A halgazdálkodási törvény alapján hány darab és milyen eszközöket használhat díj
ellenében váltott állami horgászjeggyel és területi jeggyel rendelkező felnőtt horgász?
 kettő darab fenekező és egy úszós készséget
 kettő botot botonként két horoggal, vagy négy botot botonként egy horoggal
 kettő készséget és 1 négyzetméteres csalihalfogó hálót
 kettő botot és csalihalfogó varsát
Hogyan kell mérni szabályosan a hal testhosszát?
 az orr csúcsától a farokúszó végéig
 a hal hátvonalán az orcsúcstól a farokúszó végéig
 a hal hátvonalán az orcsúcstól a farokúszó tövéig
 a hal oldalán orr csúcsától a farokúszó tövéig
Átruházható-e a horgászjegy más személyre?
 csak a családtagok részére
 csak akit vendéghorgásznak vagy vendéghalásznak fogadnak
 bárkire átruházható
 névreszóló, át nem ruházható
A halászati őr az ellenőrzés közben jogosult-e elkérni a személyi igazolványt?
 nem
 igen, minden esetben
 igen, de csak rendőr jelenlétében
 igen, de csak ha van vele hatósági tanú is
Írja le a csuka jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a balin jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a fogassüllő jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a kősüllő jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a ponty jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a márna jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a 100 cm alatti harcsa jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a jászkeszeg jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a paduc jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!

Írja le a compó jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a szilvaorrú keszeg jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a sügér jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a domolykó jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a garda jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
Írja le a sebes pisztráng jogszabály által meghatározott fajlagos tilalmi idejét!
A jogosulatlanul horgászó személlyel szemben milyen szankció vagy szankciók kerülnek
alkalmazásra?
 halvédelmi bírságot kap, melynek mértéke 10 000 Ft - 300 000 Ft.
 a lakóhelye szerint illetékes jegyző közmunka végzésre ítéli
 halvédelmi bírságot kap, melynek mértéke 10 000 Ft - 500 000 Ft között terjedhet,
valamint 3 hónaptól 3 évig terjedő időtartamra eltiltják a horgászattól
 az intézkedő halőr figyelmeztetésben részesíti
A halgazdálkodási törvény alapján hány eszközzel horgászhat egy 15. életévét be nem töltött
horgász?
 egy horgászkészséggel
 két úszós horgászkészséggel
 egy fenekezős készséggel
 egy úszós készséggel
Soroljon fel 5 darab kiemelten tiltott horgász vagy halász eszközt vagy módszert!
1)
2)
3)
4)
5)

Megváltoztatható-e a faj szerinti tilalmi idő?
 a vízterület halgazdálkodási jogának hasznosítója bizonyos esetekben megváltoztathatja
 ha a halállomány vagy élőhelyének védelme indokolja a halgazdálkodási hatóság
engedélyével megváltoztatható
 nem változtatható meg
 a horgász kérelmére a halgazdálkodásra jogosult megváltoztathatja

Mit nevezünk tilalmi időnek?
 amikor egyáltalán nem szabad horgászni
 az általános vagy faj szerinti tilalom, minden halfaj vagy egy adott halfaj horgászatának
tilalma
 amikor a méretkorlátozással védett halfajokra nem szabad horgászni
 amikor a pontyra nem lehet horgászni
Melyik a hazai vizeinkben legnagyobbra növő halfaj?
 busa
 harcsa
 ponty
 amur
Soroljon fel legalább öt védett halfajt!
1)
2)
3)
4)
5)
Sorolja fel a horgászat megkezdéséhez szükséges halfogásra jogosító okmányokat!
1)
2)
3)
4)
Legfeljebb hány horgászbottal szabad horgászni a díj ellenében váltott állami
horgászjeggyel és területi jeggyel rendelkező felnőtt horgásznak, ha a helyi horgászrend
szigorítást nem tartalmaz?
 hárommal
 kettővel
 egyel
 néggyel
Legfeljebb hány bottal szabad horgászni a 70. életévét betöltött horgásznak, ha a helyi
horgászrend szigorítást nem tartalmaz?
 hárommal
 kettővel
 egyel
 néggyel
Egy felszerelésen legfeljebb hány horog lehet abban az esetben ha azt díj ellenében váltott
állami horgászjeggyel és területi jeggyel rendelkező felnőtt horgász használja?
 három
 négy
 kettő
 egy

Egy felszerelésen legfeljebb hány horog lehet abban az esetben ha azt a 15. életévét be nem
töltött horgász használja?
 három
 négy
 kettő
 egy
Az alábbiak közül jelölje meg a méretkorlátozás alá tartozó halfajokat!
 balin
 dévérkeszeg
 fogassüllő
 paduc
 karika keszeg
 kősüllő
 ponty
 vörös szárnyú keszeg
 compó
Az alábbiak közül jelölje meg a természetvédelmi oltalom alatt álló halfajokat?
 kurta baing
 naphal
 törpeharcsa
 leánykoncér
 dévérkeszeg
 sügér
 ezüstkárász
 selymes durbincs
 vaskos csabak
 réticsík
 menyhal
 petényi márna
Írja le a csuka jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a balin jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a fogassüllő jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a kősüllő jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a ponty jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a márna jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a harcsa jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!

