
Á llami Horga szjegy e s Foga si Naplo  

-kitöltési segédlet- 

-2016-os évre- 

 

Bevezetés: 
A tárgyévi Állami Horgászjegy és Fogási Napló (továbbiakban: Napló) normál díja:  2200 HUF 

A 70. életévüket betöltött horgászok esetében a Napló díja:    200 HUF 

Az előző évi Naplót  le nem adó,  

határidőn túl leadó,  

hiányosan kitöltve leadó Horgász esetén a díj:   4200 HUF 

 

A Naplót tintával, egyértelműen és olvashatóan kell kitölteni úgy, hogy az a későbbiekben ne legyen 

javítható. A rontott adatot egyszeresen áthúzva a helyes adat egyidejűleg új sorban történő bejegyzésével 

tehetjük meg. A rontott adat mellett feltüntetjük a  „javítva” feliratot és aláírjuk.  

A Naplóban található éves horgásznaptárban lévő aktuális napot minden esetben a horgászat 

megkezdése előtt –éjszakai horgászat esetén a napfordulókor is-  bekarikázással vagy az aktuális napra tett 

kereszttel jelöljük. 

Az első horgászat során a Naplóban jelölni kell a Vízterület pontos megnevezését, a víztér kódot, 

valamint a horgászállás számát is, melyről Halőrünk tud pontos információt adni. 

A horgász a kifogott és megtartani kívánt halat a horogszabadítás és mérlegelés után azonnal köteles a 

Naplóba rögzíteni. A megtartani nem kívánt halat a Naplóba rögzíteni nem kell. Viszont haladéktalanul                  

( fotózás követően)és sértetlenül vissza kell engedni természetes közegébe. 

A darabszám korlátozás alá eső hal kifogását és megtartását 0-24 h formátumban óra és perc 

megadásával kell a Naplóba rögzíteni (PL.: 08:25, ez azt jelenti,hogy reggel nyolc óra huszonöt perckor történt 

a fogás)és darabonként kell tömegét megadni. 

A darabszám korlátozás alá nem eső egyéb halfajok esetében a horgászat befejeztével kell a 

kilógrammban megadott bejegyzést megejteni a Naplóba. 

A leadás előtt a Naplót tulajdonosa köteles úgy lezárni, hogy benne a megtartott halakra vonatkozó 

fogási adatait: 

1. Vízterületenként és 

2. Halfajonként összesítette valamint 

3. összegezte a Horgászattal eltöltött napok számát. 

 

 

 

 

 
 

 



Rögzítési példák: 
 

1) Horgásznaptár  

 

 

Amennyiben a pirossal, direkt rosszul jelölt napokat nem számoljuk. Akkor az éves összesítés megfelelően 

van rögzítve, összesítve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megfelelő feltöltés Hibás jelölés 



 

2) Vízterület neve,Víztérkód,Horgászhely: 

 

Tegyük fel a példa kedvéért, hogy Horgászunk a Dunavarsányi Petőfi SHE által hasznosított 

„Petőfi-tavon” horgászik. Itt is pontosan tudja, hogy a horgászállása a 167.es számú 

horgászállás. Ez esetben a Napló helyes feltöltése a következő: 

Figyelem! 
A képen szereplő Víztérkód a helyes! 2015-óta megváltozott a száma! 

 

 

 

 

 

 



 

3) Fogás rögzítése: 

Tegyük fel, hogy Horgászunk az imént említett helyen a horgásznaptárában jól rögzített első 

napon(02.26) reggel nyolc óra huszonöt perckor megfog egy Ponty fajtába tartozó és 4,2 

mérlegelt súlyú halat, amit a szákjába is tesz. Majd másnap a Velencei tavon ismét sikerrel 

jár és példánk kedvéért egy 3,5 kg-os mérlegelt súlyú Amurt (haha) fog naplemente előtt 

17:40-kor, amit szintén hazavisz. Ezután Február 28-án visszajön pénteki horgászata 

színhelyére és milyen szerencsés megint akaszt egy Amurt 17:30-kor ami szintén 3,5 kg-os. 

Ezt a halat is beteszi a szákjába. 

Ez esetben így néz ki a helyesen feltöltött „fogásösszesítő táblázat eddig: 

 

 

 

 

 

 

 



4) Fogás javítása: 

Történetünk még nem ér véget, hiszen Horgászunk lassan pakolászni készül és indulna haza. 

Ám ekkor megjelenik az ellenőrzés. Fagyika az ellenőrzés során feltárja, hogy Sporttársunk 

olyan „makonya” részeg, hogy a 02.28-ra(Vasárnap) beírt és a szákban található hal nem 

egyezik. Minden adat amit rögzített helyes, kivétel, hogy nem Amur van a szákjában, hanem 

egy Ponty. Fagyika a Horgász állapotára tekintettel nem dorgálja meg nagyon, de a hibás 

rögzítést ki kell javítani. A helyes javítás a következőképpen néz ki a Naplóban: 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Éves összesítés: 

Eltelt az év. Horgászunknak le kell adni az összesített Naplót. Mivel történetünk szerint Sporttársunk a későbbi 

horgászattal töltött napjaiban nem fogott több halat, vagy mondjuk nem vitte haza. A Napló helyes összesítése a 

következőképpen kell hogy kinézzen: 

Van egyszer egy összesített naptára: 

 

Van egyszer egy éves fogásösszesítője: 

 

Amennyiben, így feltöltve adja le a Naplóját az év végeztével, akkor nem kell pótdíjazásra számítania. 

 


