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Kifogták a világ legnagyobb 
pontyát 

 

   A fantasztikus fogás Martin 
Locke horgásznak köszönhető, aki 
az angliai Kentben horgászott a 3 
fokos hidegben, amikor egyszer-
csak jelzett a kapásjelző. A férfi 
éppen a sátrában pihent, de azon-
nal kipattant és a botjához szágul-
dott úgy ahogyan volt: egy szál pó-
lóban és egy nadrágban. A boton 
érzett hatalmas súly miatt már 
majdnem csalódott Martin Locke 
azt gondolva: víz alatti fatuskóban 
akadt el a horog, de kiderült, egy 
hatalmas hal az. A felszínre emelés 
után megmérték a pontyot, aminek 
súlya nagyobb mint eddig bárme-
lyik kifogott pontyé: 42,6 kg. A 
mérlegelés után készült néhány jó 
kép a halról, majd visszaengedte a 
tóba. A korai időpont és a fagyos 
hőmérséklet ellenére a tavon tar-
tózkodó többi horgász is együtt 
ünnepelt az új csúcstartóval. 
 

 
Új fajlagos fogási tilalmak ! 

 

   A Magyar közlöny 99. számában 
(2009. július 27.) jelent meg a 
88/2009 (VII. 17.) FVM-KvVM 
együttes rendelet "A nem halászha-
tó (horgászható) halfajokról és vízi-
állatokról, valamint az egyes halfa-
jok szerinti halászati tilalmi időkről 
szóló 73/1997 (X. 28.) FM-KTM 
együttes rendelet módosításáról".  
A rendelet a korábbi halfajokra 
vonatkozó tilalmak mellett további 
három - állományában csökkenő 
tendenciát mutató - halfajra ír elő 
tilalmi időt. 2010. évtől, május 2. és 
június 15. között nem fogható: 

 

- a jászkeszeg (Leuciscus idus) 
- a paduc (Chondrostoma nasus) 
- szilvaorrú keszeg (Vimba vimba) 
 

Az új rendelet akkor jelent meg, 
amikor a 2010. évi fogási napló 
nyomdai előállítása már megkez-
dődött, így a napló szöveges tájé-
koztatójában még nem szerepel a 
változás. 

 

Méretkorlátozás menyhalra! 
 

   Az 1997. évi XLI. törvény végre-
hajtási rendelete módosult. 
 

   A módosítás horgászatilag három 
kiemelésre érdemes rendeleti sza-
bályt hozott: 
  

- 2009. november 18-tól (hatályba 
lépés napjától) tilos kifogni és meg-
tartani a 20 cm alatti menyhalat 
(Lota Lota). Annak ellenére, hogy a 
menyhal méretkorlátozásra került, 
a naponta kifogható mennyiségét 
továbbra is a mérettel nem védett 
halakon belüli szabályozás határoz-
za meg. A méretkorlátozás alá nem 
tartozó halfajokból és menyhalból 
naponta összesen tíz kilogramm 
fogható ki. 
 

 
 
 

- A legkisebb kifogható méretű ha-
lak testhosszát a hal oldalán az orr-
csúcstól a farokúszó tövéig kell 
mérni.  
 

- 2010. január 1-től az állami hor-
gászjegy és azt érvényesítő bélyeg 
igénylőjének írásban nyilatkozni 
kell arról, hogy vele szemben sza-
bálysértési, illetve büntetőjogi fele-
lősséget nem állapították meg, vele 
szemben halvédelmi bírságot nem 
szabtak ki és ezenkívül a fogási 
naplót az előírt határidőre leadta.  
 

A halászatról, horgászatról szóló 
hatályos törvény szerint, aki az ál-
lami horgászjegy igénylése során 
valótlan tartalommal nyilatkozik 
annak ötvenezer forint halvédelmi 
bírságot, szabhatnak ki, míg a fo-
gási napló vezetésének elmu-
lasztása esetén a bírság tízezer 
forinttól kettőszázezer forint 
közötti lehet.  
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