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Magyarország halászati vízterületei 
Halászati vízterületek eloszlása (Ha) 

Folyók

Holtágak

Bányatavak, tavak

Víztározók

Csatornák

Patakok

Kiskörei tározó

Velencei tó

Balaton



Magyarország halászati vízterületei 
Méret tartomány Darabszám Összes terület

1 ha alatt 164 108

1-5 ha 631 1 694

5-10 ha 290 2 156

10-50 ha 405 8 882

50-100 ha 79 5 816

100-500 ha 59 11 743

500 ha felett 31 110 345

Összesen: 1659 140 745



SWOT 
Erősségek 
Viszonylagos halbőség 
Horgászat népszerűsége 
Halászati hagyományok 
Erős szakmai háttér 
Változatos halfogyasztás 
 

Gyengeségek 
Illegális halfogások 
Invazív fajok 
Társadalmi elégedetlenség 
Elavult és néhol betarthatatlan 
szabályozás 
Ívóhelyek eltűnése, kormorán probléma 

Lehetőségek 
Horgászlétszám növelése 
Halfogyasztás növelése 
Kedvezőbb állomány szerkezet, nagyobb 
biomassza 
Hal mint élelmiszer felértékelődése 
Haltermelés fejlődése 

Veszélyek 
Horgász létszám csökkenése 
Elszegényedő térségek, növekvő hallopás 
Gyengülő szakigazgatás 



Miért? 
• Érdekeltek nem elégedettek a jelenlegi 

szabályozással 

• Erősségekből előny: szabályozás hatékonyságának 

növelése 

• Lehetőségek kihasználása: új szabályozási elemek 

kialakítása  

• Gyengeségek leküzdése: hibák kijavítása a 

tapasztalatok alapján 

• Veszélyek elkerülése: rugalmasság biztosítása 



Hogyan? 
Változó hazai jogszabályok 
Btk. 
Szabálysértési Tv. 
Rendészeti tev. Tv.? 
 

Változó EU szabályozás 
Közös Halászati Politika 
ETHA 
Duna Stratégia 
 

Új szabályozási koncepció 

Jogszabály tervezetek 

Új jogszabályok (Tv., Vhr.) 

Új szabályozási rendszer 

Szakmai vélemények 
Halászati felügyelők, 
Halászati cégek, 
szakemberek, 
Horgász vezetők, 
Érdekképviseletek 
 



Mit? 
1. A halászati joggal és hasznosításával összefüggő 

feladatok: Egyszerűsítés, hatékonyság növelése 

2. Halászati őrzés és a halállományok védelme, 

fejlesztése: Illeszkedés a változó környezethez 

3. A  halászat szabályozása: Átláthatóság növelése 

4. Horgászturizmus fejlesztése: Horgászathoz való 

hozzáférés segítése  

5. Természetvédelem: Élőhely fejlesztés 

 



A halászati jog és hasznosítása 
 Halászati vízterület, ideiglenes halászati vízterület 

és vadvizek 

 Halászati jog és tulajdon jog szorosabb kötése, de a 

kötelezettségek betartatása 

 Állami jegy: hol kelljen és mire jogosítson 

 Pályázati rendszer: egyértelműbb szakmai 

követelmények 
o Pályázatban leírtak betartatása, egyértelmű kártérítési rendszer 

 Halászati adattár: nyilvántartás és ellenőrzés 

 



Halászati őrzés 

 Btk., Szabálysértési Tv. Változása: igazítás a 

megváltozott jogszabályi környezethez 

 3 (+1) lépcsős büntetési rendszer 

 Halászati őrök jogállása: BM előterjesztés 
o Állami és nem állami alkalmazott halőrök 

o Igazoltatás? 

 SZÁK program: állami jegyek országos 

nyilvántartása 

 Két szintű halászati őrzés alapjainak megteremtése 

 



A halászat szabályozása 
 A legális és szabályozott halászat közös 

halgazdálkodási és vidékfejlesztési érdek 

 Kereskedelmi és kisszerszámos halászat 

szabályozásának szétválasztása 

 Halértékesítés csak halász állami jeggyel lehetséges 
o Fogási tanúsítvány bevezetése: halászati felügyelő ellenőrizheti 

 Eszközök, módszerek, tilalmak szigorúbb 

szabályozása 

 Hasznosítónak kötelező az átláthatóság biztosítása 

 



A horgászturizmus fejlesztése 
 Turista állami jegy bevezetése 

 NÉBIH honlapon, online vásárolható, nyomtatható. QR-kód 

azonosító 

 Évente 1 alkalommal, 2 hónapig érvényes, hasznosító döntése, hogy 

ad –e területi engedélyt 

 Online területi engedély értékesítés elősegítése 

 Több szintű horgászvizsga bevezetése: alap – 

egyesületek, emelt - hatóság 

 Gyermek horgászat egyszerűsítése, alsó korhatár 3 

év 

 



Természetvédelem, halvédelem 
 Kíméleti területek kijelölése = pályázati pont 

 Tilalmi idők, méret korlátozások újra gondolása 

 EU-s és hazai források bevonása a halállományok 

fenntartására 

 Halászati felügyelői rendszer erősítése a 

hasznosítók pályázatban vállalt kötelezettségeinek 

ellenőrzésére 

 



Köszönöm a figyelmet! 

halaszat.kormany.hu 



Btk. 
Orvhalászat 246. §  

Aki 

a) jogosulatlanul halászhálóval vagy más halászati eszközzel – a horgászatot 

kivéve – halfogásra irányuló tevékenységet végez, 

b) külön jogszabályban meghatározott tiltott eszközzel, tiltott módon vagy 

kíméleti területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, 

vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. 

458§  Értelmező rend.,  

12. közfeladatot ellátó személy: 

m) a halászati őr a halászatról és a horgászatról szóló törvényben 

meghatározott tevékenysége körében, 
 

 

VISSZA 

 


