ORSZÁGOS HATÁLYÚ
TILALMI IDŐSZAKOK,
MÉRET- ÉS MENNYISÉGI
KORLÁTOZÁSOK,
NEM FOGHATÓ HALFAJOK

Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a napi darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta fajonként 3 darabot, összesen legfeljebb 5 darabot foghat ki.
Állami halászjeggyel vagy állami horgászjeggyel rendelkező személy 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 horogtól való megszabadítás után azonnal a fogási naplóba be kell
jegyezni.
Az országos hatályú szabályokat a helyi horgászrend módosíthatja.
Horgászat előtt mindig tájékozódjon a helyi horgászrend területi
jegyen szereplő előírásairól!

.úzssoh noygan ajózsú ittalakoraf sé azsjab ,divör ajózsútáh ,sopal ejeF :ascra

Csuka

Csuka
.le kendekzeyleh négév tset a iózsú naltaráp ,űrezsrőscascak ajázS :akusC

Darabszám-korlátozás alá tartozó őshonos halfajokból naponta

Fajonként 3 db
Darabszám-korlátozással nem
érintett halfajokból naponta

Maximum 10 kg

Maximum 5 db

Jellegzetesség
– hátúszó a test végén, a farokalatti úszó felett
– a száj nagy, kacsacsőrszerű, nagy fogakkal
Tilalmi idő: 02. 01 - 03. 31.
.nav ajózsúrísz ,kotlof sorip ttegezs lerréhef náladlo ,ygan ajázS :gnártzsip seb
Kifogható méret: legalább 40 cm
Mennyiség: max. 3 db
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.tlof etekef négév ajózsútáh ősle za ,kovástnárah tétös náladlO :régüS
noygan ajózsútáh kidosám ,nojátkorot a ajózsúsah ,zsujab lázs yge nállÁ :lahyneM

Sügér

Fogassüllő

Fogassüllő

Sügér
.tlof etekef négév ajózsútáh ősle za ,kovástnárah tétös náladlO :régüS

.kagofbe ődeklemeik niascpakllá ,ttala elézs óstáh mezs a etelgezsjázS :őllü

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

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

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

ofbe ődeklemeKifogható
ik niascpaméret:
kllá ,tta–la elézs óstáh mezs a etelgezsjázS :őllüssagoF
4

Mennyiség: –

Kifogható méret: legalább 30 cm
Mennyiség: max. 3 db

5

Kősüllő

Garda

Garda

Kősüllő

be ődeklemeik kenescnin ,kovástnárah náladlo ,ré giépezök mezs a ajázS :őllü.ssóőg
Kraynak alanovladlo ,tózsúsah a iréle ajózsúllem ,kilíyn éleflöf ajázS :ad

:kojaf ótahgof meN

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

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

Tilalmi idő: 03. 01 - 06. 30.

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 25 cm
6

.úgásúzssKifogható
oh sepezöméret:
k ajózslegalább
ú ittalak20
oracm
f ,selé akja ósla ,úsállá ósla ajázS :cu

Mennyiség: max. 3 db

slef a kiréle avtímisartáh kalázszsujab ttozotjor ittőle ajázs a ,nav aynámrO :egesceK

Mennyiség: –
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eylégezs ózsú ittalakoraf a ,tálanov kenéjele mezs a iréle etelgezsjázS :ókylomoD :kojaf ttedév levődi imlalit ygav/sé lassázotálrokteréM

Jászkeszeg

Domolykó

Domolykó

Jászkeszeg

cik ieylekkip ,tálanov kenéjele mezs a le iré men etelgezsjázS :gez.úsreokbzm
sáoJd eylégezs ózsú ittalakoraf a ,tálanov kenéjele mezs a iréle etelgezsjázS :

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

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

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

.úzssoh ózsúKifogható
ittalakoraméret:
f a ,kilúlegalább
yn éle já20
zscm
a arrO :gezsek úrroavlizS
8

Mennyiség: –

.kiscik ieKifogható
ylekkip ,táméret:
lanov legalább
kenéjele25
mecm
zs a le iré men etelgezsjázS :gezsek

Mennyiség: –
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.kiscik ieylekkip ,tálanov kenéjele mezs a le iré men etelgezsjázS :gezsekz

Balin

kip sévek noytnopröküt a ,kalázszsujab lénételgezsjázs ,úzssoh ajózsútáH :ytnoP

Balin

Szilvaorrú keszeg

Szilvaorrú keszeg
.úzssoh ózsú ittalakoraf a ,kilúyn éle jázs a arrO :gezsek úrroavlizS

oh nesőre elézs kanájózsú ittalakoraf ,kórpa ieylekkip ,ré ála mezs a ajázS :nilaB

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

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

Tilalmi idő: 03. 01 - 04. 30.

