
Törvényi szabályozások, jogi ismeretek

Horgászvízkezelő-Tógazda 

Tanfolyam

(Elméleti képzés)









2013. évi CII.

Törvény a 

halgazdálkodásról és a 

hal védelméről



6§(1) Ha e törvény másként nem

rendelkezik, a Magyarország

halgazdálkodási vízterületein élő

halállomány az állam tulajdonát képezi. Az e

törvény alapján az állam tulajdonát képző

halak és más hasznos víziállatok a jogszerű

kifogásukkal vagy elhullásukkal kerülnek a

halgazdálkodásra jogosult tulajdonába.



9§(2) A halgazdálkodási hatóság, ha annak

ökológiai szerepe indokolja halgazdálkodási

kíméleti területnek jelöli ki és halfogási

tilalmat rendel el.



11§(1) Ha a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja, a

halgazdálkodási hatóság a következő intézkedéseket rendeli el:

• a) a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására

alkalmas szervezet, táplálékanyag, etetőanyag vízbe helyezésének

korlátozása vagy tiltása,

• b) a halállományban észlelt elhullás esetén a haltetem eltávolítása,

megsemmisítése,

• c) a gépi meghajtású vízi jármű használatának korlátozása vagy

tiltása,

• d) erős vízszint-ingadozás miatt kialakult helyzetekben a

halállomány, különösen a halivadék a kijelölt nyilvántartott

halgazdálkodási vízterületre való visszajuttatása,



12§ A természetvédelmi oltalom alatt álló

hal, valamint más hasznos víziállat kifogása,

illetve gyűjtése tilos.

12/A.§ Nyilvántartott halgazdálkodási

vízterületnek nem minősülő vízterületen

haltelepítés nem végezhető.



13§(1) Halgazdálkodási vízterületről kifogott

őshonos halak másik halgazdálkodási

vízterületre, illetve haltermelési

létesítménybe nem telepíthetők.

13§(2) Halgazdálkodási vízterületről kifogott

nem őshonos halak másik halgazdálkodási

vízterületre nem telepíthetők.



14§(1) Halgazdálkodási vízterületre

kizárólag a Pannon biogeográfiai régióból

származó hal egyede telepíthető.

Afrikai harcsa (Clarias gariepinus BURCHELL, 1822)

Amur (Ctenopharyngodon idella VALENCIENNES, 1844)

Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix VALENCIENNES, 1844)

Pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis, RICHARDSON, 1845)

Razbóra (Pseudorasbora parva TEMMINCK & SCHLEGEL, 1842)

Ezüstkárász (Carassius gibelio BLOCH, 1782)

Törpecsík (Sabanejewia aurata FILIPPI, 1865)

Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus LESUEUR, 1819)

Fekete törpeharcsa (Ameiurus melas RAFINESQUE, 1820)

Naphal (Lepomis gibbosus LINNAEUS, 1758)

Tarka géb (Proterorhinus marmoratus PALLAS, 1814)

Folyami géb (Neogobius fluviatilis PALLAS, 1814)

Kessler-géb (Neogobius kessleri, Günther, 1861)

Amurgéb (Perccottus glehni DYBOWSKI, 1887)

Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792)

Pisztrángsügér (Micropterus salmoides, LA CEPÈDE, 1802)



14§(4)

• a) a telepíteni kívánt vízterület teljesen

zárt, lefolyástalan, vagy

• b) a telepíteni kívánt állomány

szaporodásra képtelen és a

természetvédelmi hatóság véleménye

alapján ökológiai kockázatot nem jelent.



15§ Halgazdálkodási vízterületen vagy annak

meghatározott részén a halgazdálkodási hatóság

hivatalból vagy a halgazdálkodásra jogosult

kérelmére az őshonos halfajokra jogszabályban

meghatározott tilalmi időt meghosszabbíthatja, az

őshonos halfajokra további méret-, illetve

mennyiségi korlátozást írhat elő vagy általános

halászati, illetve horgászati tilalmat rendelhet el.



