoktól el lehet térni, vagy éppen azok alól felmentést lehet adni.  

Ugyanis a halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a 

jogszabályban meghatározott tilalmi időt megrövidítheti, az alól, illetve a méret- vagy 

mennyiségi korlátozás alól a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy részére és 

meghatározott időtartamra felmentést engedélyezhet. Természetesen ennek fordítottjára is 

van lehetőség, azaz további tilalmi idő, méret- és darabszám-korlátozás bevezetésére, tilalmi 

idő meghosszabbítására. 

 

Az őshonos, fogható halfajok kifogható mérettartománya, napi kifogható mennyisége 

(helyi horgászrend ennél szigorúbban is szabályozhatja) 

 

Halfaj 
Kifogható halak 

mérettartománya 

Naponta kifogható 

mennyisége 

(db vagy kg) 

csuka legalább 40 cm 3 db 

balin legalább 40 cm 3 db 

sügér legalább 15 cm 3 kg 

süllő legalább 30 cm 3 db 

kősüllő legalább 25 cm 3 db 

garda legalább 20 cm 3 kg 

domolykó legalább 25 cm 3 kg 

jászkeszeg legalább 20 cm 3 kg 

szilvaorrú keszeg legalább 20 cm 3 kg 

paduc legalább 20 cm 3 kg 

márna legalább 40 cm 3 db 
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ponty legalább 30 cm 3 db 

compó legalább 25 cm 3 db 

harcsa legalább 60 cm 3 db 

sebes pisztráng legalább 22 cm 3 db 

menyhal legalább 25 cm 3 kg 

 

Valamely fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét vagy a méret- és mennyiségi 

korlátozások miatt nem kifogható halat – a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy 

ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva – 

haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult. 

 

A tilalmi időn és a méretkorlátozáson kívül a Vhr. szabályozza azt is, hogy a 

méretkorlátozással védett halfajok közül melyek esetében lehet meghatározott számú egyedet 

kifogni. Ezt darabszám-korlátozásnak nevezzük. 

 

A Vhr. alapján napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok a következők: a csuka, a 

balin, a süllő, a kősüllő, a márna, a ponty, a compó, a harcsa és a sebes pisztráng, valamint 

amennyiben fogásukat külön engedélyezte a hatóság, a kecsege és a széles kárász. 

 

Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy az összes nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajokból 

naponta fajonként 2 darabot, összesen legfeljebb 3 darabot foghat ki. A kifogott halat a 

korábban kifogott hallal kicserélni tilos. 

 

Turista állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta 

összesen 10 kg-ot foghat ki, kivéve a menyhal, a sügér, domolykó, paduc, szilvaorrú 

keszeg, garda és jászkeszeg fajok, melyek esetében a naponta kifogható mennyiség 

legfeljebb 3 kg. 

A MOHOSZ haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületeken (azon vízterületek 

is ide értendők, amelyeket a MOHOSZ alhaszonbérbe adott a horgászszervezetek részére) 

naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból turista állami horgászjeggyel 

évente legfeljebb 20 db, de legfeljebb 30 kilogramm fogható ki. A darabszám-

korlátozással nem védett őshonos halfajokból pedig évente legfeljebb 20 kg-ot fogható ki. 

 

Állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-

korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot 

foghat ki. A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni tilos. 

A horgászszövetség haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületek fogásai esetében a naponta 

kifogható darabszámmal is védett halfajokból egy személy érvényes állami horgászjeggyel évente legfeljebb 100 

darabot, de legfeljebb 150 kg-ot foghat ki. 

 

Állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-

korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta összesen 10 kg-ot foghat ki, kivéve a menyhal, a 
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sügér, domolykó, paduc, szilvaorrú keszeg, garda és jászkeszeg fajok, melyek esetében a naponta kifogható 

mennyiség legfeljebb 3 kg. 

A horgászszövetség haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületeken darabszám-korlátozással nem 

védett őshonos halfajokból egy személy érvényes állami horgászjeggyel évente legfeljebb 100 kg-ot foghat ki. 

 

A 15. életévét be nem töltött és az értelmi fogyatékos horgász a napi darabszám-korlátozás alá tartozó 

halfajokból – ha a helyi horgászrend másképp nem rendelkezik – naponta összesen 1 darabot, a napi 

darabszám-korlátozás alá nem eső őshonos halfajokból naponta összesen 5 kg-ot foghat ki, kivéve a 

menyhal, a sügér, domolykó, paduc, szilvaorrú keszeg, garda és jászkeszeg fajok, melyek esetében a naponta 

kifogható mennyiség legfeljebb 2 kg. 

