
ORSZÁGOS HATÁLYÚ 
TILALMI IDŐSZAKOK,
MÉRET- ÉS MENNYISÉGI 
KORLÁTOZÁSOK,
NEM FOGHATÓ HALFAJOK
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Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező sze-
mély nyilvántartott hal gazdálko dá si vízterületen a napi darab-
szám-korlátozás alá tartozó őshonos hal fajokból naponta fajon-
ként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot foghat ki.
Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező sze-
mély nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darab-
szám- korlátozással nem érintett őshonos halfajokból naponta 
összesen 10 kilogrammot foghat ki. A darabszám-korlátozás alá 
eső halfajok esetében a kifogott és megtartani kívánt halat a ho-
rogtól való megszabadítás után azonnal a fogási naplóba be kell 
jegyezni.
Az országos hatályú szabályokat a helyi horgászrend módosíthatja. 
Horgászat előtt mindig tájé kozódjon a helyi horgászrend területi 
jegyen szereplő előírásairól!

Maximum 10 kg

Darabszám-korlátozással nem 
érintett halfajokból naponta

Csuka
 

Harcsa: Feje lapos, hátúszója rövid, bajsza és farokalatti úszója nagyon hosszú. 
 

 
Csuka: Szája kacsacsőrszerű, páratlan úszói a test végén helyezkednek el. 

 

 
Sebes pisztráng: Szája nagy, oldalán fehérrel szegett piros foltok, zsírúszója van. 

Csuka
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Jellegzetesség
– hátúszó a test végén, a farokalatti úszó felett
– a száj nagy, kacsacsőrszerű, nagy fogakkal

Tilalmi idő: 02. 01 - 03. 31.

Kifogható méret: legalább 40 cm

Mennyiség: max. 3 db

Fajonként 3 db Maximum 5 db

Darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta
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FogassüllőSügér

 
Menyhal: Állán egy szál bajusz, hasúszója a toroktájon, második hátúszója nagyon hosszú. 

 

 
Sügér: Oldalán sötét harántsávok, az első hátúszója végén fekete folt. 

 

 
Fogassüllő: Szájszeglete a szem hátsó széle alatt, állkapcsain kiemelkedő ebfogak. 

 

 
Menyhal: Állán egy szál bajusz, hasúszója a toroktájon, második hátúszója nagyon hosszú. 

 

 
Sügér: Oldalán sötét harántsávok, az első hátúszója végén fekete folt. 

 

 
Fogassüllő: Szájszeglete a szem hátsó széle alatt, állkapcsain kiemelkedő ebfogak. 

 

FogassüllőSügér

Jellegzetesség
– a szájban nagy ebfogak is vannak
– állkapocsszeglete eléri a szem hátsó vonalát

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

Kifogható méret: legalább 30 cm

Mennyiség: max. 3 db

Jellegzetesség
– oldalán sötét harántsávok
– az első hátúszó végén fekete folt

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

Kifogható méret: –

Mennyiség: –
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GardaKősüllő

 
Garda: Szája fölfelé nyílik, mellúszója eléri a hasúszót, oldalvonala kanyargós. 

 

 
Paduc: Szája alsó állású, alsó ajka éles, farokalatti úszója közepes hosszúságú. 

 

 
Márna: Teste hengeres, szája alsó állású, hátúszója elején fogazott bognártüske. 

 
Kősüllő: Szája a szem közepéig ér, oldalán harántsávok, nincsenek kiemelkedő ebfogai. 

 
 
 
 

Nem fogható fajok: 
 

 
Kecsege: Ormánya van, a szája előtti rojtozott bajuszszálak hátrasimítva elérik a felső ajkat. 

 

 
Széles kárász: Magas hát, sűrűn fogazott bognártüske, lekerekített szegélyű úszók. 

 

Garda
Kősüllő

Jellegzetesség
– szája meredeken felfelé nyílik
– az oldalvonal kanyargós, a hasvonal végig éles

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 20 cm

Mennyiség: –

Jellegzetesség
– a szájban ebfogak nincsenek 
– állkapocsszeglete nem éri el a szem hátsó vonalát

Tilalmi idő: 03. 01 - 06. 30.

