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A HORGÁSZVIZSGÁRÓL ÁLTALÁBAN

- Mi az a horgászvizsga, és miért szüksé-
ges egyáltalán?

A horgászvizsga Magyarországon jog-
szabályi előírás, a horgásszá válás első 
lépcsője. Jelenleg a MOHOSZ által előírt 
szabályzat alapján történik, az általa meg-
bízott horgászvizsga bizottságok bonyo-
lítják le elektronikus vizsga keretében, 
melynek során a horgászatra vonatkozó 
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jogszabályi előírásokról, a horgászatot 
érintő etikai kérdésekről, a Magyarorszá-
gon honos halfajokról kell számot adni a 
horgászjelöltnek. A horgászvizsga letétele 
azért szükséges, mert ez előfeltétele an-
nak, hogy a horgászjelölt ki tudja váltani 
a horgászat megkezdéséhez szükséges 
alapokmányokat.

- Hány éves kortól tehetek állami hor-
gászvizsgát?

A 10. életév betöltését követően lehet a 
vonatkozó jogszabály szerint állami hor-
gászvizsgát tenni, azonban a gyermekkorú 
vizsgázók esetében javasoljuk, hogy biztos 
olvasási készséggel és megfelelő szöveg-
értelmezési képességgel rendelkező gye-
rekek jelentkezzenek a horgászvizsgára.

- Mennyibe kerül a horgászvizsga?

Az állami horgászvizsga 2019. január 
1-jétől mindenki számára díjmentes.

- Hogyan tudok horgászvizsgára jelent-
kezni, és milyen dokumentumok szüksé-
gesek a vizsgán?

Horgászvizsgára a www.horgaszjegy.
hu internetes oldalon a saját profilba be-
lépve érhetők el a meghirdetett vizsga-
időpontok, melyekre könnyedén néhány 
kattintással lehet jelentkezni. A vizsga 
előtt éppen ezért szükséges regisztrálni 
a www.horgaszjegy.hu oldalon, és az ott 
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megadott azonosítóval, valamint jelszóval 
kell a vizsgahelyszín által biztosított esz-
közön bejelentkezni a HORINFO rendszer-
be. A vizsgázónak magával kell hoznia a 
regisztrációkor kapott hatszámjegyű re-
gisztrációs azonosítót (vagy a horgászkár-
tyát, ha már rendelkezik vele a horgász-
jelölt), valamint egy személyazonosításra 
alkalmas arcképes igazolványt (személyi 
igazolvány, jogosítvány, útlevél).
(!)A regisztrációval, kártyaigényléssel, 
majd a vizsgára jelentkezéssel kapcsolat-
ban irodánkban vagy értékesítési pontja-
ink bármelyikén készséggel állunk rendel-
kezésére.

- Mikor sikeres a horgászvizsgám?

A horgászvizsga akkor sikeres, ha a szemé-
lyes megjelenéshez, adott vizsgahelyszín-
hez és időponthoz kötött elektronikus vizsga 
során a HORINFO rendszer által véletlensze-
rűen generált 45 kérdésből legalább 30 kér-
désre helyesen válaszol a horgászjelölt.
A vizsgán a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott ismeretekből kell beszámol-
ni.
FIGYELEM! A horgászvizsgán segédanyag 
nem használható. Az írott jegyzetet vagy 
multimédiás eszköz segítségét igénybe 
vevő vizsgázót a vizsgabizottság azonnal 
kizárja a vizsgáról.

- Ha sikeres horgászvizsgát tettem, ho-
gyan juthatok hozzá a halfogásra jogosító 
okmányokhoz?

A sikeres horgászvizsgát követően a sikeres 
vizsga ténye eltárolódik a HORINFO rendszer-

ben a vizsgázó személyes profiljában, ezért 
horgászvizsga bizonyítvány kiállítására nincs 
szükség. Elegendő csak egy tetszőlegesen 
kiválasztott horgászegyesületbe elmenni, 
ahol a horgászegyesületi tagság létesítését 
követően a különböző díjak (tagsági díj, egy-
séges szövetségi hozzájárulás – ESZH) meg-
fizetése után kiváltható az egységes állami 
horgászokmány (állami horgászjegy és fogá-
si napló). Ezt követően nincs más hátra, mint 
a kiválasztott vízre megvásárolni a területi 
jegyet, és élvezni a horgászatot.

ALAPISMERETEK, AMELYEKET A HOR-
GÁSZNAK TUDNIA KELL

Okmányok

- Milyen okmányokkal kell rendelkeznem 
a horgászat megkezdése előtt?

A horgászat megkezdése előtt a hor-
gásznak magánál kell tartania az egy-
séges állami horgászokmányt (állami 
horgászjegy és fogási napló), a halgaz-
dálkodásra jogosult adott vízterületre 
szóló területi jegyét, személyazonosítás-
ra alkalmas igazolványt, valamint a Ma-
gyar Horgászkártyát. Nem nyilvántartott 

Engedd meg, hogy mielőtt belépnél e nagyszerű 
rekreációs tevékenységet űzők népes táborába, 
a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége 
részéről néhány apró gondolattal hozzásegít-
sünk a horgásszá váláshoz. Az általunk ösz-
szeállított kis tájékoztató füzet iránymutatást 
ad, hogy miként lehet a horgászvizsgát letenni, 
valamint segítséget nyújt a horgászvizsga köve-
telményeinek sikeres elsajátításában.
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halgazdákodási vízterületeken, valamint 
a haltermelési létesítményeken elegen-
dő az egységes állami horgászokmány, 
Magyar Horgászkártya valamint a sze-
mélyazonosításra alkalmas igazolvány 
megléte.

- Ki a halgazdálkodásra jogosult?

A halgazdálkodásra jogosult olyan szer-
vezet (horgászegyesület, horgászszövet-
ség) vagy magán személy, aki az adott 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület 
horgászati célú kezelője, azaz halat telepít 
a vízbe, halőrzéssel óvja a vízterületet és 
területi jegyet bocsát a horgászni kívánók 
rendelkezésére.

- Mi az a Magyar Horgászkártya?

Egy elektronikus vagy személyes regiszt-
rációhoz kötött, QR kóddal ellátott szemé-
lyes adatokat tartalmazó plasztikkártya, 
melyet online a https://horgaszjegy.hu/
bejelentkezes internetes oldalon vagy sze-
mélyesen a lakóhelyhez legközelebb eső 
horgászszervezetnél lehet igényelni. A Ma-
gyar Horgászkártya díja bruttó 2.200 Ft.

- Milyen vízterületeken horgászhatok 
Magyarországon?

Magyarországon jelenleg nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületeken, nem nyil-
vántartott halgazdálkodási vízterületeken, 
és haltermelési létesítményeken engedé-
lyezett a horgászat. A nem nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületeken elegendő az 
egységes állami horgászokmány megléte, 
azonban az őshonos halfajok nem vihető 
el. A haltermelési létesítményeken szintén 
elegendő, ha az egységes állami horgász-
okmány a horgász birtokában van, azonban 
a létesítményen történő egyéb horgászati 
szabályokat a tógazda határozza meg.

- 
Mi az a halgazdálkodási vízterület, és mit 
jelent a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterület?

Az a vízfolyás vagy állóvíz, amely jellegé-
nek megváltoztatása nélkül időszakosan 
vagy állandóan alkalmas a hal életfel-
tételeinek biztosítására. Amennyiben a 
halgazdálkodási hatóság az ilyen jellegű 
vízterületet nyilvántartásába bejegyzi, 
víztérkóddal lát el, abban az esetben az 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületté 
válik. A nyilvántartott halgazdálkodási víz-
terület halgazdálkodásra jogosultja terüle-
ti jegyet bocsájt ki a vízterületre.

- Mi az a haltermelési létesítmény?

Olyan mesterséges létesítmény, amelyet 
hal vagy más hasznos víziállat termelé-
sére használnak, valamint erre a célra 
terveztek és engedélyeztek – ideértve a 
halastavat, illetve a halkeltető állomást 
–, továbbá a település belterületén vagy 
tanya földterületén fekvő állóvíz (kerti tó 
vagy tanyató), amennyiben azt halterme-
lési céllal hasznosítják.

- Kell-e halfogásra jogosító okmányokkal 
rendelkeznem, ha halfogásra alkalmas fel-
szereléssel tartózkodom halgazdálkodási 
vízterület partján, de nem horgászok?

Igen, minden esetben rendelkezni kell a 
horgásztevékenységhez szükséges okmá-
nyokkal (egységes állami horgászokmány, 
területi jegy, Magyar Horgászkártya, sze-
mélyazonosításra alkalmas igazolvány), 
még akkor is, ha a horgászfelszereléssel 
éppen nem horgászom (pl. az a botzsák-
ban vagy az autó csomagtartójában van).

- Hogyan határozható meg a halgazdál-
kodási vízterület partja?

A védművekkel (gátakkal) ellátott vízterü-
let esetén a védmű (gát) mentetlen oldalá-
nak (folyó felőli) alapjától kifelé számított 
100 méteres, védmű nélküli vízterületeknél 
(pl. csatornák) az aktuális partvonaltól szá-
mított 200 méteres sáv területe, továbbá 
a halgazdálkodási vízterület felé benyúló 
vagy afelett átívelő híd, átjáró, egyéb épít-
mény, természetes képződmény.

Alkalmazható felszerelések

- Mi a horgászkészség fogalma?

Horgászati célú, halfogásra alkalmas 
eszköz, amely legalább horgászbotból, 
horgászzsinórból áll, és legfeljebb há-
rom horoggal van felszerelve, amelyek 
egyenként maximálisan három ággal 
vannak ellátva (hármashorog).

- Mikor alkalmas a horgászfelszerelés 
halfogásra?

Akkor, ha a választott horgászmódszernek 
megfelelően a horgászfelszerelés elő van 
készítve, és az adott állapotában, módosítás 
nélküli használatával alkalmas a hal fogá-
sára (már egy darab horoggal ellátott hor-
gászfelszerelés is alkalmas a halfogásra).

- Hány darab és milyen típusú felszere-
léssel horgászhatok jogszabály szerint?

Az adott évben a 15. életévét betöltő (ifi, 
felnőtt) horgász két felszeréléssel hor-
gászhat. Egy felszerelés végszerelékén 
összesen három darab, maximum három 
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ággal rendelkező horog (hármashorog) 
lehet elhelyezve. A felszerelések mellett 
egyidejűleg használható még 1 darab 1 
m²-nél nem nagyobb csalihalfogó háló.
Az adott évben a 15. életévét még nem 
betöltött (gyermek) horgász egy felszere-
léssel horgászhat, melynek végszerelékén 
egy darab, maximum három ággal ren-
delkező horog (hármashorog) lehet elhe-
lyezve. A felszerelés mellett egyidejűleg 
használható még 1 darab 1 m²-nél nem 
nagyobb csalihalfogó háló. A jogszabály 
nem korlátozza az alkalmazott felszerelés 
milyenségét, ezért a gyermekhorgász bár-
milyen engedélyezett horgászmódszert 
alkalmazhat.

- Ki minősül gyermekhorgásznak?

Hároméves kortól az adott év december 
31. napjáig a 15. életévét be nem töltött, 
horgászvizsgával és egyesületi tagsággal 
nem rendelkező személy.

- Ki minősül ifjúsági horgásznak?

A 10. életévét betöltött 18 év alatti, vala-
mint az adott naptári évben 18. életévét 
betöltő, nappali tagozatos közép- vagy fel-
sőfokú felsőoktatási tanulmányokat folyta-
tó személy esetében 22 év alatti, valamint 
az adott naptári évben 22. életévét betöltő, 
gyermek horgásznak nem minősülő, álla-
mi horgászvizsgával rendelkező, horgász-
egyesületi tagsággal rendelkező személy.

- Horgászhatok-e legálisan három felsze-
reléssel?

Csak abban az esetben, ha a halgazdál-
kodásra jogosult három felszereléssel 
történő horgászat végzéséhez a MOHOSZ 
engedélye alapján külön területi jegyet 
bocsát ki, és azzal a horgász rendelkezik. 
Azonban a felszerelések egyenként csu-
pán egy darab egyágú horoggal lehetnek 
ellátva, és az őshonos halfajok nem vihe-
tők el.

- Mi a teendőm a bevetett szerelékű hor-
gászbotjaimmal a vízparton, ha a hor-
gászhelyemtől eltávolodok?

Abban az esetben, ha akkora távolságra 
történik a horgászfelszerelésektől történő 
eltávolodás, hogy kapás esetén a beavat-
kozás a távolság miatt nem lesz lehetsé-
ges, úgy a horgászfelszereléseimet ki kell 
venni a vízből.

- Milyen eszközöket, módszereket tilos 
alkalmaznom horgászat során?