A horgászszövetség haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületeken naponta kifogható darabszámmal 

is védett halfajokból gyermekhorgász évente legfeljebb 20 db-ot, de legfeljebb 30 kilogrammot foghat ki. A 

darabszám-korlátozással nem védett őshonos halfajokból pedig évente legfeljebb 20 kg-ot fogható ki. 

 

Fontos tudnivaló, hogy a horgászvizek döntő részén a fentiek szerinti, jogszabályi 

minimumnál jóval szigorúbb halelviteli szabályok érvényesek! Gondoljunk bele, hogy pl. 

mennyi egy kg süllő piaci ára, ráadásul a horgászjeggyel nem csak a halat, hanem a horgászat 

lehetőségét vásároljuk meg… 

 

Ha a horgász olyan őshonos, napi darabszám-korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a 

súlyhatárt átlépi, a halat megtarthatja, de aznap további napi darabszám-korlátozással nem 

érintett őshonos halat nem foghat ki. Ugyanez a helyzet, ha olyan őshonos, éves darabszám-

korlátozással nem érintett halat fog, amellyel a rá vonatkozó megszabott súlyhatárt átlépi, a 

halat megtarthatja, de abban az évben további éves darabszám-korlátozással nem érintett 

őshonos halat nem foghat ki. 

 

Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok 

számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges 

minimumot. A megtartani nem kívánt halat – horgászverseny kivételével – azonnal vissza kell 

helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon 

élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. Horogra kívülről, nem a fejrészen akadt halat 

megtartani tilos (ez a rendelkezés az invazív halfajokra is vonatkozik). 

 

A szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról elszállítani az után szabad, hogy 

a horgász azt gyorsan és kíméletesen leöli. Egykapus beléptetésű, őrzött zárt vizeknél a 

halgazdálkodási hasznosító megkövetelheti a kijáratig történő élve tartást, az esetleges 

visszahelyezés biztosítása céljából. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal elszállítható élve is, 

azonban kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges 

oxigéntartalmú vizet és minimalizálja az állatot érő stressz hatásokat. 

Az őshonos halállomány védelme érdekében idegenhonos halakat a vízbe engedni (bárhonnan 

származó halat vízbe ereszteni) és az inváziós idegenhonos halakat visszaengedni tilos. 

Idegenhonos hallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen szabad, ahol ez a nem 

őshonos hal kifogásra került.  

 

A vermelő halállományok védelme érdekében a halgazdálkodásra jogosult köteles 

megvizsgálni a szonár halfogási tevékenységhez történő használatának megtiltását-
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korlátozását a halgazdálkodási jogosultságában lévő nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen vagy annak egy részén a naptári évre, vagy annak részidőszakára vonatkozóan. A 

szonár halfogási tevékenységhez történő használatának szabályozásait, illetve megtiltását a 

helyi horgászrendben rögzíteni kell. 

 

Egy horgásznak minden körülmény között példát kell mutatnia magatartásával a 

környezetvédelem terén is, ezért is tilos a szemetelés (egyre több helyi horgászrendi előírás 

tiltja a szemetes helyen való horgászatot is, így ilyen esetben az eldobált hulladék 

összegyűjtésével is példát kell mutatnia a horgásznak), vízi és vízparti növényzet csonkítása, 

kiirtása, a partvédelmet szolgáló építmények megbontása, károsítása. 

 

2. HALŐRZÉS 

 

2.1. A hivatásos halőrök feladata 

 

A hivatásos halőrök feladata a halgazdálkodásra jogosult halgazdálkodási terv alapján 

hasznosított halgazdálkodási vízterületének őrzése, a benne található halállomány, és 

élőhelyének a védelme.  

 

A hivatásos halőr a rendészeti feladatokat ellátó személyek, valamint a fegyveres biztonsági 

őrök ruházati ellátására vonatkozó részletes szabályokról szóló 70/2012. (XII. 14.) BM 

rendeletben meghatározott formaruhát köteles viselni. A hivatásos halőri szolgálati jelvényt az 

egyenruha felső ruházati viseletelemeinek mellzsebén, bal oldalt a zsebfedő alatt, a rögzítő 

gombjára gombolva, vagy az annak megfelelő helyre tűzve kell viselnie. 

 

2.2. Társadalmi halőr fogalma, jogállása 

 

A Hhvtv. annak érdekében, hogy a halőrzés szélesebb körben megvalósulhasson bevezette a 

társadalmi halőr intézményét. A társadalmi halőröket a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a 

halgazdálkodási hatóság bízza meg az illetékességi területén, ha a halőrzés és a halállomány 

védelem biztosítása érdekében indokolt. 

