
KIVONAT a Halgazdálkodásról és halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvény és a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2013. 

évi 133. számú VM rendeletből. 

 

1 
 

ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK: 

1. halgazdálkodási vízterület partja: védművekkel ellátott vízterület esetén a védmű mentetlen 

oldalának alapjától kifelé számított 100 méteres, védmű nélküli vízterületeknél az aktuális 

partvonaltól számított 200 méteres sáv területe, továbbá a halgazdálkodási vízterület felé benyúló 

vagy afelett átívelő híd, átjáró, egyéb építmény, természetes képződmény. 

2. gereblyézés: a halnak nem a táplálkozási viselkedésére alapozottan, és a szájnyílásán kívüli más 

testrészébe akasztott horoggal történő zsákmányul ejtésére irányuló módszer. 

3. fogási méret: a halak oldalán, az orrcsúcstól a farokúszó tövéig mért testhosszúság. 

4. hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a horgászat során történő megfogása és a vízbe 

vissza nem engedése (elvitele). 

5. halfogásra alkalmas állapot: a választott horgászmódszernek megfelelően előkészített 

horgászkészség, amely az adott állapotában, módosítás nélküli használatával alkalmas a hal 

fogására. 

6. 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. 

7. horgászkészség: horgászati célú, halfogásra alkalmas eszköz, amely legalább horgászbotból, 

horgászzsinórból áll, és legfeljebb három horoggal van felszerelve. 

8. más hasznos víziállat: a rák, a béka, a kagyló, a pióca, a csővájó féreg, az árvaszúnyog, egyéb 

haltáplálék-szervezet, valamint ezek egyedfejlődési alakjai. 

9. turista állami horgászjegy: olyan, magyar és külföldi állampolgárok számára, meghatározott díj 

ellenében, meghatározott időszakra, meghatározott szabályok szerinti horgászatra feljogosító állami 

horgászjegy, amely a törvény hatálya alá tartozó vízterületeken lehetővé teszi a horgászatot. 

10. 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. 

11. A horgászat megkezdésekor a tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen 

módon kell megjelölni a papíralapú fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő naptárban. Vízi 

járműből történő horgászat esetén a vízi jármű indulása minősül a horgászat megkezdésének. 

12. A horgászat során, legkésőbb a kifogott hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló 

fogásösszesítő táblázatában fel kell tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, 

víztérkódját, valamint a fogás dátumát (nálunk arab számmal). Darabszám-korlátozás alá eső hal 

kifogása esetén a fogás időpontja (óra, perc) 4 számjeggyel (00:00 formátumban), továbbá a 

kifogott hal hosszát cm-ben (ezt is csak nálunk) is beírandó. 

TILTÓ RENDELKEZÉSEK: 

1. A természetvédelmi oltalom alatt álló hal, valamint más hasznos víziállat kifogása, illetve gyűjtése 

- ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - tilos. 

2. Halgazdálkodási vízterületről kifogott nem őshonos halak másik halgazdálkodási vízterületre nem 

telepíthetők. 

3. A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen és partján horgászállás, egyéb horgászati célú 

létesítmény, vízilétesítmény csak a halgazdálkodásra jogosult előzetes hozzájárulásával létesíthető. 

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

halállományt vagy annak élőhelyét károsíthatja, veszélyeztetheti. 

5. Halgazdálkodási vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak minősül 
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- 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, 

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

korlátozások miatt - beleértve a helyi horgászrendben megjelölt mérettartományt is - nem 

megtartható halat vagy más hasznos víziállatot - 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. 

7. A kifogott halat a korábban kifogottal kicserélni tilos. 

8. 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 azonnal vissza kell helyezni a vízbe. A kifogott halakat azok 

elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. 