• elektromos eszköz használata, vagy 
vízparton történő birtoklása, 

• mérgező vagy kábító hatású anyag 
alkalmazása, 

• robbanóanyag alkalmazása, 
• szúrószerszám alkalmazása, 
• búvárszigony vagy más, halfogásra 

alkalmas búváreszköz használata, 
• gereblyézés alkalmazása, 
• hurokvető halászati módszer alkal-

mazása; sorhoroggal, fenékhorog-
gal, csapóhoroggal történő halfogási 

módszer alkalmazása, rugó elven mű-
ködő önakasztós eszköz használata,

• a nyakzó háló alkalmazása, 
• a fenti tevékenységek alkalmazásá-

nak megkísérlése.

- Mi az a gereblyéző horgászmódszer?

Olyan horgászmódszer, amellyel szándéko-
san a hal külső akasztására törekszik a hor-
gász. Ilyenkor nem a használt végszerelék 
(ólomba öntött hármas horog, engedélye-
zett műcsali, villantó stb.) minősége hatá-
rozza meg a tiltott módszer alkalmazását, 
hanem a horgászbottal végzett mozdulatsor.

Tilalmak és korlátozások

- Mi a különbség a hal kifogása és a hal 
megfogása között?

A hal kifogása, a hal vízből történő meg-
fogása és vissza nem engedése, míg a hal 
megfogása, a hal, fogás utáni azonnali kí-
méletes visszaengedését jelenti a horog-
tól való megszabadítás után.

- Mit jelent az általános tilalmi idő?

A vízterületre a halgazdálkodási hatóság 
vagy a halgazdálkodásra jogosult által pl. 
telepítés miatt elrendelt általános horgá-
szati és halászati tilalom, mely ideje alatt 
tilos mindennemű halfogási tevékenység 
folytatása.

- Mi a kíméleti terület?

A halgazdálkodási hatóság által ökológi-

ai - ívási vagy vermelési - célból kijelölt 
terület, ahol mindennemű halfogási tevé-
kenység tilos a halgazdálkodási hatóság 
által történő feloldásig.

- Mit jelent a fajlagos tilalmi idő, és met-
től-meddig tart?

A fajlagos tilalmi idő az adott halfaj sza-
porodási időszakával van összhangban. 
Ekkor az adott halfaj bármilyen korosz-
tályú egyedét kifogni tilos (kivéve a har-
csa). A fajlagos tilalmi idő halfajonként 
különböző, melynek kezdeti napja, ha 
az hétvégére vagy munkaszüneti napra 
esne, akkor mindig a rákövetkező mun-
kanap. Ha a tilalmi időszak utolsó nap-
ja hétvégére vagy munkaszüneti napra 
esik, abban az esetben a tilalmi idő utol-
só napja mindig az azt megelőző mun-
kanap (pl. a ponty tilalmi időszakának 
kezdő dátuma május 2. szombatra esik, 
akkor a ponty tilalma május 4-én hétfőn 
veszi kezdetét).
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- Mit jelent a darabszám-, valamint a 
mennyiségi korlátozás?

A darabszámkorlátozás azt jelenti, hogy az 
adott halfajból egy nap hány darab fogható 
ki, tartható meg. A mennyiségi korlátozás 
esetében pedig a jogszabály azt határozza 
meg, hogy az adott halfajból egy nap hány 
kilogramm fogható ki, vihető el.

- Mennyi halat foghatok ki egy nap a da-
rabszám-korlátozással szabályozott, és 
hány kilogrammot a mennyiségi korláttal 
érintett halfajokból?

A 15. életévét adott évben betöltő hor-
gász (ifi, felnőtt) darabszámkorlátozással 
érintett halfajból fajonként naponta 3 
darabot, összesen pedig 5 darabot, míg 
mennyiségi korlátozással szabályozott 
halfajból összesen 10 kilogrammot, sü-
gérből, menyhalból, fejes domolykóból 3 
kilogrammot foghat ki.
A 15. életévét adott évben még 
nem betöltő horgász (gyermek) 
darabszámkorlátozással szabályozott hal-
fajból naponta 1 darabot, míg mennyiségi 
korlátozással szabályozott halfajból ösz-
szesen 5 kilogrammot, sügérből, meny-
halból, fejes domolykóból 2 kilogrammot 
foghat ki.

- Mi a teendő, ha szabályos módszerrel, 
de külső akadással fogtam meg a halat?

Ha a horog a hal fejrészén akadt meg, ak-

kor a megfogott halat meg lehet tartani 
abban az esetben, ha semmiféle korlátozás 
alá nem esik (nem tilalmi időben fogtam, 
elérte a legkisebb kifogható méretet, nem 
léptem vele túl a darab- és mennyiségi 
korlátozást, nem védett). A fejrészen kívül 
történő akadás esetén a halat a horogtól 
való megszabadítás után haladéktalanul 
vissza kell helyezni a vízbe akkor is, ha a 
megfogott halfaj invazív.

- Mit jelent a fogási méret, és hogyan 
mérjük?

A fogási méret az adott halfajra vonatkozó-
an, a hal oldalán az orrcsúcstól a farokúszó 
tövéig mért távolság (nem az oldalára rá-
hajtott centivel vagy mérőszalaggal). Ha a 
fogási méret a jogszabályban / helyi hor-
gászrendben foglalt minimum alsó határt 
nem éri el vagy a maximum felső határt 
meghaladja, akkor az adott halfaj egyedét 
a horogtól való megszabadítás után azon-
nal vissza kell helyezni a vízbe.

- A jogszabályban foglaltaknál szigorúbb 
korlátozásokat megállapíthat-e a halgaz-
dálkodásra jogosult?

Igen, azonban a szigorúbb korlátozá-
sokat minden esetben fel kell tüntetni 
a területi jegyen vagy a helyi horgász-
rendet tartalmazó szabályzatfüzetben. 
Tudni érdemes, hogy a halgazdálkodási 
hatóság által jóváhagyott szigorítások 
lesznek érvényesek az adott vízterüle-
ten, és megsértésük feljelentéssel jár 
együtt.

- Mit kell tennem a tilalmi időben meg-
fogott, a legkisebb fogási méretet el 
nem érő (vagy az esetlegesen helyi hor-
gászrendben megállapított felső méret., 
illetve súlyhatárt meghaladó) vagy a da-
rabszám/mennyiségi korlátozást túllépő 
halfaj megfogása esetén?

A halfaj így megfogott egyedét horogtól 
óvatosan és gyorsan megszabadítva – 
vagy ha ez sérülésmentesen nem lehet-

séges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt 
elvágva –, haladéktalanul vissza kell he-
lyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, be-
teg vagy elpusztult.

Táblázat: 
(tilalmi idő, legkisebb kifogható méret, darabszámkorlát, mennyiségi korlát)

Halfaj Tilalmi idő Méretkorlátozás Darabszám- és mennyiségi korlá-
tozás

Gyermek Felnőtt, Ifi

csuka 02.01. – 03.31. 40 cm 1 db 3 db

balin 03.01. – 04.30. 40 cm 1 db 3 db

sügér 03.01. – 04.30. 15 cm 2 kg 3 kg

fogassüllő 03.01. – 04.30. 30 cm 1 db 3 db

kősüllő 03.01. – 06.30. 25 cm 1 db 3 db

garda 04.15. – 05.31. 20 cm 5 kg 10 kg

domolykó 04.15. – 05.31. 25 cm 2 kg 3 kg

jászkeszeg 04.15. – 05.31. 20 cm 5 kg 10 kg

szilvaorrú keszeg 04.15. – 05.31. 20 cm 5 kg 10 kg

paduc 04.15. – 05.31. 20 cm 5 kg 10 kg

márna 04.15. – 05.31. 40 cm 1 db 3 db

ponty 05.02. – 05.31. 30 cm 1 db 3 db

compó 05.02. – 06.15. 25 cm 1 db 3 db

harcsa 05.02. – 06.15. 60 cm / tilalom-
ban 100 cm

1 db 3 db

sebes pisztráng 10.01. – 03.31. 22 cm 1 db 3 db

menyhal - 25 cm 2 kg 3 kg
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- Mit kell tennem természetvédelmi ol-
talom alatt álló (védett) halfaj véletlen 
megfogása esetén?

A horgásznak ilyen esetben is az előzőek
ben leírtak szerint kell eljárnia.

- Ragadozó hal horgászatához használandó 
csalihallal kapcsolatban van-e korlátozás?

Igen. Idegenhonos vagy invazív (pl. ezüst-
kárász) halfajokkal történő csalizás esetén 
csak azok az egyedek használhatók fel, 
amelyek a meghorgászandó víztérből ke-
rültek kifogásra. Kereskedelmi forgalom-
ban kapható idegenhonos vagy invazív 
halfajok nem használhatók fel csalihalként.

Fogási napló vezetése

- Mikor szerzem meg a hal tulajdonjogát, 
azaz mikor vihetem haza?

A hal tulajdonjoga kifogás előtt a magyar 
államot vagy a vízterület tulajdonosát illeti 
meg. A horgász a hal tulajdonjogát annak 
jogszerű és szabályos kifogásával és a fo-
gási naplóba történő beírással szerzi meg.

- Mikor kell vezetnem a fogási naplót?

A horgászat során fogási naplót minden 
vízterületen (kivéve a haltermelési léte-
sítményeken), mindenkinek kötelezően 
vezetni kell.

- Mit kell tennem a horgászat megkezdé-
se előtt a fogási naplóban?

A fogási napló naptár részébe a horgászat 
megkezdése előtt be kell jelölni azt a na-
pot, amikor horgászni kívánunk. Csónakos 
horgászat esetén a horgászat napját a csó-
nakkal való elindulás előtt kell bejegyezni.

- Halfogás esten mi a teendő, melyik ha-
lat kell bejegyeznem a fogási naplóba és 
hogyan?

Halfogás esetén azt a halat, amelyet meg-
tartani kívánunk be kell jegyezni a fogási 
naplóba. A hal tömegének rögzítése előtt 
be kell írni a vízterület nevét, víztérkódját, 
valamint a fogás idejét óra, perc pontos-
sággal.

- Milyen pontossággal kell bejegyeznem 
a megtartani kívánt hal tömegét a fogási 
naplóba?

A lemért tömeget a kerekítés szabályai 
szerint 0,5 kilogrammos pontossággal kell 
feltüntetni a fogási naplóba.

- Hogyan kell rögzítenem a darabszám-
korlátozással szabályozott halfajokat a 
fogási naplóba?

Darabszámkorlátozással szabályozott hal-
faj kifogott egyedét a horogtól való meg-
szabadítás után a fogási napló megfelelő 
helyére azonnal be kell jegyezni a fogási 
naplóba (pl. ponty). Fontos megjegyezni, 
hogy ezekből a fajokból egy ember leg-
feljebb 100 darabot foghat ki, függetlenül 
attól, hogy területi jegyei, összességében 
mennyi hal kifogására adnak jogosultsá-
got.

- Hogyan kell rögzítenem a mennyiségi 
korlátozással érintett halfajokat a fogási 
naplóba?

Mennyiségi-korlátozással érintett halfa-
jok egyedeit mérlegelés után a horgászat 
végén a horgászhely elhagyása előtt kell 
rögzíteni a fogási napló megfelelő helyére 
(pl. keszegfélék).

- Meddig kell leadnom a fogási naplót?

A fogási naplót minden év február 28-ig 
kell leadni a horgászattal eltöltött napok 
számának, valamint a halfogások összesí-
tésével annál a horgászegyesületnél, ahol 
az egységes horgászokmány kiváltásra 
került vagy ahol a következő évit kiváltani 
szándékozik a horgász.

Halőrzés

- Kinek vagyok köteles felszólításra fel-
mutatni a halfogásra jogosító okmánya-
imat?

A halgazdálkodási hatóság, a halgazdálko-
dásra jogosult, a mezőőr, a természetvé-

delmi őr, az állami halőr, a hivatásos halőr, a 
társadalmi halőr és a rendvédelmi hatóság 
ellenőrzésre felhatalmazott képviselőjének.

- Milyen esetekben vehet fel jegyző-
könyvet velem szemben az ellenőrzésre 
jogosult személy?
• ha tiltott vagy nem megengedett esz-

közzel, illetve módon horgászok vagy 
halászok, ideértve a megengedettnél 
több horgászkészség vagy halászesz-
köz használatát is,

• ha nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületen területi jegy nélkül hor-
gászok vagy 
halászok,

• ha kíméleti 
területen hor-
gászok vagy 
halászok,

• ha tilalmi idő-
szakban a ti-
lalom alá eső 
hal egyedét 
kifogom,

• ha védett hal 
egyedét kifo-
gom,

• ha általános tilalmi időben horgászok 
vagy halászok,

• ha a méret-, illetve mennyiségi korlá-
tozásokat megszegem, vagy

• a fogási naplóba rögzítendő fogás be-
jegyzését elmulasztom,

• ha a felszereléseimet folyamatos fel-
ügyelet nélkül hagyom,

• ha a 30 centiméternél nagyobb test-
hosszúságú halfaj egyedét élő álla-
potban szállítom.
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- Az adott vízterületen szolgálatot telje-
sítő hivatásos halőr mely esetekben von-
hatja be a területi engedélyemet?

