Állami horgászjegy (Vhr. 19. § (1) bek.) és fogási napló (Vhr. 35. § (1) bek.)
adattartalma

1. Horgászszövetség, illetve az általa forgalmazással megbízott horgászszervezet neve, címe.
2. Állami horgászjegy sorszáma.
3. Állami horgászjegy díjának, emelt díjának, valamint díjmentességének jelzése, amelyeknél az
állami horgászjegy kiadásakor a megfelelő bejelölendő. Állami horgászjegy és horgász fogási
napló összetartozó dokumentumban való kiadásakor az állami horgászjegy díja a horgász
fogási napló díjával növelt értékkel jelenítendő meg.
4. Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) díja, díjmentessége, illetve díjfizetésre nem
kötelezett státusz jelzése, amelyeknél az állami horgászjegy kiadásakor a megfelelő
bejelölendő.
5. Kiállítás éve, valamint annak jelzése, hogy a kiállítás napjától a következő év január 31-ig
érvényes.
6. Engedélyes
a. neve
b. születési ideje
c. regisztrációs (nyilvántartási) azonosítója
7. Figyelemfelhívó szöveg az alábbiak szerint: „Kizárólag arcképes személyazonosító okmánnyal
és a halfogásra jogosító egyéb okmányokkal érvényes, másra átruházni tilos!”
8. Figyelemfelhívó szöveg arról, hogy az okmány tulajdonosa köteles a kiállítást követő év február
28. napjáig leadni vagy ajánlott postai küldeményként feladni a forgalmazással megbízottnak.
9. Kiállítás helye, időpontja.
10. Forgalmazási megbízott aláírása, bélyegzője
11. Tájékoztató a fogási napló érvényességére, leadási határidejére, a leadás helyére, a fogási napló
adatainak összesítésére vonatkozó, továbbá a fogási napló vezetésének szabályairól
12. Éves, illetve 13 hónapra kiterjedő, a tárgyév január 1-jétől a következő év január 31-ig terjedő
naptár a horgászat időpontjának megjelöléséhez
13. Horgászattal eltöltött napok száma, melyet az engedélyes összesít a fogási napló leadása előtt
14. Fogásösszesítő táblázat a fogási napló tárgyévére, mely tartalmazza
a. A halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját;
b. A fogás időpontját (hónap, nap, emellett a napi darabszám-korlátozás alá eső halak
rovatainál óra, perc feltüntetésével);
c. Kifogott halak mennyiségi adatait
i. Az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, egyedszám (soronként 1 egyed) és
kilogramm szerint kell megadni: ponty, compó, balin, márna, sebes pisztráng,
csuka, fogassüllő, kősüllő, harcsa, továbbá – fogási tilalom alóli felmentés esetén
– kecsege, illetve széles kárász;

ii. Az alábbi halfajokat faj szerinti bontásban, kilogramm szerint kell megadni:
garda, amur, angolna, menyhal;
iii. Ezenkívül az egyéb őshonos halfajokat együttesen kilogrammban, valamint az
egyéb idegenhonos halfajokat együttesen szintén kilogrammban kell megadni;
d. Az alábbi iránymutatásokat tartalmazó szöveget: „A tömegnél az adatot legalább 0,5 kg
pontossággal kell beírni. A napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok
testtömegadatait egyedenként (darabonként) kell rögzíteni. A nem nyilvántartott
halgazdálkodási vízterületeken kifogott (idegenhonos halfajok egyedeiből álló)
zsákmányt is be kell írni dátummal és a nem nyilvántartott halgazdálkodási vízterület
megnevezésével, a víztérkód rovat kihúzásával.”
15. Tájékoztatás a védett és fokozottan védett fajokról, a fogható és a nem fogható őshonos
halfajokról, valamint a vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajokról, továbbá
ezen fajokra vonatkozó legfontosabb tudnivalókról
16. Tájékoztatás az őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi idejéről, kifogható
mérettartományáról, valamint a horgászatra vonatkozó napi kifogható darabszámokról
17. Éves, illetve 13 hónapra kiterjedő fogásösszesítő táblázat, amely tartalmazza:
a. a halgazdálkodási vízterület megnevezését, víztérkódját;
b. az év, illetve a 13 hónap során kifogott halak mennyiségi adatait halgazdálkodási
vízterületenként a 14. c) pontban szereplő bontásban;
c. az év, illetve a 13 hónap során összesen kifogott halak mennyiségi adatait a 14. c)
pontban szereplő bontásban
18. Az okmányról leválasztható igazoló szelvény, amellyel forgalmazásra megbízott igazolhatja,
hogy az engedélyes a fogási naplót szabályszerűen leadta
19. A halőrök ellenőrzési bejegyzései rovat
20. A halgazdálkodási hatóság, valamint a horgászszövetség honlapja, elektronikus elérhetősége,
valamint hivatalos logója

