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Előszóként: 

 

Tisztelt halászjelölt! 

 

Ezt az anyagot azért készítettem el, hogy segítsem vele az állami halászvizsgára 

való felkészülést. A hivatalos tananyag az, amit a hatóság honlapjára feltöltöttünk, 

pdf formátumban. Címe: Halászvizsga (Lajkó István, Dr. Pintér Károly, Budapest, 

2015.) 

A tankönyvet megvizsgálva megállapítható, hogy az magas szakmai és élettani 

szinten mutatja be a halászattal kapcsolatos anyagot, melyből a vizsga is áll a könyv 

szerint. 

Én azonban egy sokkal kézzelfoghatóbb anyagot is össze szerettem volna már 

állítani, hiszen az a meglátásom, hogy a mai rekreációs halászattal foglalkozókat 

nem az fogja „húsbavágóan” érinteni, hogy el tudja-e sorolni a hazai természetes 

vizeinkben található alsóbb rendű rákokat, vagy, hogy a vízben lévő anyagforgalom 

hogyan zajlik le a helyi ökoszisztémában. Az állami horgászvizsga során sem kell a 

halakat taxonómiailag elkülöníteni, lehetőleg latinul… Ebből kifolyólag, egy olyan 

ismeretanyagot akartam létrehozni, amely a halászattal kapcsolatos legalapabb 

fogalmakat ismerteti, tisztázza, és betekintés nyújt a jogszabályi korlátozásokba is. 

Hiszen, ha már vizsgát teszünk, jobb, ha jogkövető módon halászunk is majd. 

Természetesen, a tankönyv a hivatalos tananyag, annak ismerete elvárt. 

Jelen munkám pusztán egy kiegészítés, mellyel kapcsolatban fontos megjegyezni, 

hogy benne a jogszabályi előírások kerülnek taglalásra. A halgazdálkodásra jogosult 

a jogszabályban előírtaktól szigorúbb előírásokkal élhet. A vizsgán azonban a 

jogszabály szerintiekről kell számot adni (használható eszközök, elvihető hal 

mennyisége, stb.) 

 

 

Tisztelettel:  

          a szerző 
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A hal tulajdonjoga. 

 

A jelenleg is érvényben lévő szabályozás a halgazdálkodásról és a hal védelméről 

szóló 2013. évi CII. tv. (Hhvtv.), valamint a végrehajtására kiadott, a halgazdálkodás 

és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013 (XII. 29.) VM 

rendelet (Vhr.). Ez a szabályozás egyértelműen kimondja, hogy a Magyarország 

halgazdálkodási vízterületein élő halállomány az állam tulajdonát képezi. (Hhvtv. 6.§ 

(1) bekezdés). 

 

Alapfogalmak: 

(Az egyszerűbb érthetőség miatt, saját szavaimmal írom a lényeget, de 

hivatkozásként a jogszabályi helyeket idézem.) 

 

Magyarországon jelenleg 2 féle víztestet különböztetünk meg, a halgazdálkodás 

illetve a hal tulajdonjogát tekintve. 

1. A halgazdálkodási vízterületek. (a hal a Magyar Állam tulajdona) 

 - nyilvántartott halgazdálkodási vízterület (van halgazdálkodásra jogosult) 

 - nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület (nincs hg-ra jogosult) 

 

A Vhr. 1.§ 6. halgazdálkodásra jogosult: az adott nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterület halgazdálkodási jogának hasznosítására – a Hhvtv.-ben meghatározott 

módon – jogosult természetes vagy jogi személy.  

(horgászszövetség, horgászegyesület vagy magánszemély) 

 

A Hhvtv. 2.§ 11. halgazdálkodási vízterület: az a vízfolyás vagy állóvíz, amely 

jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan alkalmas a hal 

életfeltételeinek biztosítására, ide nem értve a haltermelési létesítményt 

 

A Hhvtv. 2.§ 12. halgazdálkodási vízterület partja: védművekkel ellátott vízterület 

esetén a védmű mentetlen oldalának alapjától kifelé számított 100 méteres, védmű 

nélküli vízterületeknél az aktuális partvonaltól számított 200 méteres sáv területe, 

továbbá a halgazdálkodási vízterület felé benyúló vagy afelett átívelő híd, átjáró, 

egyéb építmény, természetes képződmény 
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2. Haltermelési létesítmény (halastó). (A hal a létesítmény tulajdonosának tulajdona.) 