 

2.3. Állami Halőri Szolgálat 

 

Az Állami Halőri Szolgálatot a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal működteti, melynek 

tagjai állami halőrök. Az állami halőr országos illetékességgel jár el, megilleti a hivatásos halőr 

és a halgazdálkodási hatóság jogosítványa. Az állami halőr nem csak a halgazdálkodási 

vízterületeken és azok partján járhat el, hanem jogosult a hal és haltermék nyomon követésére 

is. Ez alapján eljárhat hal és haltermék értékesítő helyeken, de alapos indokkal még 

magánterületen is. 
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2.4. A halgazdálkodási igazgatás 

 

Az eddig taglalt szabályok és előírások csak akkor tarthatóak be hatásosan, ha mindezen 

előírásokat hatóságok felügyelik. A jogszabály ezeket a feladatokat a különböző szinteken 

elhelyezkedő halgazdálkodási hatóságok hatáskörébe utalta. A halgazdálkodással összefüggő 

állami feladatok végrehajtását eszerint a Miniszter, a NÉBIH, a Pest Vármegyei 

Kormányhivatal, valamint a vármegyei kormányhivatal végzi. 

 

A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki arra a horgászra, aki a Hhvtv. vonatkozó 

rendelkezéseiben foglaltakat nem tartja be. 

A halvédelmi bírság legkisebb összege tízezer forint, legmagasabb összege ötszázezer forint. 

A halvédelmi bírság kiszabása mellett a halgazdálkodási hatóság visszavonja a szabálysértő 

(turista) állami horgászjegyét, illetőleg rendelkezik az új jegy kiváltásától történő eltiltás 

időtartamáról is. 

 

3. A HORGÁSZAT LEGFONTOSABB SZABÁLYAIRÓL ÉS ETIKAI ELVÁRÁSAIRÓL 

 

A horgászat etikai szabályai azok az emberi magatartásbeli normák, amelyeket a kulturált 

ember, a horgász megad másoknak és elvár másoktól. Ezek egy része, mint az korábban 

olvasható volt, mára beépült jogszabályainkba, megsértésük szankcionálható, míg mások 

továbbra is íratlan normák, azonban betartásuk éppen úgy elvárható, mint jogszabályban 

szereplő társaiké. A horgászok vízparti magatartása alapján ítélik meg az egész 

horgásztársadalmat, ezért fokozottan ügyeljünk a viselkedési normák betartására!  

 

A horgász a vizek partján kikapcsolódva, a halfogáson keresztül élményt szerezve, felfrissülve 

mindig a sportszerű horgászatra, a szabályok betartására, a természeti környezettel való 

összhangra törekszik. A horgászok kikapcsolódásának lényege a vizek, partok csendje, 

nyugalma, felüdülést jelentő természeti környezete és a halfogás élménye, de nem a mindenáron 

történő halfogás élménye. Azért, hogy mindez érvényesülhessen, a horgász kerülje a kiabálást, 

hangoskodást, a technikai eszközök hangos működtetését és tartózkodjon a másokat 

megbotránkoztató beszédstílustól, vízpartokra nem illő viselkedéstől, nehogy ezzel mások 

pihenését, kikapcsolódását megzavarja.  

 

A horgász alapvető érdeke a vizek környezetének, természeti értékeinek, halállományának 

védelme, ezért tekintse kötelezettségének a horgászhelyének tisztán tartását és a vize, 

egyesülete környezetvédelmi munkájában való részvételt. 

 

A legfontosabb etikai szabályok Országos Horgászrend szerint: 

 

• A horgász erkölcsi és etikai kötelessége más horgász segítése, a tapasztalatok átadása, 

az idős horgásztársak és a gyermekhorgászok támogatása. 

• A horgászat gyakorlása nem járhat más horgászok indokolatlan veszélyeztetésével vagy 

zavarásával. 
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• Horgászcsónak, horgászhajó használata csak megfelelő sebesség megválasztásával, más 

horgásztársak és víziközlekedők veszélyeztetése vagy zavarása nélkül történhet. 

• Ívási, szaporodási időszakban a part menti sávban a sebesség megválasztásánál minden 

horgász felelőssége a lerakott ikrák, kikelt ivadékok lehetőség szerinti megóvása. 

• A halnak indokolatlan sérülést, szenvedést okozni tilos. 

• Fajlagos tilalmi időszakban a védelmet élvező, illetve ívó halfajra, valamint 

méretkorlátozással védett halfajok méreten aluli egyedeire célzottan horgászni etikátlan 

és tilos. Amennyiben az adott horgászhelyen sorozatosan méreten aluli vagy fajlagos 

tilalom alatt álló hal akad horogra, a halállomány kímélése érdekében horgászati 

módszert, illetve szükség szerint horgászhelyet kell változtatni. 