9. Horogra kívülről és nem a fejrészen akadt halat megtartani tilos. 

10. Az állami horgászjegy jogosultja által szabályosan kifogott és elvinni kívánt halat a vízpartról 

elszállítani gyorsan és kíméletesen leölve szabad. A 30 cm-nél kisebb testhosszúságú hal 

elszállítható élve is, kizárólag olyan tárolóedényben, amely biztosítja a számára a szükséges 

oxigéntartalmú vizet, és minimalizálja az állatot érő stresszhatásokat. 

11. Idegenhonos élő csalihallal csalizni kizárólag azon a halgazdálkodási vízterületen lehet, ahol 

az idegenhonos hal kifogásra került. 

12. Tilos a szemetelés, vízi és vízparti növényzet csonkítása, kiirtása, a partvédelmet szolgáló 

építmények megbontása, károsítása. 

13. Tilos a vízminőséget rontó minőségű vagy a halak és más hasznos víziállatok számára 

egészségügyi kockázatot, vagy a kifogott és elfogyasztott hal útján humán-egészségügyi kockázatot 

jelentő etetőanyagot és csalit használni. 

 

HALFOGÁSRA JOGOSÍTÓ OKMÁNYOK ÉS EZEKHEZ KAPCSOLÓDÓ 

INTÉZKEDÉSEK: 

1. Magyar Horgászkártya, a papíralapú állami horgászjegy vagy turista állami horgászjegy, területi 

jegy (napi jegy), fogási napló és arcképes személyazonosító okmány. 

2. A halfogási tevékenységet végző személy köteles magánál tartani az 1.pontban felsorolt 

dokumentumokat. 

3. Állami horgászjeggyel rendelkező személy legfeljebb kettő - egyenként legfeljebb három, 

darabonként legfeljebb háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy 

darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. 

4. A turista állami horgászjeggyel rendelkező személy egy - legfeljebb kettő, darabonként legfeljebb 

háromágú, horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem 

nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. 

5. A turista állami horgászjegy és a hozzá tartozó fogási napló a váltás időpontjától számítva a 90. nap 

végéig érvényes. A turista állami horgászjegy és a hozzá tartozó fogási napló nyilvántartott 



KIVONAT a Halgazdálkodásról és halvédelemről szóló 2013. évi CII. törvény és a halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 2013. 

évi 133. számú VM rendeletből. 

 

3 
 

halgazdálkodási vízterületen az érvényességi időtartamán belül érvényes területi jeggyel együtt 

jogosít horgászatra. 

6. Az állami horgászjegy kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes. 

7. Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen turista állami horgászjegy, állami horgászjegy, valamint 

fogási napló vezetése a halgazdálkodásra jogosult által kiadott érvényes horgászatra jogosító 

területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy arra alkalmas tevékenység 

jogosulatlan horgászatnak minősül. 

8. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvény szerint alkalmazott 

hivatásos halőr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök alkalmazásán túl a 

halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult azt a személyt, aki halgazdálkodási 

vízterületen, vagy azok partján horgászik, halfogásra alkalmas állapotban lévő horgászkészséggel 

tartózkodik, illetve egyéb, hal fogására irányuló tevékenységet végez, vagy ahhoz előkészül, 

valamint más hasznos víziállatot gyűjt, a személyazonosságot igazoló és a halfogásra jogosító 

okmányok bemutatására felszólítani. 

9. Az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, a halgazdálkodási hatóság visszavonja attól a 

személytől aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a 

halgazdálkodási hatóságnál 10 napon belül nem pótolja. 

 

10. A halgazdálkodásra jogosult a feljogosított személytől a hivatásos halőr intézkedésével 

összefüggésben átadott területi jegyet a halvédelmi bírság kiszabása iránt kezdeményezett hatósági, 

a horgászattal, továbbá hal fogásával összefüggésben lefolytatott szabálysértési eljárás végleges, 

illetve jogerős befejezéséig, illetve a büntetőeljárásnak a bíróság jogerős ügydöntő határozatával 

vagy véglegessé vált nem ügydöntő végzésével történő befejezéséig, valamint az ügyészségnek 

vagy a nyomozó hatóságnak a feltételes ügyészi felfüggesztés vagy közvetítői eljárás céljából 

történő felfüggesztésről szóló, illetve további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszüntető 

határozata meghozataláig visszatarthatja, és azt az eljárás eredményétől függően visszaadja vagy 

visszavonja. 