(Ide tartoznak a termelő tavakon túl az ú.n. „fizetős tavak” is.) 

A Hhvtv. 2.§ 14. haltermelési létesítmény: olyan mesterséges létesítmény, amelyet 

hal vagy más hasznos víziállat termelésére használnak, valamint erre a célra 

terveztek és engedélyeztek – ideértve a halkeltető állomást –, továbbá a település 

belterületén vagy tanya földterületén fekvő állóvizet (kerti tó vagy tanyató), 

amennyiben azt haltermelési céllal hasznosítják. 

A Hhvtv. 2.§ 7. halastó: olyan – elsődlegesen haltermelési célokat szolgáló, az e 

törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott feltételek esetén 

horgászatnak is helyt adó – haltermelési létesítmény, amely vízfeltöltést és 

lecsapolást biztosító műtárgyakkal rendelkezik, ideértve a teleltető, raktár- és 

ivadéknevelő tavakat, valamint a táp- és lecsapoló csatornákat; 

 

A jogszabály jelenlegi előírásai szerint, a hal a Magyar Állam tulajdona a 

halgazdálkodási vízterületek esetében. (Hhvtv. 6.§ (1) bekezdés) 

Haltermelési létesítmények esetén a hal a létesítmény tulajdonosának tulajdonát 

képezi. (Hhvtv. 21.§ (3) bekezdés). 

 

A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre jellemző, hogy van  

- víztérkódja 

- halgazdálkodásra jogosultja, 

- halgazdálkodási terve és horgászrendje 

 

 

Halfogásra jogosító okmányok: 

 

A Hhvtv. előírásai szerint, jelenleg minden, Magyarországon található víztest 

esetében kötelező az állami halászjegy és fogási napló megléte, a napló vezetése. 

(Hhvtv. 45.§ (1) bekezdés). Az állami halászjegy és fogási napló (mint az állami 

horgászjegy) január 31-ig érvényes, és le kell adni február utolsó napjáig. 

 

De, nézzük részleteiben a halfogásra jogosító okmányok szükségességét, 

víztestenként: 
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Nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület: 

- HALÁSZNI TILOS AZ ILYEN VÍZTERÜLETEKEN!  

 

A Hhvtv. 35.§ (1) bekezdése szerint, a nem nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületeken horgászati tevékenység kizárólag a 45. § (5) bekezdésében foglalt 

feltételek szerint végezhető. E vízterületeken – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 

halászati tevékenység nem végezhető. 

 

Nyilvántartott halgazdálkodási vízterület: (Duna, Sió, stb.) 

- állami halászjegy és fogási napló, és a halgazdálkodásra jogosult által 

kibocsátott halász területi jegy is szükséges, a személyi okmányok 

mellett. 

 

Jogszabályi szövegezés szerint: 

A Hhvtv 45. § (1) bekezdés szerint, a halfogási tevékenységet végző személy köteles 

magánál tartani 

a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott 

aa) bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más 

hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtése esetén a halászati engedélyt, a fogási 

tanúsítvány nyomtatványtömböt és a halász fogási naplót, 

ab) rekreációs célú halászat esetén az állami halászjegyet, a területi jegyet és a 

halász fogási naplót, 

ac) horgászat esetén a horgászegyesületi tagságot igazoló, a horgászszövetség 

által kiadott Magyar Horgászkártyát, a papíralapú állami horgászjegyet vagy a turista 

állami horgászjegyet, területi jegyet és a horgász fogási naplót; 

b) a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen folytatott horgászat esetén 

az állami horgászjegyet és a fogási naplót vagy a turista állami horgászjegyet és a 

fogási naplót, 

c) a haltermelési létesítményen folytatott horgászat esetén az állami horgászjegyet 

vagy a turista állami horgászjegyet, 

d) horgászszervezet által hasznosított haltermelési létesítményen az ac) pont szerinti 

okmányokat 

(a továbbiakban együtt: halfogásra jogosító okmányok) –, és azokat a 

halgazdálkodási hatóság, a halgazdálkodásra jogosult, a mezőőr, a 
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természetvédelmi őr, az állami halőr, a hivatásos halőr, a társadalmi halőr és a 

rendvédelmi hatóság ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének felhívására 

bemutatni és átadni. 