• A horgász egyéni felelőssége a választott célhalaknak megfelelő, halkíméletet is 

biztosító horgászeszközök és horgászfelszerelések alkalmazása, valamint a horgászat 

teljes időtartama során a horgászatra alkalmas fizikai állapotának fenntartása. 

• A horgászat során a bevetett horgászkészségeket őrizetlenül hagyni, vagy azok 

felügyeletét másra bízni tilos. Őrzöttnek, illetve felügyeltnek minősül a horgászkészség, 

ha a horgász vizuális kapásjelző esetén haladéktalanul, hangjelzéses kapásjelző 

esetében az észleléstől számított legrövidebb időn belül bevághat, illetve megkezdheti 

a hal fárasztását. 

• Ragadozóhal-horgászatnál az indokolatlanul hosszú ideig tartó nyeletés tilos. 

• A gyári műcsalik rögzítési pontok szerinti horogszámának növelése, egy horog alá 

újabb horog rögzítése, a külső akadás elősegítése céljából történő átalakítása tilos.  

• A műcsali használatának kivételével a háromágú horog, a drótelőke, valamint a 

vágóhorog alkalmazása csak a halgazdálkodási hasznosító engedélyével lehetséges. 

• A kifogott hal horgász általi tetszőleges jelölése, csonkítása tilos. 

• A hivatalos haljellel ellátott halak fogásának bejelentése, az adatszolgáltatás teljesítése 

a horgász és a halgazdálkodási hasznosító közös érdeke. E haljel eltávolítása csak 

jogszerű kifogás (halelvitel) esetében lehetséges, de ekkor a bejelentés kötelező. 

• A drótszák (a törpeharcsa kivételével), valamint épített fém haltároló (ketrec) használata 

hal tartására tilos. 

• A horgászfotók elkészítésekor javasolt ügyelni arra, hogy esztétikus, a hal 

megbecsülését is kifejező fényképek készüljenek el. A helyes fotón a háttér a víz és a 

vízpart természeti környezete, ahol belógó, szétdobált felszerelés, cigaretta, étel és ital, 

kéztörlő rongy, szemét nem látható. A horgász a halat lehetőleg térdelve, féltérden vagy 

guggolva; mellmagasságban és vízszintesen a halbölcső, vagy halpaplan felett tartja, de 

a fényképen a halvédelmi eszköz lehetőleg csak részlegesen legyen látható. A hal 

objektív felé történő „kitartása” nem esztétikus, a helyes távolság a súly megtartását is 

segítő félkarnyi. A hal legyen tiszta, így a sarat, fűszálakat, nyálkát, esetleges vért friss 

vízzel le kell öblíteni róla. Célszerű több fotót is elkészíteni, hogy a pislogás és/vagy a 

hal mozgásai kiküszöbölhetők legyenek. Nem készülhet etikus fotó cigarettával a 

szájban, vagy a halat ronggyal megfogva. Napsütésnél ügyelni kell arra is, hogy vaku 

használata nélkül a sapkát viselő horgász arca leárnyékolt marad. A fotózás során 

fokozottan ügyelni kell a halak kíméletes kezelésére, mozgatására, mert a nagy 

példányok leejtésre, nyomásra az átlagos méretű halaktól sokkal érzékenyebbek. A 
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legfontosabb a hal védelme, ha a szakszerű gyors fotózás nem biztosítható, akkor a halat 

haladéktalanul vissza kell engedni. 

• A megtartani nem kívánt halakról terítékfotó csak kivételes esetben, a horgászversenyek 

mérlegelésekor, illetve egyedi halgazdálkodási hasznosítói engedéllyel készíthető. 

• Más fogott halával rekordfogást bejelenteni etikátlan és tilos. 

• A színezett fertőtlenítők használata csak a fotózás után támogatott. Ekkor a hal minden 

látható sebének fertőtlenítése is ajánlott, az esetleges élősködők eltávolítása mellett. 

• A visszaengedéskor a halat csak akkor szabad elengedni, ha az már az egyensúlyi 

helyzetét önerőből fenn tudja tartani, valamint mozgása (szabadulási reflex) beindult. 

• A szabályosan kifogott és így megtartott halak cseréje, illetve ezek horgászati 

tevékenység folytatása során történő (zárt vizeken a vízparton, horgászhelyen belüli) 

átadása és ajándékozása, a kifogott hal értékesítése tilos. Cserén azt kell érteni, amikor 

a hal már szákba (ragadozó esetén szájbilincsre) került és azt a horgász a horgászhelyén 

a később kifogott halra kívánná átcserélni. Átadáson ingyenes halátadás értendő egy 

másik, szintén horgászati jogosultsággal rendelkező, horgászatot folytató személy 

részére. Ajándékozáson egy horgászati jogosultsággal nem rendelkező személy részére 

történő átadás értendő. Értékesítésen a hal ellenérték fejében történő átadása értendő, az 

átvevő személyétől függetlenül. 