16§(1) A halgazdálkodási hatóság hivatalból vagy

a halgazdálkodásra jogosult kérelmére a

jogszabályban meghatározott tilalmi időt

megrövidítheti, az alól vagy a halászati és

horgászati méret- vagy mennyiségi korlátozás alól

a halgazdálkodási vízterületre vagy annak egy

részére meghatározott időtartamra felmentést

engedélyezhet.

20 ha-nál nagyobb nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterület 

esetén a szakértői 

névjegyzékben szereplő 

halászati szakértő által készített 

engedélyezési dokumentációval 

kell alátámasztani.



18§(1) A halgazdálkodásra jogosult a

jogosultságában lévő nyilvántartott

halgazdálkodási vízterületen bekövetkezett

tömeges hal- vagy más hasznos víziállat-

pusztulást köteles a tudomására jutását

követően haladéktalanul bejelenteni a

halgazdálkodási hatóságnak.

A hal- vagy más hasznos víziállat 

pusztulást tömegesnek kell tekinteni, 

ha adott tevékenység vagy esemény 

hét napon belül legalább 50 kg/ha hal, 

illetve más hasznos víziállat 

pusztulását okozza. 



18§(3) A halgazdálkodási vízterületen

bekövetkező, tömeges jellegű hal- vagy más

hasznos víziállat pusztulása okainak felderítése a

halgazdálkodási hatóság feladata, amelyről a

kijelölt vízélettani laboratórium útján gondoskodik.

Ha a vizsgálat eredményeképpen a hal- vagy más

hasznos víziállat pusztulásáért felelős személye

megállapítható, a halgazdálkodási hatóság a

felelőst a vizsgálat költségeinek a viselésére

kötelezi.



21§(1) A halgazdálkodási hatóság által

jóváhagyott halgazdálkodási tervben

foglaltak alapján haltermelés – beleértve a

horgászati célú halgazdálkodás keretében

végzett haltermelést is – a nyilvántartott

halgazdálkodási vízterületen vagy annak

részén is folytatható.



21§(1a) Tilos nyilvántartott halgazdálkodási

vízterületen vagy annak egy részén más

vízterületből származó hal tárolása



21§(3) A haltermelési létesítményben tartott

halállományok a termelési folyamat ideje alatt az

üzemeltető tulajdonát képezik.

21§((4) Horgászati célú halgazdálkodás keretében 

végzett, a horgászat érdekeit szolgáló haltermelést 

kizárólag víztározón vagy eredetileg halastónak 

létesített nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen lehet folytatni.



22§(1) A halgazdálkodási jog, mint vagyoni értékű jog a

halgazdálkodási vízterületeken – ha e törvény másképp nem

rendelkezik – az államot illeti meg.

(2) A halgazdálkodási jog haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adható.

(3) A halgazdálkodási jog jogosultja:

• a) a halgazdálkodási jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérlő,

• b) a halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe adása esetén a 

vagyonkezelő,

• c) a halgazdálkodási jog haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe 

adására irányuló érvényes szerződés hiányában az állam,

• d) a földtulajdonosi haszonbérletben

álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe

adásának esetében az alhaszonbérlő,

• e) a kijelölés útján történő haszonbérletben

álló halgazdálkodási jog alhaszonbérbe

adásának esetében az alhaszonbérlő.



22§(4) A halgazdálkodási jog gyakorlója köteles

a) a halgazdálkodási tervben előírtak szerint a

halállományokat telepítésekkel szinten tartani és

fejleszteni,

b) az őshonos halfajok és vad típusú fajták, más őshonos

hasznos víziállatok állományát védeni, szükség szerint az

eltűnt őshonos halfajokat, halállományokat visszatelepíteni,

c) a vízi életközösség biológiai sokféleségét fenntartani,

d) a vízi élőhelyeket és a természeti környezetet megóvni,

e) a halőrzést és a halvédelmet hatékonyan működtetni,

f) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen

elhelyezkedő vízilétesítmények rendeltetésszerű

üzemeltetéséhez fűződő vízgazdálkodási szempontokat

figyelembe venni, és

g) az egyéb társadalmi, gazdasági közérdeket figyelembe

venni.