A területi jegy minden fentiekben felsorolt 
jogszabálysértő cselekmény esetén bevo-
násra kerül, valamint a helyi horgászrend-
ben meghatározott szabályok megszegé-
se esetén is.

Hallal való kíméletes bánásmód

- Hogyan kell tartanom a kifogott halakat 
a horgászhelyemen?

A kifogott halakat lehetőleg olyan anyagú 
szákban vagy olyan anyagú pontyzsákban 
tartsuk, amely a lehető legkisebb nyálka 
vagy pikkelysérülést okozza a halaknak 
tárolás során. A ragadozó hal horgásza-
ta céljából kifogott csalihalak megfelelő 
egyedsűrűség mellett, megfelelő oxigén-
tartalmú vízben tarthatók.

- Vonatkoznak-e rám a hal tárolásával 
kapcsolatosan egyéb szabályok?

Igen. A horgászhelyen vagy a horgászat-
hoz használt vízijárművön legfeljebb a 
területi jegy szerinti 2 napi mennyiségű 
darabszám- és mennyiségi korlátozással 
érintett halat tarthat meg a horgász, amíg 
maga is a horgászhelyen tartózkodik. Ha 
a horgászhelyen vagy vízijárművön több 
horgász tartózkodik, akkor mindegyik 
horgász köteles a saját maga által fo-

gott halat külön tárolni, és amennyiben a 
helyszínről távozik, úgy a kifogott halat 
el kell vinnie.

- Hogyan szállíthatom el a kifogott hala-
kat a horgászhelyemről?

A 30 centiméternél nagyobb testhosszú-
ságú halat a helyszínen kíméletesen le-
ölve kell elszállítani. Az ennél a méretnél 
kisebb halakat megfelelő oxigén tartalmú 
vízben élve is el lehet szállítani.

A vízen való tartózkodás

- Mikor kell kivilágítanom a horgászhe-
lyet?

A horgászhelyet abban az esetben, ha 
közvilágítás nincsen mindig ki kell világí-
tani, ha a látási körülmények indokolják.

- Milyen szabályokat kell betartanom 
jégen való tartózkodás és lékhorgászat 
során?

Folyó jegén tilos tartózkodni. Álló vizek je-
gén akkor szabad tartózkodni, ha az kellő 

szilárdságú, nem olvad, nem mozog. Lék-
horgászat során a kivágott léket 50 méter-
ről jól felismerhető módon kell megjelölni, 
amelyhez a vízparton található természe-
tes anyagok (sás, nád, gyékény stb.) is fel-
használhatóak.

- Milyen szabályok vonatkoznak rám 
víziközlekedési eszköz használatával 
kapcsolatosan?

Gépi meghajtású vízijármű vezetését 17. 
életévét betöltött, úszni tudó és kellő hely-
ismerettel rendelkező személy végezheti. 
Evezővel hajtott csónakot 14. életévét be-
töltött úszni tudó személy kezelheti abban 
az esetben, ha rajta kívül más nem tartóz-
kodik a csónakban. Amennyiben a csónak-
ban egy főnél több személy tartózkodik, 
úgy a csónakot 16. életévét betöltött, úszni 
tudó személy hajthatja.
A vízijármű vagy csónak vezetése megkö-
veteli a vonatkozó szabályok ismeretét és 
a vezetéshez szükséges kellő gyakorlatot.
A vízijárművön, csónakban a 14. életévü-
ket be nem töltött személyeknek mentő-
mellényt kell viselniük, de mentőmellényt 
kell viselniük az úszni nem tudóknak is, va-
lamint egy darab mentőmellénynek min-
dig lennie kell a vízijárműben, csónakban.

Etikus viselkedés a vize-
ken, vízpartokon, hasz-
nos tanácsok

Nem szabad elfelejteni, 
hogy a horgászat első-

sorban az aktív pihenést, kellemes kör-
nyezetben történő kikapcsolódást szol-

gálja. Ennek megfelelően vannak íratlan 
szabályok, amelyeket a horgászat során 
be kell tartanunk, hogy a horgászat va-
lóban a fentebb megfogalmazott célokat 
elérje. Továbbá a törvénnyel való össze-
ütközés elkerülése végett, valamint a ter-
mészettel való együttélés elősegítésére 
az alábbiakban néhány jó tanáccsal szol-
gálunk, hogy ebben a nagyszerű rekreáci-
ós tevékenységben mindenki egyformán 
örömét lelje.

Lássuk tehát a legfontosabb tudnivalókat:

• A horgászat megkezdése előtt ala-
posan ellenőrizzük, hogy a halfogás-
ra jogosító okmányaink hiánytalanul 
megvannak-e, mert azokat a horgá-
szat során magunknál kell tartani- 
nem a személygépjárműben, de még 
csak nem is a vízparti nyaralónkban.

• Az adott vízterületre vonatkozó speciális 
helyi horgászrendi szabályokat tartal-
mazó füzetet alaposan tanulmányozzuk 
át, mert az abban foglaltak fognak ránk 
vonatkozni horgászat során.

• Érrdemes előzetesen tájékozódni ar-
ról a vízterületről, ahová horgászni 
szeretnénk menni, mert ha a helyi 
horgászrendi szabályozás nem meg-
felelő számunkra, esetleg a vízterület 
adottságai miatt mégsem a horgászat 
mellett döntünk, sok kellemetlenség-
től megóvhatjuk magunkat.

• A vízpartokon nincs foglalt hely, a víz-
part mindenkié!
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• A szemetes horgászhelyen történő 
horgászatért a területi jegy bevo-
násra kerül, függetlenül attól, hogy a 
szemetet nem mi hagytuk ott, ezért 
fontos, hogy mindig legyen nálunk 
szemeteszsák, amibe a horgászhely-
re kiérve össze tudjuk gyűjteni a hor-
gászhelyen talált szemetet, illetve a 
saját magunk által termelt hulladékot 
(csalisdoboz, damil, ételmaradék stb.).

• A vizet szennyezni, a part menti nö-
vényzetet gyéríteni, ritkítani, írtani 
tilos, az ilyen cselekedet szintén a te-
rületi jegy bevonásával jár.

• Az etetőanyag használatánál mindig 
legyünk körültekintőek. Túlzott ete-
tőanyag beszórásnál a vízben ked-
vezőtlen folyamatok is elindulhatnak, 
amelyek hosszútávon a növényzet 
túlburjánzását, extrém esetben hal-
pusztulást is okozhat. 

• Mindig legyen nálunk a halak mére-
tének meghatározásához szükséges- 
lehetőleg milliméter beosztású centi, 
valamint a halak tömegének megálla-
pításához elengedhetetlen, legalább 
0,5 kilogramm pontossággal mérő di-
gitális mérleg.

• A mélyebbre nyelt horog kíméletes 
eltávolításához mindig használjunk 
horogszabadítót, ami a kereskedések-
ben szinte fillérekért beszerezhető.

• A halak meghatározása nagy gyakor-
latot és tapasztalatot igényel. A hor-
gásznak fontos folyamatosan képezni 
magát, hogy magabiztosan meg tudja 
határozni a megfogott hal faját, hi-
szen csak így tudja eldönteni, hogy 
védett hal vagy valamilyen korláto-
zással érintett halfaj került a horgára.

• Ha nem tudjuk megállapítani a meg-
fogott hal faját, akkor a legjobb dön-
tés az, hogy a horogtól kíméletesen 
megszabadítva visszahelyezzük él-
tető elemébe vagy lehetőség szerint 
kérjük hozzáértő személy vagy szak-
ember segítségét.

• Kizárólag annyi halat tartsunk meg, 
amennyire feltétlenül szükségünk 
van. Legjobb, ha csak a frissfogyasz-
tásra szánt mennyiséget visszük 
haza. A hal húsának élvezeti értéke 
mélyhűtéssel rendkívül gyorsan csök-
ken, ezért 3 hónapnál tovább ne tart-
suk mélyhűtőben.

• A horgászatot örömmel és élvezettel csak úgy lehet művelni, hogy közben fi-
gyelünk a természet hangjaira, előttünk játszódó változásaira is, ezért kerüljük 
a hangos szavakat, a fölösleges zaj keltést, mert ez a környezetünkben lévő 
embereken kívül a minket körülvevő élővilágot is zavarja.

• Kerüljük a túlzott mértékű alkohol fogyasztást. A természet nem kocsma, nem be-
szélve arról, hogy az alkoholos befolyásoltság fokozott balesetveszélyt hordoz ma-
gában.

• A hivatásos halőr és a társadalmi halőr barát, nem ellenség. A munkájukat fele-
lősségteljesen végzik azért, hogy a horgásztársadalom elégedetten hódolhasson 
szenvedélyének. Mindig bizalommal lehet hozzájuk fordulni a vízterületet illetően, 
az építő jellegű észrevételeket is szívesen veszik, mert így együttműködve lehetsé-
ges még szebbé, jobbá, vonzóbbá tenni a környezetet vagy éppen a halállományt. 
Viselkedjük velük tisztelettudóan, de mindig partnerként.
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Angolna
(Anguila anguila, Eel, Aal)

Bodorka
(Rutilus rutilus, Roach, Plötze)

Kecsege
(Acipenser ruthenus, Sterlet, Sterlet)

Orsó alakú, megnyúlt testű hal. Orra aránylag 
hosszú, karcsú, enyhén fölfelé hajló. Alsó ál-
lású szája kicsi, alsó ajka középen megszakí-
tott. Bajuszszálai hosszúak, rojtozottak, hátra-
simítva a felső ajkat elérik. A sötét alapszínű 
úszókat rendszerint egy keskeny fehéres sáv 
szegélyezi. Hátán a csontvértek száma 12-17, 
a hasi vérteké 12-18. Többnyire 50 centinél ki-
sebb példányai kerülnek elő, de 70-80 cm fö-
lötti példányok is akadnak.

Teste hosszan megnyúlt, kígyószerűen hen-
geres. Feje kicsi, felülről lapított, csúcsba nyíló 

Nem védett, de nem fogható.

Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, leg-
nagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhe-
tő. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a hasúszó 
alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és csúcsba 
nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány narancssár-
gától az élénk narancsvörösig változik. A fiatalok 
hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az 
idősebbeké narancsvörös színezetű. Nagyobb pél-
dányainak hossza 15-20, kivételesen 30 cm.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Fejes domolykó
(Leuciscus cephalus, Chub, Döbel)

Jászkeszeg
(Leuciscus idus, Ide, Aland)

Vörösszárnyú keszeg
(Scardinius erythrophtalmus, Rudd, Rotfeder)

Közepesen magas, oldalról lapított testű hal, 
hát- és hasvonala hasonlóan ívelt. Hátúszója 
a hasúszó alapjánál hátrébb kezdődik. Szája 
kicsi, fölső állású. Szemgyűrűje sárgásfehér 
vagy narancsos, benne olykor piciny, vérpiros 
pettyek láthatók. Pikkelyei erősek. A nagyobb 
példányok úszói – főként a farok- és az anális 
úszó – élénkpirosak. Jól fejlett példányai 20-25, 
kivételesen 30 cm hosszúságot érnek el.

Teste áramvonalas, orsószerű, oldalról csak 
kevéssé lapított. Szája nagy, csúcsba nyíló, 
szájszöglete eléri a szem elejének vonalát, 
esetleg a szem alá ér. Hátúszója valamivel 
hátrébb kezdődik, mint a hasúszó. Farkalatti 
úszójának széle domborúan ívelt, esetleg a fia-
taloknál egyenes, de sohasem homorú. Pikke-
lyei erősek. Az idősebbek alsó úszói vörösek. 
A nagyobbak hossza 30-40 cm, kivételesen fél 
méternél nagyobb.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, 
legnagyobb magassága a hasúszó kezdeténél 
mérhető. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a 
hasúszó alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és 
csúcsba nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány 
narancssárgától az élénk narancsvörösig válto-
zik. A fiatalok hasúszója és anális úszója még 
rendszerint fakó, az idősebbeké narancsvörös 
színezetű. Nagyobb példányainak hossza 15-20, 
kivételesen 30 cm.