 

4. ALAPVETŐ HORGÁSZMÓDSZEREK  

 

A Hhvtv. alapján:  

A horgászat: rekreációs célból a halnak halgazdálkodási vízterületen és haltermelési 

létesítményben az e törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletben megengedett módon és 

horgászkészséggel vagy a csalihalnak 1 négyzetméternél nem nagyobb emelőhálóval való 

fogása; 

 

A horgászkészség: horgászati célú, halfogásra alkalmas eszköz, amely legalább horgászbotból, 

horgászzsinórból áll, és legfeljebb három horoggal van felszerelve. 

A horgászmódszereket a bot, zsinór, csali elhelyezés, felkínálás, bevetés, vezetés, használat stb. 

alapján az alábbiak szerint csoportosíthatjuk. 

 

4.1. Úszós horgászmódszerek 

 

E módszereknél a hal kapását a vízfelszínen látható úszó jelzi, illetve az úszó tartja a vízoszlop 

kívánt részén a csalit. 

 

4.1.1 Spiccbotozás 

Jellegzetes kezdő, illetve kishal-, csalihalfogó, egyszerű horgászmódszer, ugyanakkor 

gyorsasága miatt kedvelt és eredményes versenymódszer is. A rövidebb botok kis súlya és 

csekély nyélátmérője miatt a kezdő kisgyermekek is gyakorolhatják. A zsinór egyik vége a bot 

(3, 4, 5, 6, 7 m hosszú) elkeskenyedő végére, a spiccre van rögzítve, a zsinór másik végén 

előkén vagy direktbe kötve kisméretű horog található. Az általában könnyű, finom úszót 

rendszerint néhány darab sörétólom tartja egyensúlyban. A kész szerelék a bothossznál egy 
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alkarnyival rövidebb, így kényelmesen használható kishalak horgászatára, mivel a hal súlya 

alatt meghajló bottal éppen kézhez lehet lendíteni a kisebb halakat. A nagyobbak fárasztása 

ezzel a felszereléssel már némi gyakorlatot kíván, és azok kiemeléséhez természetesen 

merítőháló használata is szükséges.  

 

4.1.2. Úszózás orsós bottal 

 

4.1.2.1. Horgászat bolognai bottal 

A bolognai bot jellegzetes, 4-9 m hosszú, karcsú, könnyű, felgyűrűzött és orsóval felszerelt 

úszós bot. Precíz, egyhelyben történő állóvízi horgászathoz vagy folyóvízi úsztatáshoz 

alkalmazható. Lényeges a bot hossza miatt annak csekély súlya, valamint a finom szerelék 

(0,12-0,18 mm-es damil). 

 

4.1.2.2. Matchbotos horgászat 

A matchbot jellemzően 3,6 m és 4,5 m közti hosszban készült vékony, de erős, sűrűn gyűrűzött 

horgászbot. Közepes távolságú finomszerelékes úszózásra alkalmas, elsősorban állóvízen. Test 

nélküli (ceruza), vagy testtel rendelkező, illetve önsúlyos úszót lehet vele nagy távolságra 

eljuttatni. Az önsúlyos úszók egyes típusainak súlya fel-le csavarható lamellákkal változtatható. 

A szerelék vízbe juttatásakor a közvetlen kontaktus fenntartása érdekében a zsinórt a víz alá 

kell süllyeszteni.  

 

4.1.2.3. Egyéb klasszikus úszós horgászmódszerek  

• dévérezés, pontyozás feltolós úszóval, mély vízen 

• nádi pontyozás felfektetős úszóval, erős szerelékkel, csónakból 

• rablóhalas horgászat szabadon úsztatott vagy fenékre rögzített úszóval 

• léki horgászat – ragadozóra, békés halra 

• harcsahorgászat felszíni úszóval (stupek, óriásantennás úszó) 

 