 

HALŐRZÉS ÉS INTÉZKEDÉSEK: 

1. A halgazdálkodásra jogosult által foglalkoztatott hivatásos halőr illetékessége a megbízó szervezet 

által hasznosított valamennyi nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre kiterjed. 

2. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről szóló törvény szerint 

alkalmazott hivatásos halőr az ott meghatározott intézkedések és kényszerítő eszközök 

alkalmazásán túl a halgazdálkodási vízterületen és annak partján jogosult 

- azt a személyt, aki halgazdálkodási vízterületen, vagy azok partján horgászik, halfogásra alkalmas 

állapotban lévő horgászkészséggel tartózkodik, illetve egyéb, hal fogására irányuló tevékenységet 

végez, vagy ahhoz előkészül, valamint más hasznos víziállatot gyűjt, a személyazonosságot igazoló 

és a halfogásra jogosító okmányok bemutatására felszólítani. 

- a horgászó személyt a birtokában lévő hal kifogására való jogosultságának igazolására felszólítani, 

a jogosultság hiányában kifogott, illetve birtokolt halat a vízbe kíméletesen visszahelyeztetni, az 

élettelen halat elismervény ellenében visszatartani. 

- a kifogható mérettartományon kívüli, a területi jegyen meghatározott mennyiségen felüli, a tilalmi 

időben kifogott, valamint a védett halat és más hasznos víziállatot a vízbe kíméletesen 

visszahelyeztetni, az élettelen halat elismervény ellenében az egyes rendészeti feladatokat ellátó 

személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító 

módosításáról szóló törvény szerint elvenni, 
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- a horgászati jogsértő cselekményt elkövető, helyi horgászrendet megsértő személytől a 

területi jegyet elvenni és azt a kibocsátónak haladéktalanul megküldeni, 

- az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben, illetve a helyi horgászrendben foglaltnál nagyobb 

testhosszúságú, a vízpartról élve elszállítani megkísérelt halat abba a nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületbe visszaengedni, amelyből a halat kifogták, vagy e lehetőség hiányában elismervény 

ellenében elvenni és gyorsan, kíméletesen leölni. 

-  

3. A horgászati jogsértő cselekmények alábbi minősített eseteiben az állami horgászjegyet, turista 

állami horgászjegyet elvenni attól a személytől, aki 

- tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik, ideértve a megengedettnél több 

horgászkészség használatát, 

- nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen területi jegy nélkül horgászik. 

- kíméleti területen horgászik. 

- tilalmi időszakban a tilalom alá eső hal egyedét kifogja (vigyázat! nem megfogja!) 

- védett hal egyedét kifogja (vigyázat! nem megfogja!) 

- általános tilalmi időben horgászik. 

- a méret-, illetve mennyiségi korlátozásokat megszegi. 

- a fogási naplóba rögzítendő fogás bejegyzését elmulasztja. 

 

4. A hivatásos halőr a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halállományának és élőhelyének 

őrzése érdekében az 56. § (7) bekezdés f) pontja szerinti tevékenysége során a kép-, video-, 

illetve hangrögzítő készüléket a következő feltételek együttes fennállása esetén üzemeltetheti: 

- a kép-, video-, illetve hangfelvétel rögzítése a jogsértő cselekmények megelőzését vagy 

bizonyítását szolgálja, 

- a fennálló körülmények valószínűsítik, hogy a jogvédelem más módszerrel, mint a felvételek 

felhasználása, nem érhető el, 

- a készülék alkalmazása az első bekezdésben meghatározott célok eléréséhez elengedhetetlenül 

szükséges mértékig terjed, és nem jár az információs önrendelkezési jog aránytalan korlátozásával. 