Tilalmi idő: 04.15. - 05.31.     Méretkorlátozás: 25 cm     Mennyiségi korlátozás: 3 kg

Tilalmi idő: 04.15. - 05.31.     Méretkorlátozás: 20 cm     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

szája viszont elég nagy, szöglete a szemek alá 
ér. Állkapcsain több sorba rendeződő hegyes kis 
fogak ülnek. Különálló páratlan úszói nincsenek, 
mivel a hát-, a farok- és a farkalatti úszójuk egy-
séges úszószegéllyé olvadt össze. Páros úszói kö-
zül is csak a mellúszókat találjuk meg, a hasúszói 
hiányoznak. Pikkelyei igen aprók, alig észreve-
hetők, bőre nyálkás, igen síkos. Színe kezdetben 
zöldesszürke, ami később fokozatosan megy át 
barnába, végül ezüstösbe. A nagyobbak mérete 
50-80 cm, ritkábban 1 méter fölötti.
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Szélhajtó küsz
(Alburnus alburnus, Bleak, Ukelei)

Dévérkeszeg
(Abramis brama, Bream, Blei)

Balin
(Aspius aspius, Asp, Rapfen)

Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról la-
pított. Félig fölső állású szája nagy, szájszöglete 
a szem alatt van. Alsó állkapcsának csúcsa kissé 
felfelé hajló, enyhén kampós. A fark alatti úszó 
szegélye erősen homorú, mivel elülső részén az 
úszósugarak jóval hosszabbak, mint az utánuk 
következők. Pikkelyei aprók. Az alsó úszók gyak-
ran már a fiataloknál is rózsaszínesek, az időseb-
beknél pedig kifejezetten vörhenyesek. Nagy 
növésű hal, jól fejlett példányainak hossza 50-60 
cm, de kivételesen egy métert is elérhet.

Tilalmi idő: 03.01. - 04.30.     Méretkorlátozás: 40 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Oldalról erősen lapított, magas testű hal. Hátvona-
lának íve nem egyenletes, félúton a fej és a hát-
úszó között egy kissé megtörik. A szeme közepes 
nagyságú, a szája kicsi és félig alsó állású. Hátúszó-
ja rövid. Pikkelyei közepes méretűek. Az oldalvonal 
és a hátúszó között 12-13 hosszanti pikkelysor hú-
zódik. A sorokon fölfelé haladva a pikkelyek mé-
rete nagyon lecsökken, a fölső sorokban már csak 
feleakkorák, mint az oldalvonal közelében. Páros 
úszói rendszerint szürkék. Legnagyobb keszegfa-
junk, fél méternél nagyobb testhosszt is elérhet.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Bagolykeszeg
(Abramis sapa, White-eyed bream, Zobel)

Karikakeszeg
(Abramis bjoerkna, White bream, Güster)

Laposkeszeg
(Abramis ballerus, Blue bream, Zope)

Teste megnyúlt, oldalról erősen lapított, külö-
nösen a fiatalabbaké. Szája félig fölső állású, 
kicsi, szájhasítéka ferdén fölfelé irányul. Hát-
úszójában rövid, anális úszója nagyon hosszú. 
Farokúszója mélyen bemetszett, alsó lebenye 
kissé hosszabb a felsőnél. Pikkelyei aprók, és 
a hátúszó alatti sorokban sokkal apróbbak, 
mint az oldalvonal közelében. Pikkelyei ezüst-
fényűek, a szegélyük sötétebb. Fejlett példá-
nyainak hossza 20-30, legföljebb 35 cm.

Nyúlánk, de idősebb korban magas hátú, oldalról 
lapított testű hal. Feje kicsi, orra rövid és nagy 
ívben lekerekített, a szeme feltűnően nagy. Kicsi, 
félig alsó állású szájára az orra szinte ráborul, de 
nem nyúlik eléje. Hátúszója rövid, de farkalatti 
úszója szembeötlően hosszú. Farokúszója mé-
lyen bemetszett, alsó lebenye kissé hosszabb a 
felsőnél. Pikkelyei közepes nagyságúak. Az ol-
dalvonal és a hátúszó között 8-11 hosszanti pik-
kelysor húzódik. Úszói sárgásszürkék. Jól fejlett 
példányai 20-30, maximum 35 cm hosszúak.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Magas hátú, oldalról lapított testű hal. Kicsiny 
szája csúcsba nyíló vagy félig alsó állású. Hát-
úszója rövid. Pikkelyei közepes nagyságúak. 
A pikkelyek mérete az oldalvonaltól a hát íve 
felé haladva alig csökken. Páros úszóinak töve 
gyakran vörhenyes. Nem nő nagyra, maximális 
hossza 25-30 cm.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: -     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Megnyúlt, oldalról erősen lapított testű hal. Hát-
vonala kevésbé, hasvonala kissé jobban ívelt. 
Szája felső állású, a hasítéka ferdén fölfelé irá-
nyul. Hátúszója a hasúszók tövénél jóval hátrébb, 
a test félhosszán túl kezdődik. Farkalatti úszója 
hosszú, szegélye enyhén homorú, kezdete a hát-
úszó alapjának végével esik egy vonalba. Pikke-
lyei közepes nagyságúak. Testhossza általában 
10-15, maximum 20 cm.

                                 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége www.khesz.hu
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Garda
(Pelecus cultratus, Knife, Ziege)

Paduc
(Chondrostoma nasus, Nase, Nase)

Szilvaorrú keszeg
(Vimba vimba, East European bream, Zährte)

Nyúlánk, oldalról lapított, mérsékelten magas 
hátú hal. Közepes nagyságú fejéhez mérten az 
orra hosszú, és előrébb nyúlik, mint a fölső állka-
pocs. Szája alsó állású, alulról nézve U alakú, ajkai 
lekerekítettek, nem éles szélűek. A mell- és a 
hasúszói kicsinyek. Farokúszója közepes méretű, 
mélyen bemetszett. Pikkelyei az átlagosnál ki-
sebbek. A hát- és a farokúszó között a pikkelyek 
egy fűrészes élt alkotnak. Nagyobb példányai 20-
30 cm hosszúak, de kivételesen 40 cm is lehet.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31.    Méretkorlátozás: 20 cm     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Megnyúlt, alacsony testű, oldalról lapított hal. Feje 
aránylag kicsi, de orra hosszú, a száj elé nyúlik. Alsó 
állású szájának hasítéka harántirányú, alulról néz-
ve csupán enyhén ívelt, majdnem egyenes vonalú. 
Alsó ajka a rajta képződő szarubevonattól kemény és 
éles. Hát- és hasúszójának kezdete egy vonalba esik, 
farkalatti úszója a hátúszó alapja mögött kezdődik. 
Farokúszója nagy, mélyen bemetszett. Pikkelyei ki-
csik. Az idősebbek alsó úszói piroslóak. Nagyobb pél-
dányai 25-35 cm hosszúak, ritkán 40 centi fölöttiek.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31.     Méretkorlátozás: 20 cm     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31.     Méretkorlátozás: 20 cm     Mennyiségi korlátozás: 10 kg

Márna
(Barbus barbus, Barbel, Barbe)

Széles kárász
(Carassius carassius, Crucian carp, Karausche)

Compó
(Tinca tinca, Tench, Schleie)

Teste zömök, mérsékelten magas, oldalról eny-
hén lapított. Csúcsba nyíló száját húsos ajkak 
keretezik, melyeknek szögletében egy-egy 
apró, a fiataloknál alig észrevehető bajusz ta-
lálható. Úszói lekerekítettek, a farokúszó széle 
enyhén homorú, a többi domborúan ívelt. Pik-
kelyei nagyon aprók, erősen tapadnak. A hal 
testét vastag nyálkaréteg fedi, színe az arany-
sárgától a majdnem feketéig változó. Fejlett 
példányainak hossza 20-30, ritkán 40 cm.

Tilalmi idő: 05.02. – 06.15.     Méretkorlátozás: 25 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Mérsékelten magas hátú, oldalról lapított hal, leg-
nagyobb magassága a hasúszó kezdeténél mérhe-
tő. Hátúszójának eleje egy vonalba esik a hasúszó 
alapjának hátsó szélével. Szája kicsi és csúcsba 
nyíló, szemgyűrűjének színe a halvány narancssár-
gától az élénk narancsvörösig változik. A fiatalok 
hasúszója és anális úszója még rendszerint fakó, az 
idősebbeké narancsvörös színezetű. Nagyobb pél-
dányainak hossza 15-20, kivételesen 30 cm.

Tilalmi idő: 04.15. – 05.31.     Méretkorlátozás: 40 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Nem védett, de nem fogható.

Teste hosszan megnyúlt, oldalról erősen lapított. 
Hasvonala domborúan ívelt, a háta viszont majd-
nem egyenes vonalú. Szája felső állású, oldalról 
nézve szinte függőlegesen felfelé irányul. Rövid és 
kicsi hátúszója a farokrészen helyezkedik el, jóval 
túl a testhossz felén. Mellúszói feltűnően nagyok, 
túlérnek a hasúszók tövén. Farokúszója nagy, mé-
lyen bemetszett. Pikkelyei aprók, könnyen levál-
nak. Oldalvonala kanyargós lefutású. A nagyobb 
példányok hossza 30-40, olykor 50 cm lehet. Megnyúlt, nagyjából hengeres testű hal, de 

a feje fölülről, a farokrésze oldalról enyhén 

lapított. Feje és szeme aránylag kicsi, az orra 
ellenben hosszú, túlér a száján. Alsó állású, ívelt 
vonalú száját vastag, húsos ajak keretezi. A föl-
ső állkapcsán elől 2 kisebb, hátul, a szájszöglet-
ében 1-1 hosszabb bajuszt visel. Hátúszójának 
elején egy hátulsó oldalán fogazott csonttüske 
található. Az úszó csúcsa – hátrasimítva – meg 
sem közelíti a farokúszó tövét. Pikkelyei kicsik. 
A nagyobb márnák alsó úszói vöröses árnyala-
túak. Fejlett példányai 40-50 cm hosszúak, de 
70 centinél hosszabbra is megnőhet.

                                 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége www.khesz.hu
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Szürkeharcsa
(Silurus glanis, Wels, Wels)

Csuka
(Esox lucius, Pike, Hecht)

Ponty
(Cyprinus carpio, Carp, Karpfen)

Megnyúlt testű, oldalról lapított, változóan 
magas hátú hal. Feje közepes méretű, szá-
ja kicsi és csúcsba nyíló, fölső állkapcsán és 
szájszögletében 1-1 pár rövid bajuszt visel. 
Hátúszója hosszú, az úszó széle egyenesen le-
vágott vagy enyhén homorú, és az elején lévő 
csonttüske hátsó oldala erősen fogazott. A 
nagyobbak hossza 40-50 cm, de különösen a 
vad („nyurga”) formabélyegekkel rendelkező 
példányok akár az 1 méter fölötti testméretet 
is elérhetik.  

Hosszúra nyúlt, a fején fölülről, a farokrészén 
oldalról erősen lapított testű hal. Szája rendkí-

Tilalmi idő: 05.02. – 05.31.     Méretkorlátozás: 30 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Megnyúlt, oldalról enyhén lapított testű hal, hát- 
és hasvonala szinte párhuzamos. Feje nagy, orra 
igen hosszú, széles és lapos, a kacsa csőrére 
emlékeztet. Félig fölső állású, hatalmasra tátha-

Tilalmi idő: 05.02. – 06.15.   Méretkorlátozás: 60 cm (100 cm)   Darabszám korlátozás: 3 db

Tilalmi idő: 02.01. – 03.31.     Méretkorlátozás: 40 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Menyhal
(Lota lota, Burbot, Quappe)

Csapó sügér
(Perca fluviatilis, Perch, Barsch)

Sebes pisztráng
(Salmo trutta m. fario, Brown trout, 
Bachforelle)

Teste orsószerű, oldalról kevéssé lapított. Szája 
nagy és csúcsba nyíló, fogai erős ragadozófogak. 

Nyúlánk, a feji részén fölülről, farki részén ol-
dalról lapított hal. Szája nagy, félig alsó állású, 
benne apró, hegyes fogak vannak. Szájhasíté-
ka vízszintes, oldalról nézve a szem alá, több-

Tilalmi idő: 10.01. – 03.31.     Méretkorlátozás: 22 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Aránylag magas testű, oldalról lapított hal. Szája 
csúcsba nyíló, de hasítéka kissé fölfelé irányul, 
benne apró fogak vannak. Fölső állkapcsa hátul 
a szem középvonaláig ér. Az első hátúszó végén 
egy nagyon jellemző fekete folt látható. Farkalat-
ti úszója rövid, farokúszója enyhén bemetszett. 
Hasúszói a mellúszók alatt, de kissé hátrébb fog-
lalnak helyet. Pikkelyei kicsik, de erősen ülnek. 
Oldalait zöldes-feketés harántsávok díszítik. A 
nagyobb példányok 20-30 cm hosszúak.