4.1.3. Rakós botos úszózás 

A rakós bot több tagból összerakható (nem összetolható), jellemzően 10 m-nél is hosszabb, 

könnyű bot. A rakós bot külsőleg hasonlít egy merev, erős spiccbothoz, azonban működése és 

használata egészen más jellegű. A merev bottest önmagában nem lenne alkalmas a halak 

mozgásának kivédése, ezért a bottest első részeibe finoman előfeszített gumi kerül, a botnál 

jóval rövidebb szerelék ehhez rögzül. A jelentősen megnyúlni képes gumi segíti a fárasztást. A 

fárasztás végén a hosszú botot hátrafelé mozgatva és a megfelelő helyen megbontva lehet a 

botot lerövidíteni, így a teljes botnál jóval rövidebb zsinór és a kinyúló gumi hosszával közel 

egyező botdarabbal már elvégezhető hal megszákolása is. A hosszú bot hátrafelé mozgatását 

görgős állványzat segíti. A rakós botozás előnye a nagyon nagy pontosságú etetés, valamint a 

hosszú ideig és pontosan az etetésen tartható szerelék, ennek megfelelően jellegzetes 

versenymódszer. A rakós botos technikával meglepően nagy halak is kifoghatók, ezért sokan 

hobbicélokra is szívesen használják olyan vizeken, ahol gyakoriak az etetéssel partközelbe 

csalható több kilós halak. 
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4.2. Fenekező horgászmódszerek  

 

E módszereknél a végszereléket valamilyen nehezékkel a vízfenékre süllyesztjük, a csalit is ott 

kínáljuk fel, a hal kapását pedig a horgászbot vagy a zsinór, illetve kapásjelző mozgása jelzi. 

Előnye, hogy jóval nagyobb távolságra, illetve áramló vagy mély víz esetén is könnyebben 

lehet horgászni aránylag rövidebb botokkal is. Hátránya a kapásjelzésből adódó kisebb 

érzékenység. 

 

4.2.1. Hagyományos fenekező módszerek 

A súly (ólom, etetőkosár, „tiroli-fa” stb.) segítségével az orsós horgászbottal nagy távolságra 

bedobható a szerelék, mely 1, 2 vagy 3 horoggal lehet felszerelve. A szerelék bejuttatását 

követően és a zsinór megfeszítése után a zsinórra kapásjelzőt tesznek, vagy a zsinór elektromos 

kapásjelzőbe kerül. A szerelék fajtájától és a módszertől függően a felcsalizott horog a 

vízfenéken vagy a felett közvetlenül lebeg. 

Ilyen hagyományos fenekező módszer:  

• klasszikus etetőkosaras pontyozás, keszegezés; 

• klasszikus rablóhalas fenekezés partról; 

• klasszikus rablóhalas fenekezés csónakból. 

 

4.2.2. Bojlizás 

A módszer nevét a speciális, nagyméretű, nagy energia- és fehérjetartalmú, jellegzetes, 

eredetileg főzött csali idegen elnevezéséről kapta. Jellemzően nagy halak (ponty, amur) 

kifogására és gondos bánásmód melletti fényképezést követő visszabocsátására kidolgozott 

módszer, mely jelenleg is gyorsan fejlődik. Jellemzője az erős, nagy terhelést bíró horgászbot, 

a nagy kapacitású, jó minőségű orsó, az erős zsinór és a speciális végszerelék. A bojlizást 

rendszerint többnapos időszakra kiterjedő kampányszerű horgászat formájában űzik, ami során 

általában etetéssel próbálják a megfelelőnek vélt helyre csalni a nagytestű halakat. Gyakran 

igény a nagy távolságok elérése, ezért ahol a hasznosító engedi, dobás helyett sokszor inkább 

behordással (csónakkal, távirányítású etetőhajóval) juttatják be a végszereléket. 

 

4.2.3. Feederezés 

Olyan fenekező módszer, mely során a horog (horgok) ún. feederkosár és/vagy csúszó ólom 

mellé kerül(nek), és a hal kapását a különböző érzékenységű színes botspiccek megrándulása 

jelzi. Jellemző az érzékeny, finom zsinór és a speciális végszerelékek, amik még nagyobb 

távolságok esetén is lehetőséget biztosítanak a halak megfogására. Az érzékeny botspiccek a 

legkisebb mozdulatra is reagálnak. A feederbotok finom, közepes és kemény kivitelben 

készülnek, hosszuk általában 3,3 és 4,2 m között mozog. A módszer sajátossága, hogy a botot 

a vízparttal 45 fokos szögben helyezik el, hiszen így zár be a bot és a zsinór olyan szöget, ami 

a jó kapásjelzést segíti. Folyóvizeken – különösen erős sodrásban – inkább meredeken felfelé 

állított bottal érik el ugyanezt a helyzetet, ami kedvezőbb, mert így kevesebb vízbe kerülő 

zsinórba fekszik bele az áramlás. 

