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Tájékoztató a horgásztavak és haltermelő létesítmények 

bejelentésének kötelezettségéről 

 

A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya, mint területileg illetékes 

halgazdálkodási hatóság felhívja a horgászati céllal hasznosított vízterületek üzemeltetőinek figyelmét, hogy 

Magyarország halgazdálkodási vízterületein végzett halgazdálkodási tevékenység – ide értve a horgásztatást és a 

haltelepítést is – kizárólag nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen, a területi halgazdálkodási hatóság által 

jóváhagyott halgazdálkodási terv alapján, nyilvántartásba vett halgazdálkodásra jogosult által folytatható.  

Magyarországon minden olyan vízterület, amely jellegének megváltoztatása nélkül időszakosan vagy állandóan 

alkalmas a hal életfeltételeinek biztosítására, halgazdálkodási vízterületnek minősül. Kivételt képez a haltermelő 

létesítmény, mely olyan mesterséges létesítmény, amelyet hal vagy más hasznos víziállat termelésére használnak, valamint 

erre a célra terveztek és engedélyeztek. 

A horgászati célú halgazdálkodás olyan halgazdálkodási forma, ahol a fő tevékenység a horgászat vagy a 

horgászathoz szükséges halállomány biztosítása. 

A jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi kötelezettség alól a magántulajdonban álló „horgásztavak” sem 

mentesülnek, a mederterület tulajdonjoga nem jelent automatikus halgazdálkodási jogosultságot.  

A hal védelméről és a halgazdálkodásról szóló 2013. évi CII. törvény (továbbiakban: Hhvtv.) 34.§ (1) bekezdése alapján 

azt a halgazdálkodási vízterületet, ahol halgazdálkodási tevékenységet folytatnak vagy a jövőben folytatni kívánnak, 

a területi halgazdálkodási hatósághoz be kell jelenteni. A halgazdálkodási vízterületet a területi halgazdálkodási hatóság 

hivatalból vagy a halgazdálkodási vízterület fekvése szerinti ingatlan tulajdonosának bejelentésére veszi nyilvántartásba. 

Felhívjuk a haltermelők figyelmét, hogy 2018. december 23. napján hatályba lépett a tartási helyek, a tenyészetek és 

az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet 

módosítása, amely alapján az állattartónak be kell jelentenie és az Országos Adatbázisban nyilván kell tartani 

mindazon haltartó tenyészeteket, amelyek halastóval rendelkeznek (harminc hektár vízfelület alatt is). Ebben az 

esetben a Tenyészet Információs Rendszerbe haltartóként kell a nyilvántartásban szerepelni, valamint tenyészetkóddal kell 

rendelkezni. A regisztrációs kötelezettségének eleget lehet tenni a területileg illetékes kormányhivatal megyei illetve járási 

élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatóságánál. 

A fenti előírásokat a NÉBIH állami halőri szolgálata, valamint a területi halgazdálkodási hatóság folyamatosan ellenőrzi, és 

a megsértésük szankciót von maga után. 
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