Tilalmi idő: -     Méretkorlátozás: 25 cm     Mennyiségi korlátozás: 3 kg

Tilalmi idő: 03.01. – 04.30.     Méretkorlátozás: 15 cm     Mennyiségi korlátozás: 3 kg

vül nagy, félig fölső állású, benne több sorban és 
sűrűn parányi fogacskák ülnek. Felső állkapcsán 
két hosszú, az alsón 4 rövidebb bajuszszál talál-
ható. Hátúszója szokatlanul elől lévő és nagyon 
rövid. Farkalatti úszója ellenben nagyon hosszú, a 
végbélnyílástól egészen a farokúszó tövéig nyú-
lik. Teste teljesen pikkelytelen, oldalvonala végig 
jól látható. Színe a világosabb zöldesbarnától a 
feketéig terjedhet, rendszerint márványozott. A 
viza után legnagyobbra növő hala vizeinknek, 
hossza 2,5 métert is elérheti.

tó szájában erős és hegyes ragadozófogak ülnek. 
Szájhasítéka vízszintes, fölső állkapcsának hátsó 
széle a viszonylag nagy szem alá ér. Farokúszója 
nagy és mélyen bemetszett, páros úszói kicsik. 
Pikkelyei aprók, erősen ülnek a bőrben, és nem-
csak a testet borítják, hanem a fej hátsó részére is 
ráterjednek. Színe a szürke és a barna átmenete, 
oldalait világosabb, úszóit sötétebb szabálytalan 
foltok mintázzák. Hosszú életű, nagyra növő hal, 
kivételesen 1 méternél nagyobb is lehet.

nyire annak hátsó vonaláig ér, alsó állkapcsáról 
egyetlen bajuszszál csüng. Két hátúszója közül az 
első rövidebb, a második igen hosszú. Farkalatti 
úszója is nagyon hosszú. Különálló farokúszója ki-
csi, szimmetrikusan lekerekített. Hasúszói szokat-
lanul elöl, a toroktájon helyezkednek el. Pikkelyei 
nagyon aprók, alig észrevehetők. Oldalvonala a 
test elején folytonos, a farokúszó közelében sza-
kadozott. Testének színe zöldesbarna, sötétebb 
márványozással. A nagyobb példányok hossza 
40-50 cm, ritkán 60 centi körüli.

Felső állkapcsa eléri a szem hátsó szélének vonalát, 
vagy túlnyúlik azon. Hát- és farokúszója között ki-
csiny zsírúszót visel, farokúszójának széle kevéssé 
beöblösödő. Pikkelyei aprók. Hátát, oldalát, esetleg 
úszóit világos udvarral körülvett fekete és rendsze-
rint piros pettyek is díszítik. A fiatalok testoldalán 
az ezüstös alapszínnél kissé sötétebb, nagy foltok 
is láthatók. Alkalmas élőhelyen több kilós testtö-
meget is elérhet, de természetes vizeinkben ritkán 
akadnak 30 centinél nagyobb példányok.

                                 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége www.khesz.hu
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Fogassüllő
(Sander lucioperca, Pikeperch, Zander)

Kősüllő
(Sander volgensis, Volga pikeperch, 
Wolgazander)

Vágó durbincs
(Gymnocephalus cernuus, 
Ruffe, Kaulbarsch)

Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról össze-
nyomott. Csúcsba nyíló szája kicsi, fölső állkapcsának 
vége nem ér a szem alá. Hátúszója hosszú és magas. 
Az úszó hátulsó részének a széle közel egyenes, és 
ha a vonalát meghosszabbítjuk, az hegyes szögben 
metszi a faroknyelet. Farkalatti úszója rövid. Hasúszói 
előre tolódtak, szinte egy vonalban kezdődnek a 
mellúszókkal. Pikkelyei közepes nagyságúak. Színe 
barnászöld, apró, szabálytalanul elszórt sötétbarna 
foltokkal tarkítva. Kis növésű halunk, jól fejlett példá-
nyai sem haladják meg a 10-15 cm-es hosszúságot.

Erősen megnyúlt, oldalról összenyomott, 
aránylag alacsony hátú hal. Csúcsba nyíló 
szája is nagy, fölső állkapcsának vége eléri a 

Nem védett, de nem fogható.

Megnyúlt, aránylag alacsony, oldalról lapított 

Tilalmi idő: 03.01. – 04.30.     Méretkorlátozás: 30 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Tilalmi idő: 03.01. – 06.30.     Méretkorlátozás: 25 cm     Darabszám korlátozás: 3 db

Dunai ingola
(Eudontomyzon mariae, Ukrainian 
brook lamprey, Ukrainisches 
Bachneunauge)

Viza
(Huso huso, Great surgeon, Hausen)

Tiszai ingola
(Eudontomyzon danfordi, Carpathian 
lamprey, Karpatenneunauge)

Vékony, megnyúlt, hengeres teste a férgekéhez 
hasonló, de úszói elárulják, hogy a halak rokon-
ságába tartozik. Kifejlett példányain a két hát-
úszó, valamint a farok- és farkalatti úszó egy-
séges úszószegéllyé olvad össze, páros úszói 
hiányoznak, teste pikkelytelen. Szája alsó állá-
sú, tölcsérszerű, állkapcsa nincs. Egyetlen orr-
nyílása mögött kétoldalt helyezkedik el a sze-
me, amelyet 7-7 kopoltyúnyílás követ. Teljesen 
kifejlett példányainak hossza 22-26 cm.

Megnyúlt, féregszerűen hengeres pikkelytelen 
testén csak páratlan úszók találhatók, amelyek a 
kifejlett állaton egységes, összefüggő úszószegélyt 
alkotnak. Se mellúszói, se hasúszói nem fejlődnek ki. 
A felnőtt példányok állkapocs nélküli tölcsérszájának 
belül elhelyezkedő alsó ajaklemezén 5-9 sárgásfe-
hér, tompa, sebzésre alkalmatlan fog alkot félkör-
ívet. Apró sertefogaik a szájnyílás fölött 4-5 sort al-
kotnak. Egyetlen orrnyílása a szemek előtt, középen 
helyezkedik el, a szemek mögött 7-7 kopoltyúnyílás 
sorakozik. Maximális hossza 18-21 cm.

Természetvédelmi érték: 250.000 Ft

Megnyúlt, hengeres testű hal. Fiatal korban 
az orra még hegyes és aránylag hosszú, 

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

szem hátsó vonalát, esetleg azon is túlér. Szájá-
ban erős fogak ülnek, melyek között nagyobb, 
a többi közül kiemelkedő ebfogak is találha-
tók. Farokúszója jól fejlett, a széle mérsékel-
ten bemetszett. Anális úszója rövid. Hasúszói 
a mellúszók alatt, de azoknál kicsivel hátrébb 
foglalnak helyet. Pikkelyei aprók. Zöldesszürke 
alapszínét szabálytalan alakú és elrendeződésű 
sötétebb harántsávok mintázzák. A nagyobb 
példányok 50-60 cm hosszúak, de egy méter-
nél nagyobb is lehet.

testű hal. Szája csúcsba nyíló, elég nagy, de fölső 
állkapcsának vége nem ér túl a szem középvona-
lán. Szájában erős fogak ülnek, de a többi közül 
kiemelkedő ebfogai csak a 10-15 centinél kisebb, 
fiatal példányoknak vannak. Farokúszója jól fej-
lett, a széle enyhén bemetszett. Farkalatti úszója 
rövid. Pikkelyei aprók. Zöldesszürke oldalát hatá-
rozottabb vonalú sötét harántsávok tarkítják. A 
nagyobbak testhossza 25-30, esetleg 40 cm.

idővel lekerekedik és viszonylag rövidebbé 
válik. Nagy szája a hasoldalon nyílik, szinte 
a fej egyik szélétől a másikig ér. Alakja fél-
holdszerű, az orr irányában domború ívű, az 
alsó ajak középen megszakított. Négy sima, 
oldalról kissé lapított bajusza hátrahajtva eléri 
a szájnyílást. Vértpikkelyeinek száma a háton 
11-14, a hason 9-12. Nagyra növő hal, kifejlett 
példányai 3 méternél nagyobb hosszúságot is 
elérhetnek.
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Simatok
(Acipenser nudiventris, Ship
sturgeon, Glattdick)

Sőregtok
(Acipenser stellatus, Stellate sturgeon, 
Sternhausen)

Vágótok
(Acipenser gueldenstaedtii, Russian 
sturgeon, Waxdick)

Teste megnyúlt, hengeres, orra viszonylag rö-
vid, tompán lekerekített. Alsó állású szája köze-
pes méretű. Alsó ajka középtájon megszakad, 
a fölsőt pedig egy befűződés két félre osztja. 
Bajuszszálai simák és rövidek, az orrcsúcshoz 
közelebb erednek, mint a szájhoz, hátrasimít-
va a fölső ajkat meg se közelítik. Vértpikkelyei 
nagyok, éles csúcsúak, számuk a háton 10-18, 
a hason 6-12. Nagyra növő hal, az idős példá-
nyok 2 méternél hosszabbak is lehetnek.

Nyúlánk, hengeres testű hal. Feje kúpos, 
homloka meredeken emelkedik. Testmagas-

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Teste megnyúlt, hengeres. Enyhén felfelé ívelő 
orra tokféléink között a leghosszabb. Alsó állású 

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Gyöngyöskoncér
(Rutilus frisii meidingeri, 
Perlfish, Perlfisch)

Nyúldomolykó
(Leuciscus leuciscus, Dace, Hasel)

Leánykoncér
(Rutilus pigus virgo, Danubian roach, 
Frauenfisch)

Mérsékelten magas, oldalról lapított testű hal. 
Legnagyobb magasságát a hátrasimított mellúszó 
végénél, tehát még a hasúszó kezdete előtt eléri. 
Hátúszójának kezdete a hasúszó alapjának hátsó 
szélével esik egy vonalba. Farkalatti úszója kevéssel 
a hátúszó alapja mögött kezdődik. Szája kicsi, félig 
alsó állású. Szeme is kicsi, a szemgyűrű fehéres, nem 
narancsos. Az idősebbek has-, anális és farokúszója 
vöröses vagy narancsos színezetű. Nagyobb példá-
nyai 20-30, kivételesen 40 cm hosszúak.

Teste megnyúlt, oldalról kevéssé lapított. Orra 

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Teste nyúlánk, oldalról lapított. Félig alsó állású 
szája kicsi, szöglete nem éri el a szem elejének 
vonalát. Hátúszójának és anális úszójának a 
széle homorúan ívelt, a farokúszó mélyen be-
metszett. Hátúszója hátrébb kezdődik, mint a 
hasúszója. Pikkelyei közepes nagyságúak. Alsó 
úszóik sárgás színezetűek, legföljebb a tövük 
vörhenyes. Fejlett példányainak testhossza 15-
25, maximálisan 30 cm.

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

sága az első háti vértpikkely táján a legnagyobb, 
a farok felé haladva fokozatosan csökken. Hát-
vértjeinek száma 11-16, a hasvérteké 12-16. Alsó 
állású, a fej szélességének mintegy felét elérő 
szájnyílását egységes, megszakítás nélküli húsos 
ajak keretezi. Bajuszszálai hengeresek, finoman 
rojtozottak, hátrasimítva csupán megközelítik 
a felső ajkat, de nem érik el. Nagy növésű hal, 
kifejlett példányainak hossza meghaladhatja a 
másfél métert.

szájnyílása a többi tokféléhez viszonyítva kicsi. Alsó 
ajka a középtájon megszakad, felső ajka – szintén 
középtájon – enyhén befelé ívelődik. Rojt nélküli, 
sima bajuszszálai rövidek, és bár tövük közelebb 
esik a szájnyíláshoz, mint az orrcsúcshoz, hátrasimít-
va meg sem közelítik a felső ajkat. A vértpikkelyek 
száma a hátán 9-16, az oldalán 26-43, a hasán 9-14. 
Testszíne a háton barnásfekete, oldalai sötétek vagy 
vörösbarnák, a hasa világos, fehér. Testhossza elér-
heti a 2 métert, testtömege az 50 kilogrammot.

tompa, félig alsó állású szája aránylag kicsi. A 
hátúszójának és hasúszóinak töve egy képze-
letbeli függőlegesre esik. Hátúszójának és anális 
úszójának szegélye homorú. A farokúszó hosz-
szú, mélyen bemetszett. Testszíne a háton szür-
késbarna, oldalain világosodó ezüstfehér, a has 
fehéres. Uszonyai szürkés színűek, áttetszőek. 
Ívási időszakban apró gyöngyökre emlékeztető 
nászkiütések jelennek meg a tejesek hátoldalán, 
és páros úszói halvány vörösre színeződnek. Ma-
ximális testhossza elérheti a 70 centimétert.
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Fürge cselle
(Phoxinus phoxinus, Minnow, Elritze)

Kurta baing
(Leucaspius delineatus, Sunbleak, 
Moderlieschen)

Vaskos csabak
(Leuciscus souffa agassizi, Soufie, 
Strömer)

Teste erősen megnyúlt, hengeres, oldalról ke-
véssé lapított. Félig alsó állású szája a kissé elő-
renyúló, tompa orr alatt található. Szájszöglete 
kevéssel túlér az orrnyílás vonalán, de a szem vo-
nalát nem éri el. Hátúszója a hasúszó kezdetével 
egy vonalban, de rendszerint inkább kissé mö-
götte ered. Hátúszójának és farkalatti úszójának 
szegélye homorú. Oldalvonala narancsszínű, s 
fölötte – az orrtól a farokúszóig – egy kékesszürke 
sáv húzódik. Aránylag kis termetű hal, testhossza 
ritkán haladja meg a 20 centimétert.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Petényi márna
(Barbus peloponnesius petenyi, 
Petenyi’s barbel, Semling)

Fenékjáró küllő
(Gobio gobio, Gudgeon, Gründling)

Sujtásos küsz
(Alburnoides bipunctatus, Riffle minnow, 
Schneider)

Teste nyújtott, közepesen magas, oldalról erősen 
lapított. Szája kicsi, csúcsba nyíló, de oldalról néz-
ve a szájhasíték enyhén fölfelé irányul. Pikkelyei 
közepes nagyságúak. Az oldalvonal fölött és alatt 
fekete pontokból álló sujtás húzódik, ami főként a 
test elején és a szaporodás időszakában látható jól. 
Úszói világosszürkék, de mell- és hasúszóinak töve 
vörhenyes. Kis termetű faj, fejlett példányai 8-12, 
maximum 15 cm hosszúak.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Teste hengeres, a többi küllőfajénál kissé vas-
kosabb. Szája alsó állású, a szögletében 1-1 rö-
videbb bajuszszál található. Úszói közül a hát- 
és a farokúszó erősen pettyezett. Faroknyele 
magas, azaz a legkisebb magassága is nagyobb, 
mint az anális úszó alapja mögött mért vastag-
sága. Nagyobb példányainak hossza 10-15, ma-
ximum 20 cm.