 

 

 



  

20 
 

4.2.4. Pickerezés 

A feeder módszerhez teljesen hasonló, de jóval finomabb fenekező módszer, a kapást itt is a 

finom botspicc megrándulása jelzi. A különbség a pickerbot hosszában (2,1-3 m), lágyabb és 

rugalmasabb testében, valamint a végszerelékben van. A rugalmasabb bottest a fárasztás során 

jobban fárasztja a halat, azonban ez a kisebb bothosszal párosulva azt is jelenti, hogy a nagyobb 

halak jóval kevésbé irányíthatóak. Dobósúlya kisebb, jellemzően 10-40 g, ami a megdobható 

távolságot és a használható végszerelékeket is behatárolja. Pickerbottal ritkán horgásznak 30-

40 méternél messzebb, és gyakori az is, hogy ólomsúly kerül fel nehezéknek, az etetőanyagot 

pedig külön, etetőcsúzlival juttatják be. Érzékenysége miatt kiváló keszegező módszer, és 

gyakran jól használható a szeles időjárás miatt problémás úszózás helyett is.  

 

4.3. Műcsalis horgászatok 

 

E módszerek esetében a horgászat során a vízbe juttatott, illetve ott mozgatott műcsali utánozza 

a hal táplálékát vagy vetélytársát, így kihasználva zsákmányolási vagy territórium-védő 

ösztönét támadásra készteti a halat. 

4.3.1. Pergetés 

Olyan aktív horgászat, mely során a horgász csónakból, partról vagy vízben állva a bedobott 

műcsalit az orsó segítségével visszafelé húzza és a pergető bottal mozgatja a megfogni kívánt 

hal vélt vagy tudott tartózkodási helyének közelében. Kiválóan alkalmas ragadozó halak 

sportszerű horgászatára. Ultra könnyű műfaja (sügér, pisztráng) mellett csuka, süllő és 

nagyméretű harcsa fogására is alkalmas módszer. A csónakkal végzett műcsali-vontatás a 

sleppelés. 

Eszközei:  

• wobblerek (egy- vagy kétrészes, halat utánzó műcsalik 2 db egy-, két- vagy háromágú 

horoggal szerelve; van felszínen, vízközt és mélyen járó változat);  

• twisterek, plasztikhalak (súlyozott horogra húzott, jellegzetes mozgást produkáló lágy 

PVC formák;  

• villantók (körforgók vagy támolygók, fémből készült, natúr vagy színezett, 

hármashoroggal szerelt műcsalik) 

 

4.3.2. Műlegyezés 

Klasszikus, sportszerű horgászati módszer, melynek alkalmazása során a szerelék végén 

vékonyodó előkére szerelt igen könnyű műlegyet a legyezőbot jellegzetes mozdulataival 

kidobott nehéz legyezőzsinór juttatja el a kívánt helyre. A jellegzetesen finom, de rugalmas 

legyezőbot végére kerül a zsinór tárolására szolgáló legyezőorsó. A bot, zsinór, orsó 

összhangját tekintve különböző erősségű (3-4-5-6-7-8-9 stb. osztályú) készséget lehet 

összeállítani a vízterület, illtetve a fogható fajok ismeretében. Műlegyező módszerrel nemcsak 

klasszikus ragadozóhalak vagy pisztrángfélék, hanem a hazai halfauna jelentős része 

eredményesen horgászható.  

Módszerei: szárazlegyezés (vízfelszínre eső vagy úszó rovarok utánzatai); nedveslegyezés 

(vízközt úszó hal- és rovarutánzatok vagy ún. fantázialegyek, streamerek); nimfázás 

(mederfenéken úszó vagy sodródó ízeltlábú-utánzatok.) 

 



  

21 
 

 

5. HALFAJISMERET 

 

Kifogható őshonos fajok 

 

Angolna 

 

 

 

 

• darabszám-korlátozással nem védett, kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

Bodorka 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

 

Vörösszárnyú keszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

 

Domolykó 

• darabszám-korlátozással nem védett,  

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 25 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 

 

 

 

Jászkeszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 20 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 
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Balin 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 40 cm 

• tilalmi időszak: 03. 01. – 04. 30. 

 

 

Küsz 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

Laposkeszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

Karikakeszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

  

 

Dévérkeszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

 

Bagolykeszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 10 kg/nap 

• méretkorlátozás: nincs 

• tilalmi időszak: nincs 
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Szilvaorrú keszeg 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 20 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 

 

 

Paduc 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 20 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 

 

 

Garda 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 20 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 

 

 

Márna 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 40 cm 

• tilalmi időszak: 04. 15. – 05. 31. 

 

 

 

Compó 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 25 cm 

• tilalmi időszak: 05. 02. – 06. 15. 

