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vízbe juttatni, azt úszva, fürdőesz-
közzel, begyalogolva, vagy vízi jár-
művel bevinni, behordani tilos, 
kivéve elektromos modellező etető-
hajóval.  
   III. A kifárasztott hal zsákmányul 
ejtéséhez a merítő szák, illetve vá-
góhorog használata minden eset-
ben kívánatos. A kifogott halat szá-
razon vagy vízen lassú, kínos fulla-
dásnak kitenni tilos. A halat a ho-
rogtól kíméletesen megszabadítva 
haltartóban, vagy felkantározva 
(szájbilincsre fűzve) vízben kell 
tartani, vagy azonnal meg kell ölni. 
Azt a halat, amelyet a horgász nem 
kíván megtartani, azonnal kíméle-
tesen vissza kell ereszteni a vízbe. A 
vissza nem engedett halat később 
fogott más hallal kicserélni tilos.  
   IV. Tilos a horognak olyan moz-
dulattal való behúzása (rángatása), 
hogy az kívülről akadjon a hal tes-
tébe („gereblyézés”). Tilos olyan 
szereléket használni, amely eleve 
ilyen rendeltetéssel készült. (Pl. 
ólomba rögzített nagyméretű egyes 
vagy hármas horog, vagy a végólom 
fölött a főzsinórra előke nélkül fel-
kötött egyes és hármas horog.) 
   V. A horgász bevetett készségeitől 
csak annyira távolodhat el, hogy 
kapás esetén azonnal bevághasson. 
Ez a távolságot maximum 5 méter 
lehet. Ez alól az elektromos kapás-
jelzővel rendelkező készséget hasz-
náló sem kivétel. Aki horgászhelyét 
elhagyja, készségeit köteles a vízből 
kivenni, azok vízben hagyása mel-
lett mást az őrzéssel megbízni tilos.  
   VI. A kiépített horgászálláson 
/stégen/ horgászó köteles a beve-
tett készségeit a vízből kivenni, ha a 
horgászállás /stég/ területét el-
hagyja. Elhagyás szempontjából 
nem minősül horgászállásnak 
/stégnek/ a hozzá vezető bejáró.  
   VII. A horgász sötétedés után 
köteles horgászhelyét folytonosan 
megvilágítani a horgászat idejére. 
Nem tekinthető megvilágításnak a 
horgászhelyen szabályosan megra-
kott szabadtűz.  
 

10.§.Horgászható halfajokról, kor-
látozásokról, dokumentációról 

 

   I. Egész évben tilos kifogni a ter-
mészetvédelmi célból védett halfa-
jokat. Más halfajokat azok tilalmi 

időszakában tilos kifogni. Az első 
csoportba tartozókat az állami hor-
gászjegyen, a második csoportba 
tartozókat az állami horgászjegyen, 
illetve az adott évre vonatkozóan a 
fogási naplóban olvasható tájékoz-
tatás tartalmazza. Általános horgá-
szati vagy faj szerinti tilalmi idő a 
halkihelyezés utáni időszakra 
/telepítés/ és meghatározott terü-
letre is elrendelhető, melyet hirdető 
táblán helyez el a vezetőség. A hir-
detőtábla tartalmának megismeré-
se minden horgászat megkezdése 
előtt kötelező. 
   II. Egyes halfajokat csak akkor 
szabad kifogni, ha a meghatározott 
hosszméretet elérték. Ezek felsoro-
lása az állami horgászjegyen és a 
fogási naplóban is olvasható. A faj 
szerinti tilalom alá eső vagy a mére-
ten aluli kifogott halat, akár élő, 
akár élettelen állapotban van, hala-
déktalanul és kíméletesen – nem 
dobva – kell a vízbe visszahelyezni.  
   III. A méretkorlátozás alá eső 
halfajokból naponta fogható darab-
számot a fogási napló tájékoztatója 
tartalmazza.  
   IV. Ha méreten aluli, vagy tilalmi 
időben fogott hal a horgot mélyen 
lenyelte és azt sérülés okozása nél-
kül nem lehet eltávolítani, a zsinórt 
a hal szája előtt el kell vágni és a 
halat a benne hagyott horoggal 
együtt kell a vízbe visszahelyezni. 
Nem vonatkozik ez a rendelkezés 
olyan esetekre, amikor a hal villan-
tót, balinólmot vagy más műcsalit 
nyelt le, de a horgot ilyenkor is a 
legnagyobb kímélettel kell kiszaba-
dítani. 
   V. A horgász köteles a fogási nap-
lót vezetni, majd az azon feltünte-
tett határidőig az egyesületnek 
megküldeni vagy a naplón feltünte-
tett címre leadni. A napló vezetésé-
nek adatai összesítésének a halál-
lomány felmérése és a halgazdál-
kodás szempontjából van jelentő-
sége. A méretkorlátozással védett 
halat kifogása után azonnal, a hor-
gászat folytatása előtt be kell je-
gyezni. Egyéb halfajra vonatkozóan 
a távozáskor, illetve többnapos 
horgászat esetén 00.00 órakor il-
letve a tárgynapi horgászat befeje-
zésekor kell bejegyezni a kifogott 
halmennyiséget. Állami horgászje-

gyet, és szövetségi betétlapot csak 
az kaphat, aki az előző évi fogási 
naplóját leadta. A fogási naplót a 
„Tudnivalók” címszó alatti előírá-
sok szerint kell vezetni.  
   VI. Kifogott halnak kell tekinteni 
azt a halat, amelyet a horgász a 
horgászkészségéről levett és azt a 
méretvétel, illetve súlymérés után 
haltartójában vagy más helyen ma-
gánál tart.  
   VII. Korlátozás hatálya alá eső 
hal kifogásakor a horgász köteles 
azt a halat mely méret vagy súly-
korlátozás alá esik, a kifogása és a 
készségről való leválasztása után 
azonnal lemérni. 
   VIII. Azonnal a vízbe vissza kell 
helyezni és szabadon kell engedni 
azt a halat, melyet a hossz illetve 
súlymérés után méreten alulinak 
állapítottunk meg. Azt máshol elhe-
lyezni, visszahelyezését késleltetni 
szigorúan tilos. 
   IX. Védett hal kifogása: Azonnal 
a vízbe vissza kell helyezni és sza-
badon kell engedni azt a halat, 
melyről megállapítottuk, hogy vé-
dett fajú. Azt máshol elhelyezni, 
visszahelyezését késleltetni szigo-
rúan tilos. 
 

11.§. Szankció rendszerről 
 

   I. A horgász joga és kötelessége a 
szabályok és a horgászrend megsér-
tőjét figyelmeztetni, az észlelt sza-
bálytalanságokat, továbbá a part 
szennyezését és rongálását hivata-
los személynek, illetve szervnek 
(halőr, egyesület vezetősége stb.) 
bejelenteni.  
   II. Az e horgászrendben foglalt 
előírások megsértése – a cselek-
mény súlyától függően – büntető 
vagy szabálysértési, illetve halvé-
delmi bírságolási eljárást is von 
maga után. Az olyan horgászt, aki a 
horgászrendben foglalt rendelkezé-
seket nem tartja meg, egyesület is 
felelősségre vonja, túl az esetleges 
hatósági eljáráson. 
 

A horgászatra vonatkozó egyéb 
jogszabályok: 

 

1997. évi XLI. törvény. 
73/1997.(X.28.) FM-KTM rendelet. 

78/1997.(XI.4.) FM rendelet. 
27/1993. KHVM rendelet. 

72/1996.(V.22.) kormányrendelet. 
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