 

A Hhvtv. 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. 

 

A Hhvtv. 45.§ (3) bekezdése szerint, halgazdálkodási vízterületen állami horgászjegy 

és fogási napló, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen turista állami 

horgászjegy, állami horgászjegy, halászati engedély vagy állami halászjegy, 

valamint fogási napló vezetése nélkül történő halfogás, az arra irányuló vagy 

arra alkalmas tevékenység jogosulatlan horgászatnak vagy jogosulatlan 

halászatnak minősül. 

 

A Hhvtv. 45.§ (4) bekezdés értelmében, nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen a halgazdálkodásra jogosult által kiadott érvényes horgászatra vagy 

halászatra jogosító területi jegy birtoklása nélkül történő halfogás, vagy az arra 

irányuló tevékenység jogosulatlan horgászatnak, illetve halászatnak minősül. 

 

A Hhvtv. 6. hal kifogása: a halnak és más hasznos víziállatnak a halászat vagy a 

horgászat során történő megfogása és a vízbe vissza nem engedése (elvitele).  

A hal megfogása tehát nem egyenlő a kifogással. 

 

A fentieket (és a Hhvtv. 45.§ (3) és (4) bekezdésében foglaltakat) összegezve, aki 

jogosultság hiányában horgászik/halászik, arra alkalmas vagy arra irányuló 

tevékenységet végez, jogosulatlan horgászatot vagy jogosulatlan halászatot követ el 

(a jogosulatlan halászat következményei jóval jelentősebbek, mivel a bűncselekmény 

is). 
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Nemes hal fogalma: őshonos, napi darabszám-korlátozással védett halfaj egyede. 

(Ponty, harcsa, fogassüllő, kősüllő, compó, stb.) 

Egyéb, őshonos hal fogalma: napi darabszám-korlátozással nem védett halfajok 

(pl. keszegfélék, angolna) 

Idegenhonos fajok (a teljesség igénye nélkül): amur, afrikai harcsa, pettyes 

harcsa, folyami-, amur-, feketeszájú-, Kesslergéb, stb., lénai tok, lapát orrú tok, stb. 

Idegenhonos, invazív faj: ezüstkárász (Carassius gibelio), fehér busa 

(Hypophthalmichthys molitrix), pettyes busa (Hypophthalmichthys nobilis), fekete 

törpeharcsa (Ameiurus melas), törpeharcsa (Ameiurus nebulosus), naphal (Lepomis 

gibbosus), kínai razbóra (Pseudorasbora parva). 

 

A Vhr. 9. sz. melléklete szerint: 

A naponta kifogható darabszámmal is védett halfajokból egy személy érvényes 

állami horgászjeggyel, turista állami horgászjeggyel vagy állami halászjeggyel 

évente együttesen és összesen legfeljebb 100 darabot foghat ki. A 

meghatározott kifogható mennyiség az adott személyre vonatkozik, így nem 

állami vagy területi jegy típusonként értendő. 

 

A Vhr. 28.§ 10) Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel, turista állami 

horgászjeggyel rendelkező személy az összes nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen az e rendelet 9. melléklete szerinti napi darabszám-korlátozás alá 

tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 

5 darabot foghat ki. A kifogott halat – a (13) bekezdés esetét is ideértve – korábban 

kifogottal kicserélni tilos. 

 

A Vhr. 28.§ (11) Állami halászjeggyel, állami horgászjeggyel vagy turista állami 

horgászjeggyel rendelkező személy az összes nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból 

naponta összesen 10 kg-ot, ezen belül a menyhalból, sügérből és domolykóból 

3 kg-ot foghat ki. 

