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Ez a törvény a halgazdálkodási jog gyakorlásának feltételeit, a Magyarország területén levő 
halgazdálkodási vízterületeken és azok partján folyó, a halgazdálkodással, a hal és élőhelyé-
nek védelmével összefüggő tevékenységeket, valamint az ezeket végző vagy befolyásoló sze-
mélyek – különösen a halgazdálkodásra alkalmas vizek és vízi létesítmények üzemeltetői, 
valamint a halgazdálkodási vízterületet és partját egyéb jogcímen használók, a vízhasználók – 
jogait és kötelezettségeit, a halgazdálkodási igazgatással összefüggő feladat- és hatásköröket, 
továbbá a halak és haltermékek kereskedelmének feltételeit szabályozza. 
 
Alapvető rendelkezések 
 
Magyarország halgazdálkodási vízterületeinek halállománya nemzeti kincs, természeti érték 
és gazdasági erőforrás, amelyet a társadalomnak védenie és természetes megújulását elősegí-
tenie kell, hasznosítását pedig a fenntarthatóság szempontjai szerint kell tervezni és megvaló-
sítani. 
A halgazdálkodás a halgazdálkodási vízterületeken történő horgászati és halászati célú hal-
gazdálkodási hasznosítást, valamint a haltermelési létesítményekben megvalósuló akvakultú-
ra-gazdálkodást foglalja magába. 
Haltermelés haltermelési létesítményben és nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen foly-
tatható. 
A halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási hasznosítása során a horgászat és a horgásztu-
rizmus fejlesztése elsőbbséget élvez más hasznosítási módokkal szemben. 
 
A hal élőhelyének védelme 
 
A halgazdálkodási vízterületen minden tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a halállomá-
nyok fennmaradását és természetes módon történő megújulását lehetővé tegye, illetve ne aka-
dályozza. 
A halgazdálkodásra jogosult köteles a hasznosított vízterület halállományát, életközösségét, 
valamint a hal élőhelyét védeni, a hal természetes táplálékszerzését és szaporodását elősegíte-
ni, továbbá áradás vagy a víztest kiszáradásának veszélye esetén az őshonos halfajok mentését 
elvégezni. 
Hal és más hasznos víziállat haltermelési létesítményben úgy termelhető, hogy nem veszé-
lyezteti természetes vagy természet közeli vízi élőhelyek őshonos faunáját és flóráját. Termé-
szetvédelmi oltalom alatt álló hal és más hasznos víziállat esetében e törvény rendelkezéseit a 
természet védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
Halgazdálkodási jog 
 
A nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeken a halgazdálkodásra jogosult a halállomány és 
élőhelyének megújulása érdekében köteles az élőhelyre jellemző fajú évenkénti állomány-
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pótlás mellett oly módon gazdálkodni, hogy az élőhelynek megfelelő korú és sűrűségű hal-
állomány tartósan fennmaradjon. 
 
Halak és haltermékek kereskedelme 
 
Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről származó hal vagy haltermék kereskedelmi forga-
lomba csak fogási tanúsítvánnyal kerülhet. A fogási tanúsítvány haltétel-jelölési dokumentá-
ciónak minősül. 
Nyilvántartott halgazdálkodási vízterületről kereskedelmi forgalomba kerülő hal vagy halter-
mék fogási tanúsítványán a forgalmazás minden szakaszában fel kell tüntetni a fogási vízterü-
let nevét. 
A halgazdálkodási hatóság a fogási tanúsítvány eredeti példányát a forgalmazás minden sza-
kaszában ellenőrizheti. 
A halgazdálkodási hatóság az igazolatlan eredetű halat vagy halterméket elkobozza és az ál-
lat-egészségügyi hatóság közreműködésével megsemmisítteti. 
Nem minősül hal vagy haltermék kereskedelmi forgalomba hozatalának a falusi szálláshely 
vagy vendégasztal szolgáltatást nyújtó által jogszerűen kifogott hal étkezési szolgáltatásként 
történő értékesítése. 
 
A halgazdálkodási hatóság által alkalmazható jogkövetkezmények 
 
A halgazdálkodási hatóság e törvényben és a végrehajtására kiadott jogszabályokban, vala-
mint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában meghatározott rendelkezés, il-
letve hatósági határozatban foglaltak megsértése esetén intézkedést hozhat, bírságot szabhat 
ki, vagy figyelmeztetésben részesíti az eljárás alá vont jogi személyt, jogi személyiséggel nem 
rendelkező gazdálkodó szervezetet vagy természetes személyt (a továbbiakban együtt: eljárás 
alá vont személy). 
 
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben határozza meg: 
 
 az engedélyezett halász- és horgászeszközöket és -módokat; 
 a halászati engedély, az állami halászjegy, az állami horgászjegy, a turista állami horgász-

jegy mintáját, tartalmával és kiadásával összefüggő részletes feltételeket, valamint a ha-
lászati engedélyt, az állami halászjegyet, állami horgászjegyet igénylő nyilatkozatának 
részletes szabályait; 

 az állami halászvizsga és állami horgászvizsga követelményeit és szabályait; az állami 
horgászvizsga és az állami halászvizsga vizsgadíjának mértékét és megfizetésének módját, 
az állami horgászvizsga és az állami halászvizsga letétele alóli mentesítés feltételeit, va-
lamint a halászati engedély kiváltásához szükséges vizsga és képzettség követelményeit; 

 a halászati, halgazdálkodási szakirányú végzettséggel rendelkező személy foglalkoztatásá-
ra vonatkozó előírásokat és a halászati tevékenységekhez kapcsolódó képzettségi előfel-
tételekre vonatkozó szabályokat. 

 
Az Európai Unió jogának való megfelelés 
 
Ez a törvény a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről 
szóló, 1992. május 21-ei 92/43/EGK tanácsi irányelv 15. cikkének és a VI. számú mellékleté-
nek való megfelelést szolgálja. 
 