Írja le a jászkeszeg jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a paduc jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a compó jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a szilvaorrú keszeg jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a menyhal jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a domolykó jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a garda jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Írja le a sebes pisztráng jogszabály által meghatározott legkisebb kifogható méretét!
Milyen állapotban kell elhagyni a horgászhelyet a horgászatot követően, mi a teendő a
keletkezett hulladékkal?
 amilyen állapotban azt az érkezésünkkor találtuk, még akkor is, ha szemetes volt
 tiszta állapotban, szemetet, hulladékot ne hagyjuk a horgászhelyen, azt dobjuk a
hulladékgyűjtőbe vagy vigyük haza
 mindenképpen szabaduljunk meg a szeméttől, rejtsük a nád közé, vagy dobjuk a vízbe
 el kell égetni a helyszínen
A fogási napló leadásának határideje díj ellenében váltott állami horgászjeggyel és területi
jeggyel rendelkező felnőtt horgász esetében!
 az adott év december 31-ig
 a következő év január 10-ig
 nem kell leadni
 a következő év február 28-ig
A fogási napló leadásának határideje 70. életévét betöltött horgász esetében!
 az adott év december 31-ig
 a következő év január 10-ig
 nem kell leadni
 a következő év február 28-ig
Mennyi napi darabszám-korlátozás alá nem eső halat foghat és tarthat meg a díj ellenében
váltott állami horgászjeggyel és területi jeggyel rendelkező felnőtt horgász naponta, ha a
helyi horgászrend szigorítást nem tartalmaz?
 20 kg
 10 kg
 15 kg
 5 kg

Mennyi napi darabszám-korlátozás alá nem eső halat foghat és tarthat meg a 15. életévét be
nem töltött horgász naponta, ha a helyi horgászrend szigorítást nem tartalmaz?
 20 kg
 10 kg
 15 kg
 5 kg
A napi darabszám-korlátozással védett halfajok esetében azonos halfajból naponta hány
darabot foghat és tarthat meg a díj ellenében váltott állami horgászjeggyel és területi
jeggyel rendelkező felnőtt horgász, ha a helyi horgászrend nem tartalmaz szigorúbb
előírást?
 3 darab
 6 darab
 4 darab
 2 darab
A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen hány darabot foghat a
díj ellenében váltott állami horgászjeggyel és területi jeggyel rendelkező felnőtt horgász, ha
a helyi horgászrend nem tartalmaz szigorúbb előírást?
 3 darab
 5 darab
 2 darab
 1 darab
A napi darabszám-korlátozással védett halfajokból naponta összesen hány darabot foghat a
15. életévét be nem töltött horgász, ha a helyi horgászrend nem tartalmaz szigorúbb
előírást?
 3 darab
 5 darab
 2 darab
 1 darab

Mekkora méretű emelőhálóval fogható csalihal ragadozóhal horgászatához?
 1 m²
 1,2 m²
 1,5 m²
 2 m²
Hány horognak számít a háromágú horog?
 egy horognak
 három horognak
 törvényesen nem szabad háromágú horgot használni
 két horognak
Melyek a horgászatra jogosító okmányok, melyeket a horgász köteles magánál tartani a
horgászat ideje alatt?
 horgászegyesületi igazolvány, területi jegy
 horgászegyesületi igazolvány, fogási napló
 névre szóló állami horgászjegy/turista állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló
 névre szóló állami halászjegy, területi jegy