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Teste áramvonalas, orsószerű, oldalról enyhén 
lapított. Szája félig alsó állású és kicsi, szöglete 
nem éri el a szem elülső szélének vonalát. Pik-
kelyei nagyon aprók, gyengén ülnek a bőrben, 
és nem alkotnak mindenütt szabályos sorokat. 
Oldalvonala nem teljes, rendszerint csak a test 
elején látható. A halak oldalát szabálytalan sö-
tét foltok sora mintázza, ívás idején a hímek 
hastájéka élénkpirosra színeződik. Fejlett példá-
nyainak hossza 6-8, ritkán 10 cm.

Teste erősen megnyúlt, de vaskos, oldalról kevéssé 
lapított, hát- és hasvonala csak enyhén ívelt. Felső 
állású szája meglehetősen nagy, de mivel szájha-
sítéka meredeken felfelé irányul, szájszöglete nem 
éri el a szem vonalát. Alsó állkapcsa kampószerűen 
felhajlik, szinte álarcként takarja a fej elejét. Pikkelyei 
aprók, könnyen lehullanak. Oldalvonala rövid, csu-
pán az első 7-12 pikkelyen látható. Apró hal, fejlett 
példányainak hossza is csak 6-8, maximum 10 cm.

Megnyúlt, hengeres testű hal, a feje kúpos, a 
farokrésze oldalról enyhén összenyomott. Orra 
hosszú, túlér a száján. Alsó állású, ívelt vonalú 
száját vastag, húsos ajak övezi. Fölső állkap-
csának elején 2 rövidebb, szájszögletében 1-1 
hosszabb bajuszszál található. Hátúszója nem 
tartalmaz fogazott csonttüskét. Farkalatti úszó-
ja rövid, de magas, hátrasimítva a vége meg-
közelíti vagy eléri a farokúszó tövét. Pikkelyei 
elég aprók. Színezete sárgásbarna, szabály-
talanul elszórt sötétebb foltokkal, alsó úszói 
piszkossárgák. Fejlettebb példányainak test-
hossza 15-20 cm, ritkán nagyobb.
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Felpillantó küllő
(Gobio uranoscopus, Danubian gudgeon, 
Steingreißling)

Homoki küllő
(Gobio kessleri, Kessler’s gudgeon, 
Kessler-Gründling)

Halványfoltú küllő
(Gobio albipinnatus, White-finned gudgeon, 
Weißflossengründling)

A küllők között magas hátúnak számító, hengeres 
testű hal. Hátvonalának íve a hátúszó kezdetéig 
domború, ettől hátra inkább homorú. A szemei na-
gyok és fölfelé tekintenek. Alsó állású szája szögle-
tében 1-1 hosszabb bajuszszál található. A hát- és 
farokúszón legfeljebb 2-2 harántirányú, halvány, sö-
tétebb vonalkákból összeálló sáv látható, nagyobb 
pettyek nem. Faroknyele magas, vagyis a legkisebb 
magassága is nagyobb, mint az anális úszó alapja 
mögött mérhető vastagsága. Apró halunk, hossza 
8-10, maximálisan 15 cm lehet.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Réti csík
(Misgurnus fossilis, Weatherfish, 
Schlammpeitzger)

Vágócsík
(Cobitis elongatoides, Spined loach, 
Steinbeißer)

Szivárványos ökle
(Rhodeus sericeus, Bitterling, Bitterling)

Magas testű, oldalról erősen lapított hal, amelynek 
mind a háta, mind a hasa erősen ívelt. Orra rövid 
és tompa, szája kicsi és csúcsba nyíló. Az oldalvo-
nal csak az első néhány pikkelyen követhető, az-
tán megszűnik. Az ivadék és a felnőtt példányok 
faroknyelén egyaránt egy fémes csillogású kékes-
zöld sáv látható, ami igen jó megkülönböztető bé-
lyeg. Kis termetű faj, hossza 6-8 cm.

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Teste nyúlánk, oldalról szalagszerűen össze-
nyomott. Szeme valamivel nagyobb, mint a 

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Küllőink között viszonylag magas hátú, de a 
farokrészen erősen elvékonyodó, hengeres testű 

Küllőink közül a legnyurgább, hátvonala a legke-
vésbé ívelt. Közepes nagyságú szemei kissé föl-
felé tekintenek. Szája alsó állású, szögletében 1-1 
hosszabb bajuszszál található. Hát- és farokúszóján 
nincsenek nagyobb pettyek, csupán finom, sötét 
vonalkákból álló halvány harántsávok. Faroknyele 
kissé vaskos, hengerded, legkisebb magassága 
körülbelül megegyezik az anális úszó alapjának 
hátsó szélénél mért vastagságával. Kis növésű hal, 
testhossza 10-12, maximum 15 cm.

Teste hosszan megnyúlt, izmos, oldalról kevéssé 
lapított. Szája kicsi és alsó állású. Húsos ajkain 
összesen 10 bajuszszál található, melyek közül 
6 a fölső, 4 kisebb az alsó állkapcson helyezke-
dik el. Hát- és farokúszójának széle szabályosan 
lekerekített. Apró pikkelyei alig észrevehetők, 
nem számolhatók, de az oldalvonala teljes. Háta 
sötétbarna, oldalán hosszanti csíkok futnak vé-
gig, melyek közül a középső barna, a fölötte és 
alatta lévő pedig okkersárga. Csíkjaink közül a 
legnagyobb, 30 centinél hosszabb is lehet.

hal. Hátvonala a fejtől a farokig nagyjából szimmet-
rikus ívelésű. Aránylag kicsi szemei fölfelé tekinte-
nek. Alsó állású szájának szögletében 1-1 hosszabb 
bajuszszálat visel. A hátúszó mögött, a hátoldalán 
három, ritkán négy sötétebb folt látható. A hát- és 
a farokúszó nem pettyezett, legfeljebb 2-2 halvány 
harántsáv látható rajtuk. A faroknyél vékony és 
hengeres, az anális úszó alapja után mért vastagsá-
ga meghaladja a legkisebb magasságát. Kis terme-
tű hal, hossza általában 8-10, maximum 15 cm.

többi csíkunké, alatta egy hátra irányuló és fölme-
reszthető csonttüske található. Alsó állású száját 
húsos ajkak határolják. Rövid bajuszszálai közül 4 
a felső állkapcson, 2 a száj szögletében helyezke-
dik el. Hátát nagyobb sötét foltok sora mintázza. 
Ez alatt előbb egy apró pettyekből, majd egy na-
gyobb foltokból, aztán ismét apró pettyekből, vé-
gül ismét nagy foltokból álló sor húzódik, de az a 
rend a test vége felé felbomolhat. Kis növésű faj, 
a legnagyobb példányok mérete 10-15 cm.
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Kövi csík
(Barbatula barbatula, Stone loach, 
Schmerle)

Lápi póc
(Umbra krameri, European mud-
minnow, Hundsfisch)

Balkáni törpecsík 
(Sabanejewia aurata, Golden spined loach, 
Goldsteinbeißer)

Megnyúlt testű, oldalról erősen lapított csíkfélénk. 
Szeme kicsi, alatta egy hátrafelé álló, felmereszthető 
csonttüske található. Szája alsó állású, ajkai húsosak. 
Fölső állkapcsán 4, kétoldalt a szájszögletében 1-1 
rövid bajuszszálat visel. Pikkelyei igen aprók, nem 
láthatók, miként az oldalvonal sem. Hátán és oldalá-
nak alsó részén nagy sötétbarna foltok sorakoznak. A 
két nagy foltokból álló sor között vagy kevés kisebb, 
egymással olykor összefolyó petty látható, vagy igen 
sok apró pontból egy hosszanti sáv alakul ki. Csíkjaink 
közül a legkisebb, hossza mindössze 8-10 cm.

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 250.000 Ft

Dunai galóca
(Hucho hucho, Huchen, Huchen)

Botos kölönte
(Cottus gobio, Bullhead, Westgroppe)

Pénzes pér
(Thymallus thymallus, 
Grayling, Äsche)

Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról 
összenyomott. Csúcsba nyíló szája aránylag kicsi, 
fölső állkapcsának hátsó vége legfeljebb a szem 

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Elöl hengeres, hátulsó részén oldalról összenyo-
mott, megnyúlt testű hal. Szája nagy, csúcsba 

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Erősen megnyúlt hengeres testű hal, a feje fölül-
ről, a faroknyele oldalról kissé lapított. Alsó állású 

Teste mérsékelten nyújtott, kissé zömök, oldalról 
lapított. Szája félig felső állású, benne apró fogacs-
kákból álló kefefogazat található. A szájhasíték eny-
hén fölfelé irányul, a fölső állkapocs vége a szem 
alá ér. Hátúszója a test hátulsó részén helyezkedik 
el. Halaink többségétől eltérően, a farokúszója sza-
bályosan lekerekített. Pikkelyei aránylag nagyok, 
és nemcsak a testet, hanem a fej hátsó részét is 
befedik. Alapszíne barna, de a fején és a testén 
szabálytalanul elszórt feketés foltok láthatók. Apró 
termetű hal, 10 centinél nagyobbra nemigen nő.

száját húsos ajkak keretezik. Fölső állkapcsának kö-
zepén 2-2 rövidebb, szájszögletében 1-1 valamivel 
hosszabb bajuszszálat visel. Teste első pillantásra 
pikkelytelennek tűnik, mert elszórtan elhelyezke-
dő apró és vékony pikkelyei alig észrevehetőek. 
Oldalvonala ellenben végig jól látható, majdnem 
egyenes lefutású. Oldalainak világosabb alapszínét 
szürkésbarna, hol finom rajzolatokból, hol nagyobb 
foltokból álló szabálytalan márványozás díszíti. Kis 
termetű halunk, testhossza legfeljebb 10-15 cm.

nyíló, szöglete eléri a szem elejének vonalát, áll-
kapcsain apró fogacskák ülnek. Két hátúszója szo-
rosan egymás mellett helyezkedik el. Hasúszói, 
amelyek rendszerint nem érik el a végbélnyílást, 
a jól fejlett, széles mellúszók alatt foglalnak he-
lyet. Teste csupasz, pikkelyei egyáltalán nincse-
nek, oldalvonala teljesen végighúzódik a testén, 
egészen a farokúszóig. Sárgásszürke alapszínét 
sötétbarna foltok márványozzák. Apró termetű 
hal, jól fejlett példányai 10-12 cm hosszúak.

elejének vonaláig ér. Szájában igen apró, gyenge 
fogacskák találhatók. Hátúszója a többi pisztrángfé-
léhez képest magas és hosszú. Közepes nagyságú 
és mélyen bemetszett farokúszója előtt a hátolda-
lon egy kicsi zsírúszót visel. Pikkelyei aprók, de jól 
látható, határozott hosszanti sorokba rendeződnek. 
Oldalai ezüstös színűek, elszórtan apró fekete vagy 
sötétszürke pettyekkel tarkítva. Közepes testmére-
tű hal, a maximális hossza 50 cm körül lehet, de a 30 
centinél nagyobb példányok már ritkák.