26§(1) A halgazdálkodási jog haszonbérbe 

adása nyilvános pályázat útján történik.
kivéve: vagyonkezelési szerződés, haszonbérleti szerződés, horgászszövetség 

által alhaszonbérbe adás. 



27§(1) A halgazdálkodási jog

haszonbérletére vonatkozó szerződés

határozott időtartamra köthető, amelynek

időtartama legalább 5 év, legfeljebb 15 év.

28.§(1) A halgazdálkodási jog

haszonbérletére kiírt pályázatok részletes

feltételeit és értékelési pontrendszerét az e

törvény végrehajtási rendeletben van

meghatározva.



34§(1) Azt a halgazdálkodási vízterületet,

ahol halgazdálkodási tevékenységet

folytatnak vagy a jövőben folytatni kívánnak,

a halgazdálkodási hatósághoz be kell

jelenteni.



35§(1) A nem nyilvántartott halgazdálkodási

vízterületeken horgászati tevékenység

kizárólag a következő feltételek szerint

végezhető.

a) a halászat és a horgászat rendeletben meghatározott általános 

rendjére vonatkozóan;

b) az őshonos halfajokra vonatkozóan

ba) az egyes halfajok kifogását tiltó naptári időszakra (fajlagos 

tilalmi idő),

bb) a halfajonként a kifogható mérettartományra (halászati és 

horgászati méretkorlátozás),

bc) a halfajonként naponta és évente kifogható összes 

mennyiségre (halászati és horgászati mennyiségi korlátozás)



36§(1) A halgazdálkodási jog gyakorlásával

érintett ingatlan tulajdonosa, használója

köteles a halgazdálkodási jog jogosultja által

gyakorolt jogokkal és kötelezettségekkel

összefüggő halgazdálkodási

tevékenységeket, tűrni, illetve lehetővé

tenni.



37§(1) A halgazdálkodási vízterületeken a hal fogása

és a halfogásra irányuló tevékenység

c) horgászat esetén állami horgászjeggyel vagy turista

állami horgászjeggyel

37§(2) A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen

halfogási tevékenység végzéséhez fogási napló,

valamint, ha azt nem a halgazdálkodásra jogosult vagy

a halászati engedéllyel rendelkező személy végzi, a

halgazdálkodásra jogosult területi jegye is szükséges.

37§(4) A haltermelési létesítményen a hal fogása és a

halfogásra irányuló tevékenység horgászat esetén

állami horgászjeggyel vagy turista állami

horgászjeggyel e törvény rendelkezéseinek

betartásával folytatható.



46§(1) Tilos a hal fogásához minden olyan fogási eszköz, illetve fogási

mód alkalmazása, amely a halállományt vagy annak élőhelyét

károsíthatja, veszélyeztetheti.

(4) Halgazdálkodási vízterületen tiltott halfogási eszköznek és módnak 

minősül

a) a hal fogásához olyan eszköz használata, valamint halgazdálkodási 

vízterületen vagy annak partján történő birtoklása, amelynek működése 

az elektromos áram halakra kifejtett élettani hatásán alapul,

b) mérgező vagy kábító hatású anyag alkalmazása,

c) robbanóanyag alkalmazása,

d) szúrószerszám alkalmazása,

e) búvárszigony vagy más, halfogásra alkalmas búváreszköz

használata,

f) gereblyézés alkalmazása,

g) hurokvető halászati módszer alkalmazása; sorhoroggal, 

csapóhoroggal történő vagy rugó elven működő önakasztós

halfogási módszer alkalmazása,

h) nyakzó háló alkalmazása,



46§(5) Kivételt képez a (4) bekezdés a) pontja alól,

ha a miniszter egyenáramú elektromos eszköz

használatával történő halfogási tevékenység

végzésére engedélyt ad.