 

5. A felvételhez kizárólag a hivatásos halőr, a halgazdálkodásra jogosult és a halgazdálkodási hatóság 

férhet hozzá, az más részére nem továbbítható A rögzített felvételt tárolni kell abból a célból, hogy 

az a rögzítés helyszínén elkövetett jogsértő cselekmény miatt indult eljárásban bizonyítékul 

felhasználható legyen. A megismert adatokat és a felvételeket a hivatásos halőr, a halgazdálkodásra 

jogosult és az eljáró halgazdálkodási hatóság 5 évig kezeli, ezt követően a rögzített felvételt 

haladéktalanul törölni kell úgy, hogy az többé ne legyen helyreállítható. 

 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK: 

1. az állami horgászjegyet, turista állami horgászjegyet, a halgazdálkodási hatóság visszavonja 

attól a személytől: 

- aki ezen okmányát a helyszíni ellenőrzéskor nem tudja felmutatni és mulasztását a halgazdálkodási 

hatóságnál 10 napon belül nem pótolja. 

- akivel szemben halvédelmi bírságot szabtak ki. 

- akinek a horgászattal, vagy a hal fogásával összefüggésben szabálysértési vagy büntetőjogi 

felelősségét megállapították. 

- aki tiltott vagy nem megengedett eszközzel, illetve módon horgászik. 

 

2. A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki: 

- a jogosulatlanul horgászó 

- a fogási napló vezetését elmulasztó 
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- nem megengedett módon, eszközzel vagy tilalmi időben horgászó 

- a nem fogható hal és más hasznos víziállat kifogását (gyűjtését) megvalósító 

- a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig, horgászati vagy egyéb tevékenységet - 

ideértve gépi meghajtású vízi jármű használatát -, fürdőzést végző 

- a halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő eszközzel 

halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó és a 10 napon belüli bemutatást 

(pótlást) elmulasztó; 

- a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra alkalmas állapotban lévő 

eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó 

- állami horgászjegy igénylése során az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott 

nyilatkozatot valótlan tartalommal megtevő 

- a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas szervezetet, táplálékanyagot, 

szennyezőanyagot halgazdálkodási vízterületre kijuttató 

- méret- vagy mennyiségi korlátozással, vagy tilalmi idővel védett hal vagy más hasznos víziállat 

jogosulatlan kifogását megvalósító 

- a halfogásra alkalmas horgászkészséget annak halfogási célú használata során folyamatos 

felügyelet nélkül hagyó 

- az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltnál nagyobb testhosszúságú, jogszerűen 

kifogott halat a vízpartról nem leölve elszállító 

- a kifogott halat korábban kifogottal kicserélő 

- az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt meghatározás szerint kívülről akasztott halat 

megtartó 

- a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hatályos halgazdálkodási tervben meghatározott 

- az adott halgazdálkodási vízterület specifikus adottságainak megfelelően kialakított - helyi 

horgászrendi előírásokat megsértő 

- A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki az igazolatlan eredetű, nem nyomon 

követhető halat, halterméket vagy más hasznos víziállatot forgalmazó természetes vagy jogi 

személlyel szemben. 

 

3. A hivatásos halőr a felsorolt esetekben önállóan szabálysértési, büntető feljelentést tehet a 

hatóságnál. 

 

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

 

5. A halgazdálkodási hatóság figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vontat, ha: 

- a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen halfogásra jogosító okmányok nélkül horgászott, de a 

halgazdálkodási hatóság által előírt határidőn belül bemutatja a horgászat időpontjában érvényes 

állami horgászjegyét, turista állami horgászjegyét, valamint fogási naplóját és területi jegyét, 

továbbá a személyazonosság igazolására szolgáló arcképes igazolványát, és amennyiben az 

ellenőrzés időpontjáig a fogási naplóban rögzítendő, de nem rögzített halat nem tartotta meg 

- a horgászat megkezdésének a fogási napló naptárában való megjelölését első alkalommal mulasztja 

el. 

 


