
 
Segédlet az állami fogási napló vezetéséhez 

 

1. lépés: A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő 

éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből végzett 

horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. 

 

Például: Máriaújfalui tavon horgászunk 2014. március 05-én 

 

 
 

2. lépés: A horgászat megkezdése előtt a fogási napló „fogás- összesítő táblázat”-ában fel kell 

tüntetni a nyilvántartott halgazdákodási vízterület megnevezését, valamint a területi jegyen 

szereplő víztérkódját. A Vas megyei területi jegyek hátoldalán található a víztérkód. 

 

Továbbra is az előző példánál maradva, beírjuk a 

Máriaújfalui tavat és víztérkódját a horgászat megkezdése előtt. 

 

 
 

Amennyiben egy nap több helyre megyünk horgászni,  

akkor a következő sorba bejegyezzük a következő vízterületet és így tovább. 

Amennyiben nem tartunk meg halat, akkor üresen hagyjuk az adott sor oszlopait. 

 



3. lépés: Halmegtartás esetén:  

 

Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás /Országosan: ponty, compó, 

balin, márna, sebes pisztráng, csuka, fogassüllő, kősüllő, harcsa, menyhal, Vas megyében még: 

szivárványos pisztráng, amur/,  alá eső halat horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után 

a fogási naplóba köteles bejegyezni.  

 

A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett halat a fogási naplóba nem 

kell bejegyezni.  

 

A darabszám-korlátozással nem védett halfajok /garda, angolna, egyéb őshonos, egyéb 

idegenhonos/ mennyiségét azok össztömegében kifejezve a horgászat vagy a rekreációs halászat 

befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási naplóba bejegyezni.  A bejegyzést 

naponta akár többször is el kell végezni, ha a horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet 

napközben elhagyja, azaz ismét el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét 

darabszám-korlátozással nem védett halfajokat fog ki és tart meg. 

 

A fogási naplóba a hal becsült testtömeg adatait 0,5 kg pontossággal kell beírni. A napi 

darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömeg adatait egyedenként (darabonként) kell 

rögzíteni, melyhez vízterületenként, fajonként és naponta 3 sor áll rendelkezésre a fogási 

naplóban.        

Továbbra is az előző példánál maradva, beírtuk 

már a Máriaújfalui tavat és víztérkódját a horgászat megkezdése előtt,  

az nap nem történt halfogás, ezért üresen marad az a sor. 

 

Horgásztársunk március 14-én és június 18-án Gersekaráton horgászott.  

Természetesen elvégezte a naptáron történő X-ezést. 

A március 14-i horgászat alkalmával megtartott 1 db  1 kg-os pontyot. 10 óra 32 perckor. 

A június 18-i horgászat alkalmával megtartott 1 db  2 kg-os pontyot 11 óra 45 perckor. 

A június 18-i horgászat alkalmával megtartott 1 db  2 kg-os pontyot 13 óra 33 perckor. 

 

A fogás pontos idejének (óra, perc) vezetése Vas megyei Horgász Szövetség  Horgászrendi előírása, 

célszerű az időpontot a kecsege és az aranykárász oszlopába írni. 

 
A fogási naplót az engedélyes legkésőbb az engedély kiváltása vagy érvényessége meg- 

hosszabbítását követő tárgyévének február 28. napjáig köteles leadni állami horgászjegy esetén a 

halgazdálkodási hatóság megbízottjának, ahol az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő 

évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. 

 

Az engedélyes köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott 

halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint a horgászattal eltöltött napok 

számát is összesíti.  
 

Reméljük segítségükre tudtunk lenni az új állami horgászati okmány vezetésében! 

 

Vaskeresztes, 2014. január 08. 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 
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