Az (5) bekezdés szerinti engedély kizárólag

elektromos halászgépkezelő képesítéssel

rendelkező személynek adható meg.

(7) Az (5) és (6) bekezdés szerint engedélyezett

halfogási tevékenység a miniszternél nyilvántartott,

minősítési-üzembehelyezési vizsgával rendelkező,

kétévenkénti elektromos érintésvédelmi

felülvizsgálattal megfelelőnek nyilvánított

egyenáramú elektromos eszközzel végezhető.



- elektromos kutatóhalászgép

Egyenáramú elektromos halászat



- elektromos kutatóhalászgép

Elektromos halászat





83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet.

A mezőgazdasági és erdészeti

gépkezelői jogosítvány

bevezetéséről és kiadásának

szabályairól (módosította:

36/2004. (IV. 1.) FVM rendelet)









49§(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles 5 évre

szóló halgazdálkodási tervet készíteni minden

olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre,

amelyre nézve területi jegyet ad ki, vagy amelyen

horgászati célú haltermelést végez. A

halgazdálkodási tervet a halgazdálkodási hatóság

hagyja jóvá.

(2) Ha a halgazdálkodási terv jóváhagyását

követően a halállomány vagy a hal élőhelyének

állapotában bekövetkezett változás miatt

szükséges, a halgazdálkodási hatóság a

halgazdálkodásra jogosult által benyújtott

halgazdálkodási terv módosítását jóváhagyja, vagy

a halgazdálkodási tervet hivatalból módosítja.



Halgazdálkodási terv

• I. Általános rész

– I. 1. A vízterület neve

– I. 2. Vízkönyvi szám

• I.3. Vízjogi üzemeltetési engedély szám

•

• I. 4. A vízterület határai

– Közvetlen határai:



I. 5. A terület koordinátái

Földrajzi 

koordináták
Északi szélesség /lat Keleti hosszúság /lng

Fok 47.5623803238 19.3746632338

Fok° perc' 

másodperc"
47° 33' 44.5" N 19° 22' 28.7" E

EOV X = 246549.26 

EOV Y = 674623.42

1. pont



• I. 6. A halászati jog tulajdonosa címe, székelye, 

elérhetőségei

• I. 7. A halászati jog gyakorlásával összefüggő 

üzemeltetési feladatokat ellátja

• I. 8. Az üzemeltetési feladatok ellátójának egyéb 

vízterületei

• I. 9. Víztérkód

• I. 10. Teáor szám

• I. 11. Törzsszám

• I. 12. Szakértő



• I. 13. A vízterület nagysága és megoszlása

• I. 14. Hasznosítási célok

• II. Halgazdálkodás

• II. 1. Az első öt évre tervezett részletes halgazdálkodási 

tevékenység leírása

– Szöveges rész



• II. 2. Évenkénti halasítási előírások (5 év)

Év Halfaj Korosztály db db/ha Kg Kg/ha

2014

Ponty 3+ 2 667 544,2 4000 816,3

Süllő 4+ 286 58,3 200 40,8

Csuka 3+ 200 40,8 200 40,8

Vegyes keszeg e.n., 1+ 5 000 1 020,4 500 102

2015
Ponty 3+ 2 667 544,2 4000 816,3

Süllő 4+ 286 58,3 200 40,8

2016

Ponty 3+ 2 667 544,2 4000 816,3

Süllő 4+ 286 58,3 200 40,8

Csuka
3+

200 40,8 200 40,8

Vegyes keszeg e.n., 1+ 5 000 1 020,4 500 102

2017
Ponty 3+ 2 667 544,2 4000 816,3

Süllő 4+ 286 58,3 200 40,8

2018

Ponty 3+ 2 667 544,2 4000 816,3

Süllő 4+ 286 58,3 200 40,8

Csuka 3+ 200 40,8 200 40,8

Vegyes keszeg e.n. 5 000 1 020,4 500 102

Összesen: 30 365 6 196 23 100 4 714



• II. 3. Évenkénti visszafogás terve (5 év)