 

Tehát, a horgász és a rekreációs/kishalász ugyan annyi halat vihet el naponta. 
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Tehát, érvényes az 5/3 szabály (5 db, darabszám-korlátos hal, abból 3 db lehet egy 

fajhoz tartozó) és a 10 kg egyéb, őshonos faj (ha nincs helyi szigorítás). 

Idegenhonos, illetve invazív faj egyedei korlát nélkül foghatóak. 

 

A Vhr. 28. (11) bekezdése szerint, állami halászjeggyel, állami horgászjeggyel vagy 

turista állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen a napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos halfajokból 

naponta összesen 10 kg-ot, ezen belül a menyhalból, sügérből és domolykóból 

3 kg-ot foghat ki. 

 

A Vhr. 28.§ (20) bekezdés szerint, a horgászat vagy a halászat megkezdésekor a 

tevékenység megkezdésének napját tollal, kitörölhetetlen módon kell 

megjelölni a papíralapú fogási naplóban szereplő 13 hónapra kiterjedő 

naptárban. Több egymást követő napra tervezett tevékenység esetén legfeljebb a 

horgászat kezdő napja és az azt követő nap jelölhető meg előre. Vízi járműből 

történő horgászat esetén a vízi jármű indulása minősül a horgászat megkezdésének. 

 

A Vhr. 28.§ (21) értelmében, a horgászat vagy a halászat során, legkésőbb a kifogott 

hal tömegének feljegyzésekor a fogási napló fogásösszesítő táblázatában fel kell 

tüntetni a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódjának első öt 

számjegyét, valamint minden esetben négy arab számjeggyel megadva a fogás 

dátumát (hónap, nap formátumban). Darabszám-korlátozás alá eső hal kifogása 

esetén a fogás időpontja (óra, perc) 4 számjeggyel (00:00 formátumban) is beírandó. 

 

 

HALÁSZAT 

 

Magyarországon jelenleg 3 féle halászati tevékenység végezhető. 

- állami halászjegy és halász területi jegy birtokában  

rekreációs célú halászat (kisszerszámos halászat)  

- halászati engedély birtokában 

o ökológiai célú szelektív / anyahal befogását célzó  

o bemutatási célú halászat (gasztronómiai és hagyományőrző 

rendezvények esetén) 
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Létezik még a kutatási célú halászat, ami történhet elektromos halászgéppel is. Ez a 

tevékenység minisztériumi engedély birtokában végezhető. 

 

A Hhvtv 45. § (1) bekezdés szerint, a halfogási tevékenységet végző személy köteles 

magánál tartani 

aa) bemutatási célú halászat, ökológiai célú, szelektív célú halászat, illetve más 

hasznos víziállat forgalmazási célú gyűjtése esetén a halászati engedélyt, a fogási 

tanúsítvány nyomtatványtömböt és a halász fogási naplót, 

ab) rekreációs célú halászat esetén az állami halászjegyet, a területi jegyet és a 

halász fogási naplót. 

 

A Vhr. 1.§ (2) bekezdés 

2. bemutatási célú halászat: a hagyományos halászati eszközök és módszerek 

gyakorlati bemutatását szolgáló, hagyományőrző halászati rendezvényhez, 

bemutatóhelyhez kapcsolódó halászati tevékenység. 

Fontos megjegyezni, hogy a bemutatási célú halászat főként a hagyományok 

megismertetéséről szól. Emellett, lehetőséget teremt a halászat gasztronómia 

értékeinek bemutatására, ezért a jogszabályalkotó rendelkezett arról is, hogy a 

rendezvény során fogott halakat helyben fel lehessen kínálni fogyasztásra. (Tehát, 

van hal „elvitel”, szemben a bemutatási célú horgásztattal, ahol nincs mód a halak 

elvitelére. Az tényleg csak a gyerekek tanítását szolgálja.) 

10. ökológiai célú, szelektív halászat: az őshonos halállományt veszélyeztető, 

tájidegen vagy inváziós idegenhonos halfajok állományának felmérése és gyérítése, 

továbbá őshonos halfajok ökológiai szempontból indokolt faj-, illetve méret-szelektív, 

valamint anyahal, illetve mesterséges szaporításra alkalmas törzsállomány 

befogására irányuló halászata. 

