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Alapvető tudás (halfajfelismerés)

http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyarorszag-halfaunaja/adatok.html



Alapvető tudás (védett halfajok)



Fokozottan védett fajok

Magyar név Latin név Eszmei ért.

1. Dunai ingola Eudontomyzon mariae 100.000 Ft

2. Tiszai ingola Eudontomyzon danfordi 250.000 Ft

3. Dunai galóca Hucho hucho 100.000 Ft

4. Lápi póc Umbra krameri 100.000 Ft

5. Magyar bucó Zingel zingel 100.000 Ft

6. Német bucó Zingel streber 100.000 Ft

7. Petényi-márna 

(Magyar márna) 

Barbus meridionalis

(peloponnesius)

100.000 Ft



Védett fajok (1)

Magyar név Latin név Eszmei ért.

Állas küsz Chalcalburnus chalcoides 10.000 Ft

Botos kölönte Cottus gobio 10.000 Ft

Cifra kölönte Cottus poecilopus 10.000 Ft

Dunai nagyhering Caspialosa kessleri kessleri 2.000 Ft

Felpillantó küllő Gobio uranoscopus 50.000 Ft

Fenékjáró küllő Gobio gobio 2.000 Ft

Fürge cselle Phoxinus phoxinus 2.000 Ft

Gyöngyös koncér Rutilus frisii 2.000 Ft

Halványfoltú küllő Gobio albipinnatus 10.000 Ft

Homoki küllő Gobio kessleri 10.000 Ft



Védett fajok (2)

Magyar név Latin név Eszmei ért.

Kövicsík Noemacheilus barbatulus 2.000 Ft

Kurta baing Leucaspius delineatus 2.000 Ft

Leánykoncér Rutilus pigus 10.000 Ft

Pénzes pér Thymallus thymallus 10.000 Ft

Réticsík Misgurnus fossilis 2.000 Ft

Selymes durbincs Gymnocephalus schraetzer 10.000 Ft

Sima tok Acipenser nudiventris 10.000 Ft

Sőregtok Acipenser stellatus 10.000 Ft

Sujtásos küsz Alburnoides bipunctatus 2.000 Ft

Széles durbincs Gymnocephalus baloni 2.000 Ft



Védett fajok (3)

Magyar név Latin név Eszmei ért.

Szivárványos ökle Rhodeus sericeus 2.000 Ft

Tarka géb Proterorhinus marmoratus 2.000 Ft

Törpecsík Sabanejewia aurata 2.000 Ft

Vágócsík Cobitis taenia 2.000 Ft

Vágótok Acipenser gueldenstaedti 10.000 Ft

Vaskos csabak Leuciscus souffia 10.000 Ft

Viza Huso huso 10.000 Ft



Alapvető tudás (méretkorlátozás)



Magyar név Kifogható halak

mérettartománya

csuka legalább 40 cm

balin legalább 40 cm

sügér legalább 15 cm

fogassüllő legalább 30 cm

kősüllő legalább 25 cm

garda legalább 20 cm

domolykó legalább 25 cm

jászkeszeg legalább 20 cm

szilvaorrú keszeg legalább 20 cm

paduc legalább 20 cm

márna legalább 40 cm

ponty legalább 30 cm

compó legalább 25 cm

harcsa legalább 60 cm, fajlagos tilalmi 

időszakban legalább 100 cm

sebes pisztráng legalább 22 cm

menyhal legalább 25 cm



Alapvető tudás (fajlagos tilalmi idő)



Magyar név Fajlagos

tilalmi időszak

csuka 02. 01 – 03. 31.

balin 03. 01 – 04. 30.

sügér 03. 01 – 04. 30.

fogassüllő 03. 01 – 04. 30.

kősüllő 03. 01 – 06. 30.

garda 04. 15 – 05. 31.

domolykó 04. 15 – 05. 31.

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.

menyhal –



• Napi kifogható darabszám (gyerek, felnőtt)

• Gyerekhorgászat (mivel? milyen szerelékkel?)