Év Halfaj Kg

2014

Ponty 2100

Süllő 15

Csuka 2

Vegyes keszeg 850

2015

Ponty 2100

Süllő 15

Csuka 2

Vegyes keszeg 850

2016

Ponty 2100

Süllő 15

Csuka 2

Vegyes keszeg 850

2017

Ponty 2100

Süllő 15

Csuka 2

Vegyes keszeg 850

2018

Ponty 2100

Süllő 15

Csuka 2

Vegyes keszeg 850

Összesen: 14 835



Telepíteni nem kívánt fajok:

• Afrikai harcsa (Clarias gariepinus BURCHELL, 1822)

• Amur (Ctenopharyngodon idella VALENCIENNES, 1844)

• Fehér busa (Hypophthalmichthys molitrix VALENCIENNES, 1844)

• Pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis, RICHARDSON, 1845)

• Razbóra (Pseudorasbora parva TEMMINCK & SCHLEGEL, 1842)

• Ezüstkárász (Carassius gibelio BLOCH, 1782)

• Törpecsík (Sabanejewia aurata FILIPPI, 1865)

• Törpeharcsa (Ameiurus nebulosus LESUEUR, 1819)

• Fekete törpeharcsa (Ameiurus melas RAFINESQUE, 1820)

• Naphal (Lepomis gibbosus LINNAEUS, 1758)

• Tarka géb (Proterorhinus marmoratus PALLAS, 1814)

• Folyami géb (Neogobius fluviatilis PALLAS, 1814)

• Kessler-géb (Neogobius kessleri, Günther, 1861)

• Amurgéb (Perccottus glehni DYBOWSKI, 1887)

• Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss WALBAUM, 1792)

• Pisztrángsügér (Micropterus salmoides, LA CEPÈDE, 1802)



• II. 4. Halőrzés módja és a halőrök száma

• II. 5. Halászati hasznosítás módja, eszközei

– Halászgép

• II. 6. A horgászat tervezett helyi szabályai 

(horgászrend)

• II. 7. Kisszerszámos területi engedélyek 

száma

• II. 8. A vízminőség megőrzésére tervezett 

intézkedések

• II. 9. A növény- és állatvilág védelmére 

tervezett intézkedések

• II. 10. A halpusztulás megelőzésére tervezett 

intézkedések



50§(1) A 200 hektárnál nagyobb összes

kiterjedésű nyilvántartott halgazdálkodási

vízterülettel rendelkező halgazdálkodásra

jogosultnak az e törvény végrehajtására kiadott

rendeletben meghatározott felsőfokú halászati,

halgazdálkodási szakirányú végzettséggel

rendelkező személyt kell foglalkoztatnia.



52§(1) A halgazdálkodásra jogosult – e törvény

végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak szerint

– minden tervezett haltelepítését köteles a telepítés napját

megelőzően legalább 3 nappal megelőzően bejelenteni a

halgazdálkodási hatóságnak, valamint a

horgászszövetségnek, majd a ténylegesen kihelyezett

halmennyiségekről a telepítés napját követő 8 napon belül

a telepítést megelőző bejelentéssel megegyező formában

és módon realizációs bejelentésben köteles beszámolni.



52§(2) A halgazdálkodási hatóság a haltelepítéseket a 

helyszínen ellenőrizheti, a dokumentumokba betekinthet.