Kifogható méret: legalább 25 cm

Mennyiség: max. 3 db
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DomolykóJászkeszeg
Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett fajok: 

 

 
Domolykó: Szájszeglete eléri a szem elejének vonalát, a farokalatti úszó szegélye domború. 

 

 
Jászkeszeg: Szájszeglete nem éri el a szem elejének vonalát, pikkelyei kicsik. 

 

 
Szilvaorrú keszeg: Orra a száj elé nyúlik, a farokalatti úszó hosszú. 

Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett fajok: 
 

 
Domolykó: Szájszeglete eléri a szem elejének vonalát, a farokalatti úszó szegélye domború. 

 

 
Jászkeszeg: Szájszeglete nem éri el a szem elejének vonalát, pikkelyei kicsik. 

 

 
Szilvaorrú keszeg: Orra a száj elé nyúlik, a farokalatti úszó hosszú. 

DomolykóJászkeszeg

Jellegzetesség
– szája nagy, szeglete eléri a szem elejének vonalát
– a farokalatti úszó széle domború

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 25 cm

Mennyiség: –

Jellegzetesség
– a száj kicsi, szeglete nem ér a szem alá
– pikkelyei kicsik

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 20 cm

Mennyiség: –
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Szilvaorrú keszegBalin

Méretkorlátozással és/vagy tilalmi idővel védett fajok: 
 

 
Domolykó: Szájszeglete eléri a szem elejének vonalát, a farokalatti úszó szegélye domború. 

 

 
Jászkeszeg: Szájszeglete nem éri el a szem elejének vonalát, pikkelyei kicsik. 

 

 
Szilvaorrú keszeg: Orra a száj elé nyúlik, a farokalatti úszó hosszú. 

 
Ponty: Hátúszója hosszú, szájszegleténél bajuszszálak, a tükörpontyon kevés pikkely. 

 

 
Balin: Szája a szem alá ér, pikkelyei aprók, farokalatti úszójának széle erősen homorú. 

 

 
Compó: Pikkelyei nagyon aprók, erősen ülnek, szája sarkában egy-egy apró bajusz. 

Szilvaorrú keszeg
Balin

Jellegzetesség
– szája alsó állású, az orr megnyúlt
– a farokalatti úszó hosszú

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 20 cm

Mennyiség: –

Jellegzetesség
– szája nagy, felső állású, pikkelyei kicsik
– a farokalatti úszó széle erősen homorú

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

Kifogható méret: legalább 40 cm

Mennyiség: max. 3 db
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MárnaPaduc

 
Garda: Szája fölfelé nyílik, mellúszója eléri a hasúszót, oldalvonala kanyargós. 

 

 
Paduc: Szája alsó állású, alsó ajka éles, farokalatti úszója közepes hosszúságú. 

 

 
Márna: Teste hengeres, szája alsó állású, hátúszója elején fogazott bognártüske. 

 
Garda: Szája fölfelé nyílik, mellúszója eléri a hasúszót, oldalvonala kanyargós. 

 

 
Paduc: Szája alsó állású, alsó ajka éles, farokalatti úszója közepes hosszúságú. 

 

 
Márna: Teste hengeres, szája alsó állású, hátúszója elején fogazott bognártüske. 

MárnaPaduc

Jellegzetesség
– orra megnyúlt, a száj alsó állású, bajuszszálak
– a hátúszó csonttüskéje fogazott

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 40 cm

Mennyiség: max. 3 db

Jellegzetesség
– szája alsó állású, az alsó ajak vésőszerűen éles
– a farokalatti úszó közepes hosszúságú

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 20 cm

Mennyiség: –
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CompóPonty

 
Ponty: Hátúszója hosszú, szájszegleténél bajuszszálak, a tükörpontyon kevés pikkely. 

 

 
Balin: Szája a szem alá ér, pikkelyei aprók, farokalatti úszójának széle erősen homorú. 

 

 
Compó: Pikkelyei nagyon aprók, erősen ülnek, szája sarkában egy-egy apró bajusz. 

CompóPonty

Jellegzetesség
– szája csúcsba nyíló, egy pár bajusz a szájszegletben
– pikkelyei nagyon aprók, erősen tapadnak

Tilalmi idő: 05. 02 - 06. 15.