Ki kaphat állami horgászjegyet?
 állampolgári jogon bárki, aki a díjat megfizeti
 az, aki horgász vizsgával rendelkezik/korábbi érvényes állami horgászjegyét bemutatta és
nem áll horgászjegy váltás tilalma alatt, horgász szervezet tagja, előző évi fogási naplóját
leadta
 kizárólag egyesületi tagok, ha a tagdíjat befizették
 a horgászvizsga letétele után automatikusan jár
Ki jogosult „területi jegy” kiadására?
 vidékfejlesztési Minisztérium
 megyei Kormányhivatal
 az adott vízterület mindenkori halgazdálkodásra jogosultja
 NÉBIH
Mikor lehet a vízi-, vízparti műtárgyak (zsilipek, duzzasztók stb.) 50 m-es körzetén belül
horgászni?
 sohasem
 csak ha a vízterületre területi engedélyük van
 ha a területi jegyen túl a Vízügyi szerv erre engedélyt adott
 állami horgászjegy birtokában
Az alább felsorolt halfajokról mit kell tudni a horgásznak: pénzes pér, sőreg tok, selymes
durbincs, magyar bucó?
 csak méretkorlátozással foghatók
 természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok, ezért kifogni, illetve megtartani nem szabad
 egyéb halak közé tartoznak
 idegenhonos, invazív halfajok
Mi a célja a faj szerinti tilalmi időszak megállapításának?
 horgász zsákmány korlátozása
 ívási időben a halállomány nyugalmának biztosítása
 hagyományápolás
 egy adott vízterületen a horgászlétszám korlátozása
A felsorolt halak közül melyiknek nincs bajusza?
 kecsege
 kárász
 márna
 compó
A felsorolt halak közül melyik fogható ki méretkorlátozás nélkül?
 sebes pisztráng
 fejes domolykó
 kősüllő
 csapó sügér

Mi a teendő a méreten aluli, horgot nyelt hallal?
 megtartható, beszámít a zsákmányba
 haladéktalanul vissza kell engedni a vízbe
 csaliként felhasználható
 kíméletes módon le kell ölni
Jelölje meg azt a sort, amelyben csak a védett halfajok szerepelnek!
 német bucó, kövi csík, garda, dunai galóca, lápi póc
 német bucó, dunai galóca, sujtásos küsz, vaskos csabak, selymes durbincs
 lápi póc, sujtásos küsz, tarka géb, vaskos csabak, menyhal
 kősüllő, vaskos csabak, lápi póc, compó, pénzes pér
Jelölje meg azt a sort, melyben kizárólag u.n. fehérhalak vannak felsorolva!
 dévérkeszeg, domolykó, szürke harcsa, ezüstkárász, szivárványos ökle, sebes pisztráng
 dévérkeszeg, domolykó, bagolykeszeg, szilvaorrú keszeg, jászkeszeg, paduc
 karikakeszeg, küsz, garda, csuka, szivárványos pisztráng, paduc, domolykó
 fogassüllő, dévérkeszeg, karika keszeg, garda, csapó sügér
Fogásra kész horgászeszközökkel szabad-e a vízen vagy a víz partján tartózkodni?
 igen, ha az adott személynek arra a vízre érvényes halgazdálkodási joga van
 igen, ha az adott személynek ugyan nincs érvényes engedélye, de az eszközöket nem
használja
 igen, ha az adott személy rendelkezik állami horgászjeggyel/turista állami horgászjeggyel,
valamint adott vízterületre érvényes területi jeggyel, fogási naplóval és azok nála is vannak
 nem
Szabad- e befagyott folyó jegén horgászni?
 igen, ha a léghőmérséklet 3 napon át meghaladja a –10C-ot
 igen, ha a jégvastagság legalább 10 cm
 soha, semmilyen körülmények között
 igen, ha a halgazdálkodási hatóság erre engedélyt adott
Milyen okmánnyal igazolja magát a halászati őr és a társadalmi halőr?
 személyi igazolványa felmutatásával
 személyi igazolványa és horgászengedélye felmutatásával
 a halgazdálkodási hatóság által kiadott szolgálati igazolvánnyal
 a rendőrhatóság által kiadott szolgálati jelvénnyel és szolgálati igazolvánnyal, valamint a
halgazdálkodási hatóság által kiadott társadalmi halőri igazolvánnyal
Ki szabja ki a halvédelmi bírságot?
 az a horgászegyesület ahol a jogszabálysértő személy tagsági viszonya fenn áll
 MOHOSZ
 vízirendészet
 megyei Kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága
Mikor kell a fogási naplóba beírni a kifogott és megtartani kívánt halat?
 minden horgászat alkalmával
 csak a folyóvizeken történő horgászat esetén
 csak akkor, ha eléri a 10 kilogrammos súlyhatárt
 nem szükséges