Oldalról enyhén lapított teste erősen megnyúlt, 
hossza a testmagasságnak legalább négyszerese. 
Nagy, csúcsba nyíló szájában erős fogak ülnek, föl-
ső állkapcsa túlér a szem hátsó szélének vonalán. 
Enyhén homorú szélű farokúszója előtt a hátolda-
lon kis zsírúszót visel. Pikkelyei igen aprók. Ezüstös 
színű testét és fejét apró sötét foltok díszítik, me-
lyek gyakran X vagy félhold alakúak. Nagy növésű 
hal, testtömege 20-30 kg is lehet, de vizeinkből 
ilyen nagy példányok ritkán kerülnek elő.
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Széles durbincs
(Gymnocephalus baloni, Balon’s ruffe, 
Donaukaulbarsch)

Selymes durbincs
(Gymnocephalus schraetser, 
Schraetzer, Schrätzer)

Cifra kölönte
(Cottus poecilopus, Siberian Bullhead, Ostgroppe)

Zömök, magas testű, oldalról lapított hal. Ki-
csiny szája csúcsba nyíló, szájszöglete nem 
ér a szem alá. Háta a fej mögött meredeken 

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Teste megnyúlt, mérsékelten magas, oldalról 
összenyomott. Kis méretű szája csúcsba nyíló 

Természetvédelmi érték: 5.000 Ft

Természetvédelmi érték: 50.000 Ft

Német bucó
(Zingel streber, Streber, Streber)

Magyar bucó
(Zingel zingel, Zingel, Zingel)

Teste erősen megnyúlt, hengeres, farokrésze 
elvékonyodó. Feje hosszú és széles, fölülről 

Igen erősen megnyúlt, hengeres testű hal, 
feltűnően vékony farokrésszel. Feje hosszú, 

Természetvédelmi érték: 10.000 Ft

Természetvédelmi érték: 100.000 Ft

emelkedik a hátúszó kezdetéig, majd onnan fo-
kozatosan ereszkedik a faroknyél közepéig. A 
hátúszó hátulsó részének a széle domború, és ha 
a vonalát meghosszabbítjuk, az megközelítőleg 
derékszögben metszi a faroknyelet. Farkalatti 
úszója rövid. Farokúszója enyhén beöblösödő, 
hasúszói a mellúszók alatt, azokkal majdnem 
egy vonalban kezdődnek. Színe halvány olajbar-
na, melyen igen sok apró, sötétbarna folt néhány 
szabálytalan harántsávot alkot. Jól fejlett példá-
nyai 10-15 cm hosszúságot érnek el.

vagy félig alsó állású. Hátúszója igen hosszú és elég 
magas. Farkalatti úszója rövid, a farokúszó enyhén 
bemetszett. Hasúszói a mellúszók alatt foglalnak 
helyet, de kevéssel hátrébb kezdődnek. Oldalvo-
nala a hát közelében fut, majdnem párhuzamosan 
annak ívével. Pikkelyei aprók, de erősen ülnek. 
Alapszíne zöldessárga, hátán és oldalán 3-4 sötét-
barna, helyenként megszakadó, keskeny hosszanti 
csík húzódik. Kis termetű hal, a nagyobb példányok 
testhossza 15-20 cm.

aránylag széles, felülről kissé lapított. Köze-
pes méretű szája teljesen alsó állású. Két hát-
úszója közül az elülső rövidebb, mint a hátulsó. 
Farokúszója viszonylag kicsi, a hátsó széle eny-
hén bemetszett. Farkalatti úszója közepesen 
hosszú. Mellúszói rövidebbek, mint az alatta 
elhelyezkedő hasúszók. Érdes tapintású kicsiny 
pikkelyei erősen ülnek a bőrben. Testének vilá-
gosabb, sárgásbarna alapszínét széles, sötétbar-
na, ferdén lefutó sávok tarkítják. Kis termetű faj, 
a nagyobb példányok hossza is csak 16-18 cm.

Teste elöl hengeres, hátul két oldalról ösz-

szenyomott. Széles, csúcsba nyíló száját húsos 
ajkak keretezik, állkapcsait apró fogak borítják. 
Szájszöglete nem éri el a szem vonalát. Mellúszó-
jának és farokúszójának a szegélye lekerekített, 
a hasúszója többnyire túlér a végbélnyílásán. 
Csupasz, pikkelytelen testén jól kivehető az ol-
dalvonala, amely azonban a hátúszó vége táján 
megszakad. Színe sötét foltokkal tarkított olív-
zöld vagy barnásszürke, a hasa sárgásfehér. A 
farokúszó tövénél gyakran sötét folt látható. Ma-
ximálisan 10-15 centiméteres testhosszt érhet el.

enyhén lapított. Szája közepes nagyságú, teljesen 
alsó állású. Két hátúszója megközelítőleg azonos 
hosszúságú. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle 
bemetszett. Farkalatti úszója közepes hosszúságú. 
Mellúszói kicsik, rövidebbek az alattuk elhelyezke-
dő hasúszóknál. Pikkelyei aprók, erősen tapadók és 
érdes tapintásúak. Sárgásbarna oldalát többnyire 
nagy, szabálytalan alakú sötét foltok, olykor ferde 
harántsávok mintázzák. Jól fejlett példányai 20-30 
cm hosszúak.
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Kínai razbóra
(Pseudorasbora parva, Stone moroko, 
Blaubandbärbling)

Ezüstkárász
(Carassius gibelio, Prussian carp, 
Giebel)

Amur 
(Ctenopharyngodon idella, Grass carp, 
Graskarpfen)

Teste megnyúlt, oldalról csak enyhén összenyomott, 
majdnem hengeres. Hát- és hasvonala kevéssé 
ívelt, közel párhuzamos. Feje kicsi, homloka széles, 
orra hát-hasi irányban lapított, a két orrnyílás között 
húzódó barázda miatt egy kissé homorú. Szája félig 
alsó állású, ajkai vaskosak. Pikkelyei nagyok, erősen 
ülnek. Nagy növésű hal, akár méteres hosszúságot 
is elérhet. A hazai vizekben néhol nagyobb számban 
előfordul a fekete amur is, amely legszembeötlőbb 
anatómiai sajátosságként szürkésebb (fektébb) szí-
nezetű és kissé nyújtottabb testalkatú.

Idegenhonos

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Pettyes busa
(Hypophtalamichtys molitrix, Bighead carp, 
Marmorkarpfen)

Törpeharcsa
(Ameiurus nebulosus, Brown bullhead, 
Zwergwels)

Fehér busa
(Hypophtalamichtys molitrix, Silver 
carp, Silberkarpfen)

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Zömök, a fejtájékán felülről, a farokrészén ol-
dalról lapított testű hal. Széles szájában sűrű 
kefefogazat található. Szája körül 8 bajuszszá-

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Teste megnyúlt, oldalról lapított. A fiatalok nyú-
lánkabbak, az idősebbek vaskosabbak és zömö-

Teste zömök, oldalról lapított, a feje viszonylag ki-
csi, de a kopoltyúfedők táján vaskos. Orra kevésbé 
lekerekített, mint a széles kárászé, a szája kicsi és 
csúcsba nyíló. Hátúszója a hasúszókkal körülbelül 
egy vonalban kezdődik, és a széle egyenesen le-
vágott vagy kissé homorú. Az elején lévő csonttüs-
ke hátsó oldala durván fogazott. A pikkelyek színe 
általában ezüstös, de a tőzeges vizekben élőké 
aranysárga is lehet. Testhossza 20-25 cm, de 40 
centinél nagyobb is lehet.

kebbek, hátuk és faroknyelük magasabb. Hátvo-
nalának íve a hátúszó kezdetéig domború, onnan 
kezdve enyhén homorú. Fölső állású szája kicsi, 
hasítéka meredeken fölfelé irányul. Pikkelyei jól fej-
lettek, hátsó szélük sötétebb árnyalatú, olyan ha-
tást keltenek, mintha a bőrből kidomborodnának. 
A fiatalok és a nőstények oldalán egy sötét csík 
húzódik végig, az orrtól – a szemen át – egészen a 
farokúszóig. Apró termetű faj, a nagyobbak hossza 
8-10, legfeljebb 12 cm.

lat visel, melyek közül 4 a felső, 4 az alsó állkap-
cson foglal helyet. Hátúszójának elején egy erős, 
szúrós csonttüske van. A mellúszók első sugara 
hegyes, kimereszthető csonttüskévé alakult. Bőre 
pikkelytelen, oldalvonala – helyenként kisebb ki-
hagyásokkal – végigfut a testén. A halak színe az 
okkersárgától a barnásfeketéig változó, oldalait 
szabálytalan foltok felhőzik. Úszóinak árnyalata a 
test színével egyező, az úszósugarak és a köztük 
feszülő hártya színe közt nincs érdemi eltérés. Na-
gyobb példányai 25-30 cm hosszúak.

Teste megnyúlt, közepesen magas, oldalról lapított. 
Feje viszonylag nagy, orra rövid, szája kicsi és felső 
állású. Fejéhez képest kicsi szeme szokatlanul alul 
helyezkedik el, a száj szögletéből húzott vízszintes át-
megy rajta. Farkalatti úszója hosszú, a széle homorú. 
Hátrasimított mellúszói nem érik el a hasúszók tövét. 
Pikkelyei aprók. A hal hasoldalán, a toroktól a végbél-
nyílásig egy jól látható él húzódik. A halak színe ezüs-
tös, nem márványozott. Nagyobb példányainak hossza 
50-70 cm, de 1 méternél nagyobbak is előfordulnak.

Nyújtott testű, de meglehetősen magas, oldalról 

lapított hal. Feje nagy, homloka széles, aránylag kicsi 
szeme a fej alsó részén helyezkedik el. Szája fölső ál-
lású, a szögletéből húzott vízszintes a szem alsó szélé-
nél húzódik. Farkalatti úszója hosszú, a széle homorú. 
Mellúszói nagyok, hátrasimítva túlnyúlnak a hasúszók 
tövén. Hasoldalán egy jól látható él húzódik, de csak a 
hasúszók és a végbélnyílás közötti szakaszon. Pikkelyei 
aprók. Testének alapszíne ezüstös, amelyet szabályta-
lan barnás foltok márványoznak. Nagyobb példányai 
50-70 cm hosszúak, de 1 méternél nagyobb is lehet.
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Pataki szajbling
(Salvelinus fontinalis, Brook trout, 
Bachsaibling)

Szivárványos pisztráng
(Oncorhynchus mykiss, Rainbow trout, 
Regenbogenforelle)

Afrikai harcsa 
(Clarias gariepinus, North African catfish, 
Aalbüschelwels)

Teste megnyúlt, hengeres, az elülső részén felülről, 
a farokrészen oldalról összenyomott. Szája nagy és 
végállású, körülötte nyolc bajuszszál található. Feltű-
nően hosszú a hátúszója. Farokúszójának szegélye 
lekerekített, bemetszés nélküli. Teste csupasz, pik-
kelytelen, színe – a harcsáéhoz hasonlóan – változó. 
Háta és oldala vagy szürkén márványozott, vagy 
közel azonos árnyalatú sötétszürke, a hasa piszkos-
fehér. Uszonyai szürkés színűek. Hossza az 1 métert 
is meghaladhatja.

Idegenhonos

Idegenhonos

Naphal
(Lepomis gibbosus, Pumpkinseed, 
Sonnenbarsch)

Pisztrángsügér
(Micropterus salmoides, Largemouth 
bass, Forellenbarsch)

Tüskés pikó
(Gasterosteus aculeatus, Stickleback, 
Dreistachliger Stichling)

Idegenhonos

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Idegenhonos

Teste megnyúlt, hengeres, oldalról kissé la-
pított. Csúcsba nyíló szája nagy, szájhasítéka 
jóval a szem vonala mögé ér. Farokúszójának 

Orsó alakú, oldalról lapított hal, az idősebbek 
magasabb hátúak. Szája nagy és csúcsba nyíló, 
benne kisebb fogak sorakoznak. Felső állkap-

szegélye enyhén homorú. Pikkelyei kicsik. Test-
színe a háton sötétzöld, sárgás színű hullámos 
erezettel. Az oldala világos olajzöld, elszórt 
sárgásfehér és narancsvörös foltokkal, a has 
sárgás vagy piszkosfehér. A narancsvörös fol-
tokat halvány kék udvar szegélyezheti. A páros 
úszók és az anális úszó szegélye – különösen a 
nászidőszakban – hófehér. A hátúszót hullámos, 
szabálytalan fekete sávok díszítik. A fiatalok ol-
dalán nagy, haránt irányú foltok vannak, melyek 
idősebb korra eltűnnek.

Megnyúlt, közepesen magas, oldalról lapított testű 
hal. Nagy szája fölső állású, hasítéka ferdén fölfelé 
irányul. A fölső állkapocs a szem hátsó széléig ér, 
vagy azon is túlmegy. Hátúszójának első része sokkal 
alacsonyabb, mint a hátulsó. Farokúszója jól fejlett, a 
széle kissé beöblösödő. Hasúszói a mellúszók alatt 
foglalnak helyet, azokkal szinte egy vonalban kez-
dődnek. Pikkelyei kicsik, de erősen ülnek. Színezete 
barnászöld, a fiatalokon hosszanti fekete mintázattal, 
amely az idősebbeken elhalványul, majd eltűnik. A 
nagyobb példányok 30-40, olykor 50 cm körüliek.