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Kifogható méret: legalább 40 cm

Kifogható méret: legalább 20 cm

jab órpa yge-yge nabákras ajázs ,kenlü nesőre ,kórpa noygan ieylekkiP :ópmoC
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Mennyiség: max. 3 db

Mennyiség: –
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graynak alanovladlo ,tózsúsah a iréle ajózsúllem ,kilíyn éleflöf ajázS :adraG.úgásúzssoh sepezök ajózsú ittalakoraf ,selé akja ósla ,úsállá ósla ajázS :c

Paduc

Márna

Paduc

Márna

gásúzssoh sepezök ajózsú ittalakoraf ,selé akja ósla ,úsállá ósla ajázS :cudaP.eksütrángob ttozagof néjele ajózsútáh ,úsállá ósla ajázs ,seregneh etseT :a

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

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

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

Tilalmi idő: 04. 15 - 05. 31.

sütrángob ttozagof néjele ajózsútáh ,úsállá ósla ajázs ,seregneh etseT :anráM
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Kifogható méret: legalább 20 cm

Kifogható méret: legalább 40 cm

Mennyiség: –

Mennyiség: max. 3 db

13

Ponty

Compó

.úromoh nesőre elézs kanájózsú ittalakoraf ,kórpa ieylekkip ,ré ála mezs a ajázS :

Ponty

Compó

ip sévek noytnopröküt a ,kalázszsujab lénételgezsjázs ,úzssoh ajózsútáH .:zystunjoabP órpa yge-yge nabákras ajázs ,kenlü nesőre ,kórpa noygan ieylekkiP :ópm

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

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

Tilalmi idő: 05. 02 - 05. 31.

Tilalmi idő: 05. 02 - 06. 15.

h nesőre elézsKifogható
kanájózsúméret:
ittalaklegalább
oraf ,kór30
pa cm
i e y l e k k i p , r é ál a m e z s a a j áz S : n i l a B
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Mennyiség: max. 3 db

Kifogható méret: legalább 25 cm
Mennyiség: max. 3 db
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.le kendekzeyleh négév tset a iózsú naltaráp ,űrezsrőscascak ajázS :akus

Harcsa

Sebes pisztráng

Harcsa

Sebes pisztráng

soh noygan ajózsú ittalakoraf sé azsjab ,divör ajózsútáh ,sopal ejeF :ascraH
.nav ajózsúrísz ,kotlof sorip ttegezs lerréhef náladlo ,ygan ajázS :gnártzsip s

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

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

Tilalmi idő: 05. 02 - 06. 15.
e kendekzeylehKifogható
négév tseméret:
t a iózslegalább
ú naltará60
p ,cm,
űrezsrőscascak ajázS :akusC

tilalmi időben 100 cm
16

Mennyiség: max. 3 db

Tilalmi idő: 10. 01 - 03. 31.
Kifogható méret: legalább 22 cm
Mennyiség: max. 3 db
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Menyhal

Menyhal

Nem fogható halfajok
Vágódurbincs
Elkülönítő bélyegek
– a két hátúszó egybe
nőtt
– oldala szabálytalanulKősüllő: Szája a szem közepéig ér, oldalán harántsávok, nincsenek kiemelkedő ebfogai.
Vágódurbincs: Oldala nem sávozott, a második hátúszó szegélye közelítőleg egyenes.
foltozott
Nem fogható fajok:

ygan ajózsútáh kidosám ,nojátkorot a ajózsúsah ,zsujab lázs yge nállÁ :lahyneM Kecsege

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

Elkülönítő bélyegek
Nem fogható fajok:
– ormánya van, a szája
előtti rojtozott bajusz
szálak hátrasimítvaKecsege: Ormánya van, a szája előtti rojtozott bajuszszálak hátrasimítva elérik a felső ajkat.
elérik a felső ajkat

Jellegzetesség
– az állán egyetlen bajuszszál található
– a második hátúszó hosszú, a farokúszóig ér
Tilalmi idő: –
.tlof etekef négév ajózsútáh ősle za ,kovástnárah tétös náladlO :régüS

Kifogható méret: legalább 25 cm
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Mennyiség: max. 3 db

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

Széles kárász
Elkülönítő bélyegek Széles kárász: Magas hát, sűrűn fogazott bognártüske, lekerekített szegélyű úszók.
– magas hát, sűrűn
fogazott bognártüske,
lekerekített szegélyű
Széles kárász: Magas hát, sűrűn fogazott bognártüske, lekerekített szegélyű úszók.
úszók
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