(3) A halgazdálkodási hatóság a (2) bekezdés szerinti 

ellenőrzés során észlelt súlyos szabálytalanság esetén

• a) állatjóléti,

• b) állategészségügyi, vagy

• c) természetvédelmi

érdekből a telepítést megtilthatja, felfüggesztheti, a nem 

engedélyezett telepítő anyagot elkobozhatja.



56§(1) A halgazdálkodásra jogosult köteles a

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület

halállományát és élőhelyét őrizni vagy őrzéséről –

hivatásos vagy társadalmi halőr útján –

gondoskodni. A hivatásos halőr feladatainak

ellátásával a mezei őrszolgálat is megbízható.

(1a) A horgászszövetség vagy annak

halgazdálkodásra jogosultnak minősülő

tagszervezete által foglalkoztatott hivatásos halőr

illetékessége a megbízó szervezet által

hasznosított valamennyi nyilvántartott

halgazdálkodási vízterületre kiterjed.

(2) A hivatásos halőr a halgazdálkodási hatóságnál

hivatásos halőri vizsgát köteles tenni.



56§(5) A hivatásos halőr működési területét a

megbízó határozza meg, amelyet köteles a

halgazdálkodási hatóság felé bejelenteni. A hivatásos

halőr jogosult a működési területén kívüli nem

nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen is eljárni.

(6) Állami halőr

a) feladat- és hatáskörében országos illetékességgel 

eljárhat



57§(1) A halgazdálkodásra jogosult kérelmére – ha a

halőrzés és a halállomány-védelem biztosítása érdekében

indokolt – a halgazdálkodási hatóság az illetékességi

területén társadalmi halőröket bíz meg.

• a) a halgazdálkodási hatóságnál díj ellenében hivatásos 

halőri vizsgát és az e törvény végrehajtására kiadott 

rendeletben meghatározott szövegű esküt tett, és

• b) a működési helye szerinti halgazdálkodási hatóság 

által kiadott szolgálati igazolvánnyal és az igazolvánnyal 

azonos sorszámú szolgálati naplóval rendelkezik.

(3) A társadalmi halőr kétévente a halgazdálkodási hatóság 

által szervezett továbbképzésen köteles részt venni.



64.§(1) A halgazdálkodási hatóság hatósági

határozatban foglaltak megsértése esetén

intézkedést hozhat, bírságot szabhat ki vagy

figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi

személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező

szervezetet vagy természetes személyt.



66.§(1) A halgazdálkodási hatóság halgazdálkodási bírságot szab ki a

halgazdálkodásra jogosulttal szemben, ha

a) a halgazdálkodási terv benyújtására vonatkozó, vagy a halgazdálkodási

terv szerinti kötelezettségének a halgazdálkodási hatóság figyelmeztetést

tartalmazó döntésében történő felhívás ellenére nem tesz eleget;

b) a halgazdálkodási tervtől engedély nélkül eltér;

c) a halgazdálkodási hatóság hozzájárulása nélkül olyan fajú vagy

korosztályú halat telepít, amelyet jogszabály tilt vagy a halgazdálkodási

terv nem tartalmaz,

d) megsérti a hal és élőhelyének védelmére vonatkozó, e törvényben

foglalt előírásokat;

e) nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének hiánypótló

felszólításra sem tesz eleget;

f) állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel, állami halászjeggyel

nem rendelkező személy számára területi jegyet ad;

g) megszegi a hivatásos halőrök alkalmazásával és bejelentésével

kapcsolatos előírásokat.

(5) A halgazdálkodási bírság legkisebb összege ötvenezer forint,

legmagasabb összege ötmillió forint.