 

11. passzív halászeszköz: olyan állított, hagyományos, nem tiltott, nem mozgó 

halászeszköz, amelynek fogási elve a hal csapdába ejtésén alapul, és emberi 

beavatkozást csak a rendszeres ellenőrzéskor igényel. 
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Állami halászjeggyel végezhető halászati tevékenység: 

 

A rekreációs halászat: 

A rekreációs célú halászati tevékenység volt régen a „kisszerszámos halászat”. Ezt a 

tevékenységet kizárólag állami halászjegy és halász területi jegy birtokában lehet 

végezni. Rekreációs halászatra 3 db varsa és 1 db aktív eszköz (dobóháló, kece, 

milling, emelőháló, tapogató, nyomó, stb.) használható egyidejűleg, ami a 16 m2 

alapterületet nem haladhatja meg. 

A passzív eszközt (varsa) jól látható módon meg kell jelölnie a használójának, 

általában a varsakarón elhelyezett, azonosításra alkalmas bilétával. 

 

A Vhr. 18.§ (3) bekezdés értelmében az állami halászjegy 1 db, legfeljebb 16 m2 

háló területű aktív halászeszköz, és 3 db, az engedélyes azonosítására 

alkalmas – vízfelszín felett, szabad szemmel is jól látható, a halgazdálkodási 

hatóság részére bejelentett – jelöléssel ellátott, legfeljebb 2 méter karika-

átmérőjű varsa egyidejű alkalmazására jogosít fel. A varsákat úgy kell 

alkalmazni, hogy az eszközök között mért távolság sehol nem lehet kevesebb 

az alkalmazott varsa és terelő elemei teljes hosszának tízszeresénél, de 

legalább 50 méternél. 

 

 

Halászati engedéllyel végezhető 

 

Az ökológiai célú, szelektív halászat (anyahal befogás is), valamint a bemutatási 

célú halászat kizárólag a területileg illetékes halgazdálkodási hatóság által kiadott 

halászati engedély birtokában végezhető, meghatározott keretek között. 

Az ökológiai célú szelektív halászat során használt passzív eszközöket szintén 

köteles az engedélyes megjelölni, a halászati engedélyben meghatározott módon. 

 

A halászati engedély birtokában azok az eszközök használhatók, melyekre az 

engedély szól. Ökológiai célú, szelektív halászati engedély birtokában a nyakzó 

háló nem minősül tiltott halászati eszköznek. 

A halászati engedély kiadása szigorú feltételekhez kötött, az állami halászvizsga 

megléte nem elégséges hozzá. 
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Halászati engedélyt a területileg illetékes halászati hatóság (Kormányhivatal) 

adja ki, ami hatósági engedélynek minősül, míg az állami halászjegyet a 

MOHOSZ megyei szövetsége. 

 

A halászat eszközei: 

Az ősi, magyar halászeszközök fejlődéstörténete külön munkát érdemel, az 

interneten és természetesen könyvtárakban bőven lehet találni tanulmányokat, 

leírásokat ezzel kapcsolatban. Jelen anyagomban pusztán érintő jelleggel szeretnék 

némi alaptudást nyújtani az egyes eszközökről, szigorúan a teljesség igénye nélkül 

(lévén, ez egy igen terjedelmes anyag lenne). 

 

Aki szeretne utána olvasni a régmúlt idők eszközeinek, ajánlom figyelmébe Herman 

Ottó: A magyar halászat könyve c. művét, mely alapmű és mérföldkő ebben a 

témában. 

 

A jelenleg használt, legális eszközök: 

 

Passzív eszköz: 

o varsa (fenék illetve karós varsák) 

Aktív eszköz:  

o dobó háló, kece, milling, emelő (parti és csónakos emelők), nyomó, 

tapogató, és minden egyéb, tájjellegű eszköz, amit egyébként a 

halgazdálkodásra jogosult a területi jegyén feltüntet, vagy 

következetesen nem tilt. 

 

Korábban volt róla szó, hogy a passzív eszköz attól passzív, hogy a hal fogása (az 

eszköz üzemeltetése) nem igényel emberi beavatkozást. Ezzel szemben, az aktív 

eszköz igen. 
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A halászeszközök, képekben: 

 

Varsa: 

 

 

 

Látható, hogy a varsát (akár 1 akár 2 szárnyú), ú.n. varsakarókra kötve helyezik el. 

Természetesen, ez akkor igaz, ha jogszabályszerűen akarják kihelyezni a varsát, 

mivel a karóra tudják felerősíteni a varsa jelölésére szóló bilétát (ami igen sokféle 

lehet, de egy közös van benne: a halgazdálkodásra jogosult által meghatározott 

formájú, színű, számmal ellátott). 

 

Sok esetben található varsa víz alatti tárgyakhoz erősítve (parti növényzet, stégláb, 

stb.), karók nélkül. Ezek szinte kizárólag jogsértő módon vannak kihelyezve, mivel a 

jogszabály előírja, hogy a varsa azonosítására alkalmas jelölést a víz felett, jól 

látható módon kell elhelyezni. (Kivétel az egyes területen még használatos, ú.n. 

„fenékvarsa”, melynek jelölésére úszó bóját használnak. 

 

A jogosulatlan halászat egy másik, elterjedt módja a nagyobb (1,2 m vagy efölötti 

varsakarika átmérő) varsák karók nélkül történő alkalmazásán kívül még az ú.n. 

„törpevarsa” vagy „törpeharcsa varsa” használata, amit könnyű a vízbe rejteni.  

Ez jellemzően egy rugalmas, spirálisan tekert acélszál köré szőtt háló. 
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A törpevarsa vagy törpeharcsa varsa. Szinte bármelyik vásárban megvásárolható, 

pár ezer forintos termék. Használatához azonban minimum állami halászjegy és 

halász területi jegy szükséges. 

 

A dobóháló: 
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A dobóhálót a régi eszközök között tartjuk nyilván. Sajnos, ezt az ősi halászeszközt 

ma már elvétve lehet látni használat közben. Jellemzően, különböző haltermelési 

létesítményekben használják, mint a mintavételezés (betegség vizsgálat, testtömeg 

gyarapodás stb.) egyik gyors és hatékony eszközét. 

 

 

Milling: 

 

Kece: 
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A kecét a meder felületén húzták, a mederben keresgélő halak fogására volt 

alkalmas, míg a milling egy tipikus emelő halászeszköz. A kereső halászat eszközei 

ezek (dobó, emelők, kece, milling), ahol az ember keresi a halat.  

 

Szintén a kereső halászat eszköze a tapogató. Általában egy feneketlen, fonott 

kosár is alkalmas volt erre a célra, illetve egyéb, 2-4 vessző, egymásra kettős kereszt 

alakban rakva, meghajlítva, köré háló erősítve. A tapogatóval kezében keresi a 

tavaszi áradáskor a sekélyben a halász az (általában ívó) halakat, melyekre rádobja 

az eszközt (borít), majd abban tapogatva keresi meg a halat. 

 

 

 

A képen tapogatóval elkövetett, jogosulatlan halászatot folytató (középső) személy 

és segítői láthatók. A két „szem” (figyelő ember) nem a megfelelő irányba figyelt, 

ezért könnyen elfogható volt az orvhalász. Az eszköz nem tiltott, azonban a 

tevékenységre engedély nem volt. 
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A nyakzó (vagy nyakzó háló) 

A hazai orvhalászat egyik régi slágere ez, tiltott halászati eszköz. 

A Hhvtv. 2.§ 21. nyakzó háló: olyan állított halászeszköz, amelynek fogási elve a hal 

megakadásán alapul és a megfogott egyed rövid időn belül történő elpusztulásához 

vezet. 

 

A nyakzó hálót függőlegesen állítják a vízbe. A felső szál a „felín” vagy parás ín 

(régen parafából készültek az úszók), ami a háló felső részét a zsinórra erősített (ma 

már) műanyag úszók miatt felfelé húzza a felhajtóerőnek köszönhetően, az „alín” 

vagy ólmos ín (de bármivel helyettesíthető a súlyozás) pedig lefelé vonja a hálót. Így 

a két ellentétes erő között a háló feláll, a mederre merőlegesen, amibe a halak 

beleúsznak. A lazán, nem megfeszített háló „zsákjába” bele gabalyodik a hal, 

kopoltyúfedőjénél vagy úszóinál megakad benne. 