Soroljon fel négy, halfogásra jogosító okmányok ellenőrzésére jogosult személyt!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
A horgászat gyakorlásának alapvető és általános feltételeit Magyarországon:
 természetvédelemről szóló 1996. évi LIII. törvény szabályozza
 halászatról és horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény szabályozza
 kizárólag a horgász egyesületek helyi horgászrendjében foglaltak szabják meg
 a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény szabályozza
Milyen célt szolgál a horgászigazolvány?
 személyes adatokat tartalmaz, a személyi azonosító igazolványt pótolja a vízparton
 személyes adatokat tartalmaz, továbbá a területi engedélyt, a vízi jártassági bizonyítványt
és a gáthasználati engedélyt pótolja
 személyes adatokat tartalmaz, továbbá a horgász egyesületi és a horgász szervezeti
tagságot igazolja
 csak a halfogásra jogosító okmányok tárolására szolgál
Mikor szerzi meg a horgász a hal tulajdonjogát?
 a hal jogszerű és szabályos kifogásával, majd a fogási naplóba történő beírással
 a természetes vizekben a hal tulajdonjoga törvény szerint mindig a horgászt illeti meg
 a horgászkészség halfogásra alkalmas állapotba hozásával, majd a vízbe dobásakor
 ha a szákba helyezi
A felsorolt természetes táplálék állatok közül melyik csoport nem használható
csaliként, mert védettséget élvez?
 mezei tücsök, földi giliszta,
 ebihal, kérész, béka,
 árvaszúnyog lárva, lótetű,
 csontkukac, cserebogár
Lehet-e a vízparti műtárgyak (zsilipek, duzzasztók) 50 méteres körzetén belül horgászni?
 sohasem
 csak akkor nem, amikor használatban van
 igen, ha a területi engedély megléte mellett a vízügyi kezelő szerv erre engedélyt adott
 igen, állami horgászjegy birtokában
Hogyan különböztetjük meg legalapvetőbben a pikkelyes pontyot a széles (arany) kárásztól
és az ezüstkárásztól?
 a ponty színezete sötétebb, a kárászféléké világosabb árnyalatú
 a ponty szájnyílása körül két-két bajuszszál van, a kárászféléknek nincsen bajsza
 a széles kárász szeme nagyobb és nincs bognártüskéje
 a ponty minden esetben nagyobb termetű

Az alább felsorolt halfajokról mit kell tudni a horgásznak: pénzes pér, sőreg tok, selymes
durbincs, magyar bucó?
 csak méretkorlátozással foghatók
 természetvédelmi oltalom alatt álló halfajok, ezért kifogni, illetve megtartani nem szabad
 egyéb halak közé tartoznak
 idegenhonos, invazív halfajok
Ki vezethet csónakot, ha egyedül tartózkodik benne?
 aki 14. életévét - gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte, úszni tud, a
vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri a Hajózási szabályzat rendelkezéseit,
valamint rendelkezik helyismerettel.
 aki úszni tud
 aki úszni tud és rendelkezik helyismerettel
 aki rendelkezik helyismerettel
Ki vezethet csónakot, ha több személy tartózkodik a csónakban?
 aki 16. életévét - gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte, úszni tud, a
vezetésben kellő gyakorlattal rendelkezik, ismeri a Hajózási Szabályzatot és rendelkezik
helyismerettel
 aki 16. életévét - gépi hajtású vízijármű esetében 17. életévét – betöltötte
 aki úszni tud és rendelkezik helyismerettel
 aki rendelkezik helyismerettel
Ki köteles mentőmellényt viselni a csónakban?
 úszni nem tudó, valamint 14 évnél fiatalabb személy
 úszni nem tudó személy
 úszni nem tudó és 70 évesnél idősebb személy
 viselése akarat függő
Hány db mentőmellénynek kell a csónakban lenni?
 a csónakban tartózkodó 16. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó
felnőttek együttes számának megfelelő, de legalább 1 db
 a csónakban tartózkodó 14. életévüket be nem töltött személyek és úszni nem tudó
felnőttek együttes számának megfelelően, de legalább 1 db
 4 db
 1 db
Kinek nem adható ki állami horgászjegy az alábbiak közül?
 aki még nem töltötte be a 18 életévét
 akit a hal fogásával összefüggésben elkövetett szabálysértés vagy bűncselekmény miatt
jogerősen elmarasztaltak
 aki az év második felében tette le a horgászvizsgát
 külföldi állampolgároknak
A felsorolt módszerek közül melyik a tiltott?
 pergetés
 gereblyézés
 kuttyogatás
 mártogatás

Az Országos Horgászrend szerint ki kell-e sötétedés után a horgászhelyet jól láthatóan
világítani?
 nem kötelező, mert a lámpafény sötétben gyengébb halfogást eredményez
 igen, ott ahol nincs közvilágítás a horgásznak ki kell világítani a helyet
 kizárólag a pergető horgászoknak kötelező a piros jelzőfény
 csak holtágakon
Léteznek-e foglalt helyek a vízpartokon?
 nem, a vízpart mindenkié
 csak a folyókon
 csak az állóvízeken
 igen, ha a horgászhely etetett