67. § (1) A halgazdálkodási hatóság halvédelmi bírságot szab ki

a) a jogosulatlanul horgászó;

b) a jogosulatlanul halászó;

c) a fogási napló vezetését elmulasztó;

d) nem megengedett módon, eszközzel vagy tilalmi időben horgászó vagy

halászó;

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

megvalósító;

f) a halgazdálkodási kíméleti területen a tilalom feloldásáig halászati,

horgászati vagy egyéb tevékenységet – ideértve gépi meghajtású vízi jármű

használatát –, vadászatot, fürdőzést végző;

g) a halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban

lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak partján tartózkodó

h) a törvényben foglalt tilalmakat és korlátozásokat megszegve halfogásra

alkalmas állapotban lévő eszközzel halgazdálkodási vízterületen vagy annak

partján tartózkodó;

i) a halászati engedély, állami horgászjegy, állami halászjegy igénylése során

az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott nyilatkozatot

valótlan tartalommal megtevő;



j) halfogásra jogosító okmányok nélkül halfogásra alkalmas állapotban lévő

horgászkészséggel haltermelési létesítményen vagy annak partján

tartózkodó

k) a hal élőhelyén kialakult természeti egyensúly megbontására alkalmas

szervezetet, táplálékanyagot, szennyezőanyagot halgazdálkodási

vízterületre kijuttató;

l) méret- vagy mennyiségi korlátozással, vagy tilalmi idővel védett hal vagy

más hasznos víziállat jogosulatlan kifogását megvalósító;

m) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen őshonos hal kifogását

megvalósító;

n) a halfogásra alkalmas horgászkészséget vagy aktív halászeszközt annak

halfogási célú használata során folyamatos felügyelet nélkül hagyó,

o)az e törvény végrehajtására

kiadott rendeletben foglaltnál

nagyobb testhosszúságú, jogszerűen

kifogott halat a vízpartról nem leölve

elszállító,



p) a kifogott halat korábban kifogottal kicserélő,

q)az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglalt meghatározás

szerint kívülről akasztott halat megtartó

r)a halgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hatályos halgazdálkodási

tervben meghatározott – az adott halgazdálkodási vízterület specifikus

adottságainak megfelelően kialakított – helyi horgászrendi előírásokat

megsértő,

s) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületbe halat telepítő,

u) nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre területi jegyet kiadó, ott

horgászatot engedélyező, vagy onnan térítés nélkül vagy térítésért őshonos

halfaj elvitelét engedélyező személlyel szemben.

(3) A halvédelmi bírság legkisebb

összege tízezer forint, legmagasabb

összege ötszázezer forint.



Magyar név Fajlagos

tilalmi időszak

Kifogható halak

mérettartománya

Naponta kifogható 

darabszám

csuka 02. 01 – 03. 31. legalább 40 cm 3 db

balin 03. 01 – 04. 30. legalább 40 cm 3 db

sügér 03. 01 – 04. 30. legalább 15 cm db-tól függetlenül 3 kg

fogassüllő 03. 01 – 04. 30. legalább 30 cm 3 db

kősüllő 03. 01 – 06. 30. legalább 25 cm 3 db

garda 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

domolykó 04. 15 – 05. 31. legalább 25 cm db-tól függetlenül 3 kg

jászkeszeg 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

szilvaorrú 

keszeg 

04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

paduc 04. 15 – 05. 31. legalább 20 cm

márna 04. 15 – 05. 31. legalább 40 cm 3 db

ponty 05.02. – 05. 31. legalább 30 cm 3 db

compó 05. 02 – 06. 15. legalább 25 cm 3 db

harcsa 05. 02 – 06. 15. legalább 60 cm, 

fajlagos tilalmi 

időszakban legalább 

100 cm

3 db

sebes 

pisztráng 

10. 01 – 03. 31. legalább 22 cm 3 db

menyhal – legalább 25 cm db-tól függetlenül 3 kg



Nem fogható fajok



Veszélyeztetett fajok



Nemzetközi Egyezmények

• Biológia Sokféleség Egyezmény (1992)

• Bonni Egyezmény (1979)

• Berni Egyezmény (1979)

• Washingtoni Egyezmény (1973)

• Ramsari Egyezmény (1971)