Kifogható méret: legalább 25 cm

Mennyiség: max. 3 db

Jellegzetesség
– szájszegletében bajuszszálak, a hátúszó hosszú
– a kitenyésztett tükörpontyon kevés pikkely

Tilalmi idő: 05. 02 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 30 cm

Mennyiség: max. 3 db

 
Ponty: Hátúszója hosszú, szájszegleténél bajuszszálak, a tükörpontyon kevés pikkely. 

 

 
Balin: Szája a szem alá ér, pikkelyei aprók, farokalatti úszójának széle erősen homorú. 

 

 
Compó: Pikkelyei nagyon aprók, erősen ülnek, szája sarkában egy-egy apró bajusz. 
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Sebes pisztrángHarcsa

 
Harcsa: Feje lapos, hátúszója rövid, bajsza és farokalatti úszója nagyon hosszú. 

 

 
Csuka: Szája kacsacsőrszerű, páratlan úszói a test végén helyezkednek el. 

 

 
Sebes pisztráng: Szája nagy, oldalán fehérrel szegett piros foltok, zsírúszója van. 

 
Harcsa: Feje lapos, hátúszója rövid, bajsza és farokalatti úszója nagyon hosszú. 

 

 
Csuka: Szája kacsacsőrszerű, páratlan úszói a test végén helyezkednek el. 

 

 
Sebes pisztráng: Szája nagy, oldalán fehérrel szegett piros foltok, zsírúszója van. 

Sebes pisztrángHarcsa

Jellegzetesség
– szájszeglete a szem hátsó vonaláig ér, zsírúszója van
– többnyire piros foltos, a farokúszó foltmentes

Tilalmi idő: 10. 01 - 03. 31.

Kifogható méret: legalább 22 cm

Mennyiség: max. 3 db

Jellegzetesség
– szája széles, körülötte 3 pár bajusz
– a farokalatti úszó hosszú, a farokúszóig ér

Tilalmi idő: 05. 02 - 06. 15.

Kifogható méret:  legalább 60 cm,  
tilalmi időben 100 cm

Mennyiség: max. 3 db
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Menyhal

 
Menyhal: Állán egy szál bajusz, hasúszója a toroktájon, második hátúszója nagyon hosszú. 

 

 
Sügér: Oldalán sötét harántsávok, az első hátúszója végén fekete folt. 

 

 
Fogassüllő: Szájszeglete a szem hátsó széle alatt, állkapcsain kiemelkedő ebfogak. 

 

Nem fogható halfajok

 
Vágódurbincs: Oldala nem sávozott, a második hátúszó szegélye közelítőleg egyenes. 

 

 
Kősüllő: Szája a szem közepéig ér, oldalán harántsávok, nincsenek kiemelkedő ebfogai. 

 
 
 
 

Nem fogható fajok: 
 

 
Kecsege: Ormánya van, a szája előtti rojtozott bajuszszálak hátrasimítva elérik a felső ajkat. 

 

 
Széles kárász: Magas hát, sűrűn fogazott bognártüske, lekerekített szegélyű úszók. 

 

 
Kősüllő: Szája a szem közepéig ér, oldalán harántsávok, nincsenek kiemelkedő ebfogai. 

 
 
 
 

Nem fogható fajok: 
 

 
Kecsege: Ormánya van, a szája előtti rojtozott bajuszszálak hátrasimítva elérik a felső ajkat. 

 

 
Széles kárász: Magas hát, sűrűn fogazott bognártüske, lekerekített szegélyű úszók. 

 

Vágódurbincs
Elkülönítő bélyegek
–  a két hátúszó egybe-

nőtt
–  oldala szabálytalanul 

foltozott

Kecsege
Elkülönítő bélyegek
–  ormánya van, a szája 

előtti rojtozott bajusz
szálak hátrasimítva 
elérik a felső ajkat

Széles kárász
Elkülönítő bélyegek
–  magas hát, sűrűn 

fogazott bognártüske, 
lekerekített szegélyű 
úszók

Menyhal

Jellegzetesség
– az állán egyetlen bajuszszál található
– a második hátúszó hosszú, a farokúszóig ér

Tilalmi idő: –

Kifogható méret: legalább 25 cm

Mennyiség: max. 3 db