 

 

 

A képen éppen egy nyakzó hálót szednek fel. Látható a kézben tartott „felín”, amin 

az úszók vannak.  
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Halászati engedély birtokában végezhető tevékenység: 

 

Ökológiai célú, szelektív halászat, anyahal befogás, bemutatási célú halászat. 

Eszközeit tekintve, korlátozást kizárólag a hatósági engedély szab. Az ökológiai célú, 

szelektív halászat, vagy az anyahal befogás során használt nyakzó háló a halászati 

engedély birtokában nem minősül tiltott halászati eszköznek. 

Hhvtv. 47.§ (3) bekezdés szerint, a 46. § (4) bekezdés h) pontja szerinti eszköz nem 

minősül tiltott halfogási eszköznek és módnak, amennyiben a 10. § (3) bekezdése 

szerinti célok megvalósításához, vagy tudományos kutatás, valamint a halállományok 

felmérése céljából alkalmazzák. 

 

Az elektromos halászatról (kutató halászat) pár szó. 

A halászat fejezetnél említésre került, hogy Magyarországon jelenleg, alapesetben 3 

féle halászati tevékenység folytatható. Az egyik a rekreációs halászat (feltétele az 

állami halászjegy és halász területi engedély), a másik az ökológiai célú szelektív 

halászat (idegenhonos, invazív fajok gyérítésére, vagy őshonos halfajok méret-

szelektív halászatára (amikor egy víztestben az ökológiai egyensúly a ragadozó fajok 

oldalára billen), illetve a bemutatási célú halászat. Utóbbi kettőhöz a megyei 

Kormányhivatal halgazdálkodási hatósága adja ki a halászati engedélyt. 

 

Fentieken túl, van még egy halászati tevékenység, amiről szót kell ejtenünk. Ez pedig 

az elektromos halászgéppel történő halászat. 

Az egyes halgazdálkodási eljárásokra vonatkozó szabályokról szóló 413/2017. (XII. 

15.) Korm. rendelet előírásai szerint, az egyenáramú elektromos halászgéppel 

végzett kutatási célú halászati tevékenység végzéséhez az engedélyt az 

agrárminiszter adja ki. Ez az engedély országos szintű. 

A tevékenység végzéséhez azonban feltétel még ez elektromos halászgép-kezelői 

végzettség is. 

A miniszterhez kérelemmel kell fordulni, melyhez csatolni kell a gépkezelői 

végzettséget igazoló, a szakirányú felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumokon 

kívül a használni kívánt halászgép műszaki (érintésvédelmi felülvizsgálat) 

érvényességét igazoló dokumentumot is, mert az engedély adott gépre, személyre 

és 2 éves időtartamra szól. 
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Érdemes megjegyezni, hogy az engedélyes a tevékenység ideje alatt köteles jól 

látható, megkülönböztető ruházati elemet (láthatósági mellény) viselni, „elektromos 

halászat” felirattal. 

 

A jogosulatlan halászatról (orvhalászat) pár gondolat. 

A Hhvtv. 45.§ (3) és (4) bekezdés értelmében, ha engedély hiányában legális 

eszközzel (vagy eleve illegális eszközt használva) halászunk, akkor jogosulatlanul 

halásztunk. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a Bűntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tv. 246.§ 

nevesíti az orvhalászat fogalmát. 

 

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. 

 

Értelmező olvasás után feltűnik, hogy a Btk. szerint kétféle módja is ismert az 

orvhalászatnak. 

1. Amikor nincs engedélyünk, de legális (nem tiltott) eszközt használunk, azonban 

nem horgászunk, hanem halászunk.  