Biológiai Sokféleség Egyezmény

• Rio de Janeiróban rendezett Környezet és 
Fejlődés Konferenciáján

• a genetikai variabilitás megőrzése

• Cél: megőrzés, a használat és a hasznok 
megosztása 

• Nem klasszikus természetvédelmi 
egyezmény

• Magyarország 1992-ben írta alá

• 1994-ben lépett hatályba



Kötelezettségek

• In situ és ex-situ megőrzés (génbankok 

pl. HAKI)

• a biológiai sokféleség feltárására 

irányuló kutatások

• képzés 

• oktatás tájékoztatás

• Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó 

Rendszer

• A Nemzeti Biodiverzitás Platform 



Bonni Egyezmény

• Egyezmény a vadon élő vándorló 
állatfajok védelméről

(1960-as évektől probléma felvetés, államhatárok 
átlépése…)

• 1972: Stockholm: az ENSZ konferencia 
Emberi Környezet témában, 

• 1979: alapdokummentum elfogadása,

• 1983: hatályba lépés, a vándorló fajok és 
élőhelyeik megőrzése



Bonni Egyezmény

• Hazánk 1983-ban csatlakozott

• Káros hatásokat megelőzni, 

kiküszöbölni, ellensúlyozni, minimálisra 

csökkenteni

• Csak általános kötelezettségek

• Fajvédelmi tervek: fekete gólya, a fehér 

gólya, a cigányréce, a rétisas, a parlagi 

sas, a kék vércse, a kerecsensólyom, a 

haris, a túzok, a széki lile és a 

gyurgyalag



Berni Egyezmény

• Egyezmény a vadon élő növények, állatok 
és természetes élőhelyeik védelmére

• Az Európa Tanács 1979-ben kidolgozott 
természetvédelmi egyezménye 
(fenntartható hasznosítás, meghatározott 
időszakban, módon, ellenőrzötten történő 
hasznosítás)

• 1982: nemzetközi hatálybalépés

• 1990: magyar hatálybalépés



Berni Egyezmény

• I. lista fokozottan védett növények, II. 

lista fokozott védett állatok, III. lista 

védett (de vadászható, halászható fajok 

is !!! Bölcs hasznosítás) IV. hasznosítási 

módszerek korlátozása

• a hazaival azonos kategóriák

• Szigorúbb intézkedés (hiúz)!



Washingtoni Egyezmény

• Egyezmény a Veszélyeztetett Vadon Élő Állat-
és Növényfajok Nemzetközi Kereskedelméről
CITES (1973)

• - kábítószer után az állatkereskedelem a 
második legnagyobb illegális

• kereskedelem szabályozása, 
áttekinthetőségének növelése

• 163 ország vállalta a betartását, 

• 3 kategória

• Hazai csatlakozás: 1985



Ramsari Egyezmény

• Cél: a vízimadarak védelme felismerés, csak 

élőhellyel együtt védhető

• tengeri élőhelyek 

• deltákhoz kapcsolódó élőhelyek 

• tavi élőhelyek

• folyómenti

• mocsári élőhelyek 

• ember által létrehozott vizes élőhelyek

"Egyezmény a nemzetközi jelentőségű vizes 

területekről, különösen, mint a vízimadarak 

tartózkodási helyéről"



Ramsari Egyezmény

• 1971: aláírás,

• 1975: hatályba lép,

• 1979: Magyarország is aláírja



• 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról

• 73/1997. (X. 28.) FM–KTM együttes rendelet a nem 
halászható (horgászható) halfajokról és víziállatokról, 
valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi 
időkről

• 1997. évi CLIX. Törvény a fegyveres biztonsági őrségről, 
a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról

• 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a használt és 
szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó 
részletes szabályokról

• 46/2001. (XII. 27.) BM rendelet a szabad vízen való 
tartózkodás alapvető szabályairól

• 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a vízi közlekedés 
rendjéről

Törvények