Kissé zömök, oldalról lapított hal. Háta és hasa ívelt, 
farokrésze rövid és nagyon elvékonyodó. Előrenyúló 
fölső állású szája aránylag kicsi, benne apró és hegyes 
fogak találhatók. Hátán, a hátúszó előtt általában 3, 
hasúszói helyén 1-1 hegyes, felmereszthető csonttüske 
van. A farokúszó viszonylag jól fejlett, háromszög alakú, 
a széle megközelítőleg egyenes. Pikkelyei nincsenek. 
Színe zöldesbarna, sötét foltokkal mintázva, ívás idején 
a hímek torka és hasa vöröslő. Apró termetű hal, édesvi-
zekben a hossza csupán 6-8 cm, de a tengerparti vizek-
ben élőké sem sokkal haladja meg a 10 centit.

Teste zömök, igen magas, oldalról erősen lapított. 
A kifejlett példányok kopoltyúfedőjének felső ré-
szén egy fülszerű, fekete-piros folttal díszített 
bőrfüggelék van. Szája kicsi és felső állású, ha-
sítéka is fölfelé irányul. Hasúszói előre tolódtak, 
alig valamivel a mellúszók mögött kezdődnek. 
Pikkelyei aránylag nagyok, erősen ülnekSzíne 
kékes olajzöld, tarka mintázattal. A nagyobb pél-
dányok testhossza 10-15 cm.

csának vége a szem alá ér, de nem nyúlik a szem 
hátsó vonala mögé. Farokúszója jól fejlett, a hátsó 
vége enyhén homorú, és előtte a hátoldalon egy 
kis zsírúszó található. Pikkelyei aprók. Oldalai ezüs-
tösek, középen egy halványlila sávval, ami ívás 
idején a szivárvány színeiben játszik. A fiatalok ol-
dalán nagyobb szürke foltok sorakoznak, amelyek 
idővel eltűnnek. Fején, testén és úszóin többnyire 
igen sok fekete petty látható. Több kilogrammos 
testtömeget is elérhet, de vizeinkben a 30-35 centi 
fölöttiek ritkák.

Idegenhonos
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Folyami géb
(Neogobius fluviatilis, Monkey goby, 
Flußgrundel)

Kerekfejű géb
(Neogobius melanostomus, Round goby, 
Schwarzmundgrundel)

Amurgéb 
(Percottus glenii, Amur sleeper, 
Amurgrundel)

Kissé zömök testű, mérsékelten ívelt hát- és hasvonalú, 

Invazív (megfogás után visszahelyezése tilos)

Spontán jövevényfaj

Tarka géb
(Proterorhinus marmoratus, Tubenosed 
goby, Marmorierte grundel)

Spontán jövevényfaj

Teste megnyúlt, elöl hengeres, hátsó részén oldalról 
lapított, a magassága hátrafelé fokozatosan csökken. 
Fölső állású száját húsos ajkak övezik. Szájhasítéka 

Vaskos teste megnyúlt, hengeres, a farokrészen 
oldalról kissé lapított. Csúcsba nyíló vagy félig felső 
állású száját húsos ajkak veszik közre, amelyekre rá-

ferde, szájszöglete a hátsó orrnyíláson túlér, de a szem 
elejének vonalát nem éri el. A második hátúszóban a 
sugarak hátrafelé rövidülnek. Farkalatti úszója is hosz-
szú. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle domború. A 
hasúszóiból képződött tapadókorongja mélyen hátra-
nyúlik. Apró pikkelyei nemcsak a testet, hanem a kopol-
tyúfedőt és a tarkót is beborítják, sőt kissé még a szemek 
közé is benyomulnak. Világos, zöldesszürke alapszínét a 
testoldal felső részén szabálytalan sötét foltok tarkítják. 
Kis testű halfaj, a nagyobbak hossza 13-15 cm.

Megnyúlt, oldalról erősen összenyomott, alacsony 
testű hal. Az elülső orrnyílások meghosszabbítása-
ként egy-egy rövid kis csövecske látható. Szája kicsi, 
csúcsba nyíló, állkapcsain parányi fogacskák ülnek. 
Hátúszója kettős. Farokúszója jól fejlett, a hátsó széle 
domború. Hasúszói a mellúszók alatt helyezkednek 
el, egymással összenőttek, ennélfogva homorú fe-
lületet alkotva, tapadókorongként is használhatók. 
Oldalvonala hiányzik. Sárgás alapszínét sötét, sza-
bálytalan alakú foltok márványozzák. Apró termetű 
hal, maximális mérete 10 cm.

terjed ugyan a fej sötét mintázata, de – ellentétben a faj 
nevével – nem feketék. A szájhasíték enyhén fölfelé irá-
nyul, zárt ajkak mellett a hátsó szeglete kissé a szemek 
alá ér. A hasúszók összenövésével kialakult tapadóko-
rongja közepes méretű. Pikkelyei a rokon fajokéhoz ké-
pest nagyok. A pikkelyzet a kopoltyúfedőkre és a tarkóra 
is ráterjed, egészen a szemek hátsó vonaláig. Zöldesen 
mintázott első hátúszójának a végén egy világossal sze-
gett fekete folt látható. Lekerekített farokúszója szürkés, 
nem díszítik szembetűnő harántsávok. A legnagyobb 
példányok testhossza 20-23 cm.

Spontán jövevényfaj

oldalról enyhén lapított hal. Vastag ajkakkal keretezett 
fölső állású szájának szeglete a szem alá ér. A szájhasíték 
ferdén fölfelé irányul, az állkapcsokon apró fogak sora-
koznak. A hasúszók kivételével úszói jól fejlettek, a szélük 
lekerekített. Különálló hasúszói kicsik és hegyesek. Apró 
pikkelyei a fej hátsó részét is beborítják, körülbelül a sze-
mek vonaláig. Alapszíne a környezettől függően sárgás- 
vagy sötétbarna, amelyet nagyobb sötét foltok és kisebb 
világos pettyek mintáznak. Fejét a szemek körül keskeny 
sötét sávok díszítik. Kis termetű hal, a legnagyobb példá-
nyok is csak 20-25 centimétert érnek el.

A kiadvány halismeret fejezetében a halfajok jellemzéséhez a Dr. Harka Ákos és Sallai Zoltán 
által szerkesztett, az alábbi címen elérhető weboldal került felhasználásra.

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

Az írásbeli és a szóbeli vizsgához egyaránt segítséget nyújthat a Nemzeti Élelmiszerlánc-bizton-
sági Hivatal és a Földművelésügyi Minisztérium 2017-ben megjelent horgászvizsgára felkészítő 

tananyaga, amely az alábbi linken érhető el.
https://portal.nebih.gov.hu/-/horgaszvizsgara-valo-felkeszulest-segito-tankonyv 

A horgászokra, horgászatra vonatkozó előírásokat tartalmazó legfontosabb jogszabályok:
A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény

A halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló
133/2013 (XII. 29.) VM rendelet.

A kiadványban szereplő egyes képek, grafikai elemek szabadforrású 
internetes adatbázisokból származnak.

A kiadványt szerkesztette:
Székely Tibor horgászati referens (Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége)

A kiadványt tervezte és nyomdailag előkészítette:
Tószögi György

Nyomdai munka:
Paulik és Társa Nyomdaipari Bt.

Harmadik, javított kiadás – 2021 ©
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...amit a vizsgán és a vízparton tudni kell!

A vizsgához eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kíván a

 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége!
 

A KHESZ az alábbi vizsgahelyszíneken fogadja a Tisztelt vizsgázni kívánó 
horgászjelölteket:

Békéscsabai horgászvizsga bizottság
vizsgahelyszín: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. (KHESZ Iroda) 

elérhetőség: iroda +36 30/478-3783

Gyomaendrődi horgászvizsga bizottság
vizsgahelyszín: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. (Polgármesteri Hivatal pinceklub)

Gyulai horgászvizsga bizottság
vizsgahelyszín: 5700 Gyula, Esze Tamás utca 2. (Civil Szervezetek Háza)

Orosházi horgászvizsga bizottság
vizsgahelyszín: 5900 Orosháza, Pacsirta utca 8. (Pártok Háza)

Szarvasi horgászvizsga bizottság
vizsgahelyszín: 5540 Szarvas, Damjanich utca 64. (Civil Ház)

A vizsgaregisztráció ( jelentkezés) asztali gépről és mobilos is aplikációból elérhető!

                                 Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége www.khesz.hu
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                                  HOGYAN KELL JELENTKEZNI A HORGÁSZVIZSGÁRA?

Fontos, hogy a horgászvizsgát a HORINFO rendszerben regisztrált, és a horgászvizsgá-
ra online időpontfoglalással rendelkező személy kezdheti meg. FIGYELEM! A 15. élet-
évüket tárgyévben betöltő személyeknél kötelező a Magyar Horgászkártya igény-
lése is, melynek ára 2.200 Ft. A horgászkártyáról bővebb információt a weboldalunk  
„Horgászvizsga” menüpontja alatt talál. Egyéb jelentkezési lapot kitölteni nem kell!

A HORINFO rendszerbe az alábbi weboldalon lehet regisztrálni:

www.horgaszjegy.hu

(!)FELHÍVJUK A FIGYELMET, hogy a horgászvizsgára kizárólag a HORINFO profilból le-
het feljelentkezni, azonban lehetőség van arra is, hogy a KHESZ Központi Irodájának 
munkatársai, vagy Tagegyesületeink munkatársai jelentkeztessék fel a vizsgajelöltet 
az általa kiválasztott vizsgaidőpontra.

Ebben az esetben kérjük, hogy jelentkeztetési igényüket telefonon, vagy személyesen 
legkésőbb a vizsga időpontját megelőző napon munkaidőben, vagy ügyfélfogadási 
időben jelezzék.

A HORINFO regisztrációval vagy a személyes profilba történő belépéssel kap-
csolatos probléma eseténjavasolt a KHESZ Központi Irodájának felkeresése a
+36 30/478-3783-as telefonszámon. A Központi Irodában regisztráció kapcsán is szí-
vesen állnak rendelkezésre.

Ha sikeres a regisztráció és a HORINFO profilba történő belépés, akkor a vizsga me-
nüpontból már egyszerűen ki lehet választani azt a vizsgabizottságot, ahol vizsgázni 
szeretnénk, illetve a nekünk megfelelő vizsgaidőpontot a felkínáltak közül.

A vizsgára való jelentkezés lépései:

1. Jelentkezzünk be a HORONFO rendszerben a személyes profilunkba.

2. Bejelentkezést követően az alábbi képernyőképen látható módon kattintsunk a bal 
oldali menüsorban a „Tagságok és Engedélyek” menüpontra, hogy elérjük a „Vizsgák” 
menüpontot.

3. A „Tagságok és Engedélyek” menüpontra történő kattintás után az alábbi képernyő-
kép jelenik meg, ahol válasszuk ki a „Vizsgák” menüpontot!
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ságok, és az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok.

5. Ezen az oldalon feltűnő keresőmezőbe a „KHESZ” szót beírva, majd a kék mezőben 
lévő „Keresés”-re kattintva kizárólag a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetségé-
nek vizsgabizottságai, illetve az általuk meghirdetett vizsgaidőpontok jelennek meg 
(ha szükséges a dátumok megadásával konkrét időpontokra is lehet keresni).

6. A megjelenő KHESZ vizsgabizottságok és vizsgaidőpontok közül a számunkra leg-
szimpatikusabbat a „Részletek” funkciógomb megnyomásával válaszhatjuk ki.

4. A „Vizsgák” menüpontra kattintva, az előtűnő újabb felületen 
a jobb oldali narancssárga mezőben található „Időpontfoglalás” 
gombot kiválasztva elérhetővé válnak a különböző vizsgabizott-

7. A következő felületre érkezvén – vizsga helyszíne és pontos időpontja mellett – a 
vizsgára való jelentkezésünket a narancssárga mezőben található „Vizsga jelentkezés” 
gombra kattintva lehet véglegesíteni.

Sikeres vizsgázást kívánunk!



H-5600 Békéscsaba, Bajza utca 11. 
adósz.: 19059181-1-04 

b.szla.: 11733003-20030188
Telefon/fax: +36 (66) 328-945

Irodai mobil: +36 (30) 478-3783

E-mail: info@khesz.hu

Központi ügyviteli irodánk nyitva tartása:

Hétfő-csütörtök 7:30-16:00
Péntek 7:30-14:00

Tagegyesületek elérhetősége, területi jegy-
forgalmazási helyek, teljeskörű információ: 

www.khesz.hu

www.facebook.com/kheszinfo

Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetsége


