
Táblázatok 
8. melléklet a .../2013. (.. ...) VM rendelethez 

I. rész 
Őshonos hal- és körszájú fajok 
 

magyar név tudományos név 
fogható nem 

fogható 
Közösségi 

jelentőségű halfaj 

kecsege Acipenser ruthenus  X X 
angolna Anguilla anguilla X   
bodorka Rutilus rutilus X   
vörösszámyú keszeg Scardinius erythrophthalmus X   
domolyká Leuciscus cephalus X   
jászkeszeg Leuciscus idus X   
balin Aspius aspius X  X 
szélhajtó küsz Alburnus alburnus X   
karikakeszeg Blicca bjoerkna X   
dévérkeszeg Abramis brarna X   
laposkeszeg Abramis ballerus X   
bagolykeszeg Abramis scrpa X   
szilvaorrú keszeg Vimba vimba X   
garda Pelecus cultratus X  X 
paduc Chondrostoma nasus X   
compó Tinca tinca X   
márna Barbus barbus X  X 
széles kárász Carassius carassius  X  
ponty Cyprinus carpi° X   
harcsa Silurus glanis X   
csuka Esox lucius X   
sebes pisztráng Salmo trutta X   
menyhal Lota iota X   
sügér Perca fluviatilis X   
vágó durbincs Gyrnnocephalus cernua  X  
fogassüllő Sander lucioperca X   
kősüllő Sander volgensis X   
 
Abban az esetben, ha a halgazdálkodási hatóság engedélyezi a nem fogható halfajok (kecsege, 
széles kárász, vágó durbincs) fogását, akkor a felmentés március 1. és május 31. közötti 
időszakra nem adható, továbbá a felmentés kecsege esetében legalább 50 cm-es, széles kárász 
esetében legalább 20 cm-es példányokra adható, és rájuk is érvényes a naponta kifogható 
legfeljebb 3 db-os mennyiség 
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II. rész 

Vizeinkben rendszeresen előforduló idegenhonos halfajok 

 
magyar név tudományos név inváziós spontán jövevényfaj 

lénai tok Aczpenser baeri   

lapátorrú tok Polyodon spathula   

amur Ctenopharyngodon idella   

fekete amur Mylopharingodon piceus   

razbóra Pseudorasbora parva X  

ezüstkárász Carassius gibelio X  

busa Hypophthalmichtys sp. X  

törpeharcsa Ameiurus nebulosus X  

fekete törpeharcsa Ameiurus melas X  

pettyes harcsa ktalurus punctatus   

afrikai harcsa Clarias sp., Heterobranchus 
sp. 

  

pataki szajbling Salvelinus fontinalis   

szivárványos pisztráng Oncorhynchus mykiss   

tüskés pike) (beleértve a 
nyugati pikót is) 

Gasterosteus aculeatus (in. 
G. gymnurus) 

. 

 

naphal Lepomis gibbosus X  

pisztrángsügér Micropterus salmoides   

amurgéb Perccottus glenii X  

folyami géb Neogobio fluviatilis  X 
csupasztorkú géb Neogobius gymnotrachelus  X 
Kessler-géb Neogobius kessleri  X 
feketeszájú géb Neogobius melanostomus  X 
tarka géb Proterorhinus marmoratus  X 
kaukázusi törpegéb 

 
Knipowitschia caucasica  X 
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9. melléklet a _12013. (... ..) VM rendelethez 

Őshonos, fogható halfajok fajlagos tilalmi ideje, kifogható mérettartománya, valamint a 
horgászatra és rekreációs halászatra vonatkozó napi kifogható darabszáma 

 

magyar név 
Fajlagos tilalmi 

időszak 
Kifogható halak 
mérettartománya 

naponta kifogható 
maximilis darabszám 

domolykó 04.15 - 05.31. legalább 25 cm -  

jászkeszeg 04.15 - 05.31. legalább 20 cm -  
szilvaorrú keszeg 04.15 - 05.31. legalább 20 cm -  
garda 04.15 - 05.31. legalább 20 cm  
paduc 04.15 - 05.31. legalább 20 cm -  
márna 04.15 - 05.31. legalább 40 cm - 3 db 
ponty 05.02 - 05.31. legalább 30 cm 3 db 
balin 03.01 - 04.30. legalább 40 cm - 3 db 
compó 05.02 - 06.15. legalább 25 cm - 3 db 
harcsa 05.02 - 06.15. legalább 60 cm, 

fajlagos tilalmi 
időszakban legalább 
100 cm 

3 db 

csuka 02.01 - 03.31.  legalább 40 cm 3 db 
sebes pisztráng 10.01 - 03.31. legalább 22 cm 3 db 
menyhal - legalább 25 cm 3 db 
sügér 03.01 - 04.30. minden  

fogassüllő 03.01 - 04.30. legalább 30 cm - 3 db 
kősüllő 03.01 - 06.30. legalább 25 cm - 3 db  
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