Pl.: Józsi bácsi, - aki amúgy helyi horgász – rossz szokásának engedve, „felnézi” 

Béla bácsi jogszerűen kihelyezett varsáját. Józsi bácsinak nincs állami halászjegye, 

halász területi engedélye, azonban engedett a kísértésnek, és szerencsét próbált 

egy kis ingyen hal beszerzésére, ha már úgyse nézte fel 2 napja Béla a varsáit… 

 

2. Amikor tiltott eszközt használunk, vagy tiltott módon fogunk halat. 

Józsi bácsi „tisztességes” rabsickodásban megőszült, régi ismerősünk, aki a 

padláson tárolt, még a múlt században kötött nyakzó hálóját újra elővette, és 

keresztbe húzta vele a helyi horgászegyesület tavát. 

Józsi bácsi tiltott eszközt használva követett el ebben az esetben bűncselekményt. 
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És van még egy fontos, kiemelendő rész: a 2. esethez (246.§ b) pont) tartozik az, 

amikor kíméleti területen horgászunk, vagy tiltott módon horgászunk. 

Fontos, hogy a b) pont halfogási tevékenységet ír, amiben a horgászat is 

beleértendő. Ide tartozik a gereblyézés is… 

 

Összefoglalva tehát: orvhalászat bűncselekményét követi el az,  

- engedély nélkül használ legális halász eszközt 

- aki tiltott eszközzel (nyakzó háló, vagy engedély nélküli halászgép, 

robbanóanyag, búvárszigony, fenékhorog, gereblyézés stb.) halászik/horgászik 

- tiltott módon halászaik,  

- vagy kíméleti területen horgászik,  

 

A Hhvtv. 46.§ (4) bekezdése részletesen taglalja a tiltott halászati eszközöket és 

módokat. 

 

Ennek értelmében, tiltott halászati/horgászati eszköz és mód: 

(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, fenékhoroggal, 

csapóhoroggal történő vagy rugó elven működő önakasztós halfogási módszer 

alkalmazása, 

h) a 2. § 21. pontja szerinti nyakzó háló alkalmazása, 

i) a (2) és (3) bekezdésben foglalt tilalom megsértése, valamint 

j) az a)–h) pontban foglalt tevékenység megkísérlése. 

 

 

 



20 
 

Az ellenőrzésről pár gondolat: 

 

Ahogy feljebb lejegyzésre került, a Hhvtv. 45.§ (1) bekezdésében felsorolt személyek 

kérhetik a halászatra jogosító okmányokat (állami halászjegy és fogási napló, halász 

területi jegy, horgászkártya és személyes okmányaink). 

Ilyen a rendőr, a természetvédelmi őr, a halászati hatóság embere, állami halőr, 

hivatásos halőr, társadalmi halőr. 

Amit fontos megjegyezni, hogy az állami halőr hatósági személy, a NÉBIH (Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal) alkalmazottja, országos illetékességgel 

rendelkezik. 

Rajta kívül a többi, ellenőrzésre jogosult személy illetékességi területét jogszabály 

határozza meg. 

 

Azt is jó tudni, hogy a jelenleg érvényben lévő jogszabályi előírások szerint, 

egy időben rekreációs halászati tevékenységet és horgászati tevékenységet 

egy azon nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen nem lehet végezni.  

A halgazdálkodás és halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 

133/2013 (XII.29.) VM rendelet (Vhr.) 28/A.§ (1) bekezdése szerint, nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterületen egy személy egyidejűleg horgászati és rekreációs 

halászati tevékenységet nem végezhet. 

Ezért halvédelmi bírság és eltiltás jár (20-50.000,- Ft, 3-12 hónap) 

Azért gondoltam ezt megjegyezni, mert vannak olyan halászok, akik horgászni is 

szeretnek. 
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Állami halászjegy és fogási napló 

 

 

 

Hivatásos halőr szolgálati jelvénye és igazolványa 
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Az állami halőr jelvénye a hivatásos halőrtől könnyen megkülönböztethető. Az Állami 

Halőri Szolgálat (ÁHSZ) jelvényében harcsa látható, a magyar címerrel. 

 

 

 

 

Társadalmi halőr szolgálati igazolványa 
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Őshonos halfajok tilalmi ideje, méret és napi darabszám-korlátozásai. 

 

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 * 

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 * 

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 * 

 

* Menyhal, sügér és domolykó esetében a naponta kifogható mennyiség 
darabszámtól függetlenül 3 kg. 
 