• A halászati őr jogosultságai

• Felnőtt horgászat (mivel? milyen szerelékkel?)

• Fogási napló vezetése

• Nemcsak a halak (pl. rák, csalik stb.)

• Invazív (idegenhonos, inváziós), őshonos fajok

• Munkavédelem

• Elsősegély

• Halcsaládok (pontyfélék, sügérfélék stb.)



Hogyan kell megmérni a 

méretkorlátozás alá eső hal 

hosszúságát?



A felnőtt horgász által egy 

időben használható 

horgászeszközök:



A gyermek horgász által egy 

időben használható 

horgászeszközök:



A helyi horgászrend 

ismertetésének szabálya!



Átruházható-e a horgászjegy 

más személyre?



Hol lehet horgászatot 

folytatni?



Fogásra alkalmas állapotban 

levő horgászeszközökkel 

szabad-e a vízen vagy a víz 

partján tartózkodni?



Megváltoztatható-e a faj 

szerinti tilalmi idő?



Mennyi halat foghat ki, illetve 

tarthat meg magánál egy 18 

életévén felüli horgász napi 

fogásként?



Jogtalan horgászat esetén mi 

a teendő a halfogó eszközzel?



Mikor kezdődik a fajlagos 

tilalmi idő, ha a tilalom első 

napja szombatra vagy 

munkaszüneti napra esik?



Mikor telik le a fajlagos tilalmi 

idő, ha a tilalom utolsó napja 

szombatra vagy munkaszüneti 

napra esik?



Jelölje meg azt a sort, 

amelyben csak a védett 

halfajok szerepelnek!



Mi a teendő a faj szerinti 

tilalom alá eső vagy méreten 

aluli kifogott hallal?



Mikor kell a méretkorlátozás 

alá eső kifogott halat a fogási 

naplóba beírni?



Milyen okmányokat köteles 

magánál tartani horgászat 

közben a horgász (halász)?



Melyek a horgászatra jogosító 

okmányok, melyeket a 

horgász köteles magánál 

tartani a horgászat ideje alatt?



Milyen vízterületeken szabad 

horgászni?



Ki kaphat állami 

horgászjegyet?



Ki jogosult „területi engedély” 

kiadására? 



Mikor kell „Fogási naplót” 

vezetni a horgásznak?



Felnőtt (18 év feletti) horgász 

egyidejűleg hány 

horgászkészséggel (bottal) 

horgászhat egyszerre?



Csalihalfogó háló használata 

beleszámít-e a készségek 

megengedett számába?



Horgászati jogszabály szerint 

a felnőtt horgász hány db, 

méretkorlátozással védett 

halat foghat naponta?



Mikor lehet a vízi-, vízparti 

műtárgyak (zsilipek, 

duzzasztó, stb.) 50 m-es 

körzetén belül horgászni?



Az alább felsorolt halfajokról 

mit kell tudni a horgásznak: 

pénzes pér, sőregtok, selymes 

durbincs, magyar bucó?



Mi a célja faj szerinti tilalmi 

időszak megállapításának?



A felsorolt halak közül 

melyiknek nincs bajusza?



A felsorolt halak közül melyik 

fogható ki méretkorlátozás 

nélkül?



Fogassüllőt a kősüllőtől mi 

alapján lehet legkönnyebben 

megkülönböztetni?



Mit értünk tiltott gereblyézés 

alatt?



Darabkorlátozás esetén a 

kifogott, szákba helyezett hal 

kicserélhető-e a később fogott 

nagyobb halra?



Mekkora a csalihalfogó háló 

mérete?



Mi a teendő méreten aluli, 

horgot nyelt hallal?



Felnőtt horgász egyszerre 

hány horoggal horgászhat?



Ki lehet halászati őr?



A halászati jog fogalma…



Mi a halászati vízterület?



Ki kaphat Állami 

horgászjegyet?



A horgász köteles-e a fogási 

naplót vezetni és mi módon?



Válassza ki a tiltott eszközök 

pontos listáját!