 

 

 

 

Ponty 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 30 cm 

• tilalmi időszak: 05. 02. – 05. 31. 
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Harcsa 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 60 cm 

• tilalmi időszak: 05. 02. – 06. 15. 

 

Csuka 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 40 cm 

• tilalmi időszak: 02. 01. – 03. 31. 

 

Sebes pisztráng 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 22 cm 

• tilalmi időszak: 10. 01. – 03. 31. 

 

Menyhal 

• darabszám-korlátozással nem védett,  

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 25 cm 

• tilalmi időszak: nincs 

 

 

Sügér 

• darabszám-korlátozással nem védett, 

kifogható mennyisége max. 3 kg/nap 

• méretkorlátozás: 15 cm 

• tilalmi időszak: 03. 01. – 04. 30. 

 

 

Süllő 

• darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 30 cm 

• tilalmi időszak: 03. 01. – 04. 30. 

 

Kősüllő 

• darabszám-korlátozással védett,  

kifogaható mennyisége max. 2 db/nap 

• méretkorlátozás: 25 cm 

• tilalmi időszak: 03. 01. – 06. 30. 
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Horgászat szempontjából jelentősebb idegenhonos fajok 

 

Darabszám- és összsúlykorlátozással, valamint méretkorlátozással és tilalmi idővel nem védett 

fajok, de a fogásukra vonatkozó egyéb szabályokat a helyi horgászrend megállapíthat.  

 

Amur 

 

 

 

 

 

 

 

Szivárványos pisztráng 

 

 

 

 

 

 

 

Pisztrángsügér 

 

 

 

 

 

 

 

Idegenhonos, inváziós fajok 

 

Darabszám- és összsúlykorlátozással, valamint méretkorlátozással és tilalmi idővel nem védett 

fajok, de fogásukat követően tilos őket visszahelyezni a vízbe.  

 

Ezüstkárász 
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Törpeharcsa fajok (barna és a fekete törpeharcsa) 

Busa fajok (fehér és a pettyes busa) 

 

Naphal 

 

 

 

 

 

 

 

Razbóra 

 

 

 

 

 

 

Amurgéb 
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Nem fogható, illetve időszakos felmentéssel fogható fajok 

 

Alapvetően nem védett, de nem kifogható fajok, fogásuk esetén haladéktalanul és kíméletesen 

vissza kell engedni a vízbe. A halgazdálkodási hatóság azonban bizonyos feltételek mellett 

engedélyezheti kifogásukat. 

 

Kecsege 

• nem kifogható faj 

• a halgazdálkodási hatóság a 06.01-02.28. 

közötti időszakra engedélyezheti 

kifogását a halgazdálkodási hasznosító kérelme alapján, ebben az esetben 

darabszám-korlátozással védett, kifogható mennyisége max. 2 db, 

méretkorlátozás: 50 cm 

 

Széles kárász 

• nem kifogható faj 

• a halgazdálkodási hatóság a 06.01-02.28. 

közötti időszakra engedélyezheti 

kifogásukat a halgazdálkodási hasznosító 

kérelme alapján, ebben az esetben 

darabszám-korlátozással védett, 

kifogható mennyisége max. 2 db, 

méretkorlátozás: 20 cm 

 

Vágó durbincs 

• nem kifogható faj, és a halgazdálkodási hatóság sem engedélyezheti kifogását.  

 

 

 

 

 

 

Természetvédelmi oltalom alatt álló fajok 

 

Nem kifogható fajok, fogásuk esetén haladéktalanul és kíméletesen vissza kell engedni őket a 

vízbe. A halgazdálkodási hatóság időszakosan sem engedélyezheti kifogásukat. 

 

Dunai ingola 

 

 

 

Tiszai ingola 
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Viza 

 

 

 

 

 

Vágótok 

 

 

 

 

 

Simatok 

 

 

 

 

 

Sőregtok 

 

 

 

 

Leánykoncér 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyúldomolykó 

 

 

 

 

 

 

 

Kismárna fajok (bihari márna és a kárpáti márna) 
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Lápi póc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fürge cselle 

 

 

 

 

 

 

Kurta baing 

 

 

 

 

 

 

Sujtásos küsz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szivárványos ökle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenékjáró küllő 
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Halványfoltú küllő 

 

 

 

 

 

 

 

Felpillantó küllő 

 

 

 

 

 

Homoki küllő 

 

 

 

 

 

 

Réti csík 

 

 

 

 

 

Vágó csík 

 

 

 

 

 

 

Balkáni törpecsík 

 

 

 

 

 

Kövi csík 
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Botos kölönte 

 

 

 

 

 

 

Széles durbincs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selymes durbincs 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magyar bucó 

 

 

 

 

 

 

 

Német bucó 

 

 

 


