Fogási napló ismertetése
A fogási napló vezetése
A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő
éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből
végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének.
Tudnivalók
A közel hat évtizedes horgászszervezeti fogási napló kiadási hagyomány után az új
halgazdálkodási törvény az állami fogási napló kiadását írta elő. Törvény
szabályozza a napló kiadását, leadását, szerkezetét és annak vezetésével kapcsolatos
előírásokat is.
Tehát a 2014. január 1-től bevezetett állami fogási napló ugyanolyan alapvető állami
okmánnyá vált, bekerült a horgászatra jogosító alapokmányok közé, mint az állami
horgászjegy. Az állami jegy kiadásával, az állami jegy kiadója a jegyet váltót ellátja
állami fogási naplóval is. Ennek díja 200Ft, amennyiben a fogási napló betelne, a
horgász új naplót tud vásárolni a kiadási helyen és folytathatja fogásainak rögzítését.
Érdemes arra odafigyelni, hogy a fogási napló vezetési és leadási kötelezettsége
eddig is jogszabályi előírás volt, de mivel most már maga a napló is állami fogási
napló, úgy a napló vezetésére, összesítésére, mint leadásának határidejére még
fokozottabban kell ügyelni. Ha ezt nem tesszük a jogszabály be nem tartásából
fakadóan különböző szankciók érhetnek bennünket.
Arra is figyelni kell, hogy egyes vízhasznosítók a vizükhöz kapcsolódóan is
kiadhatnak az adott vízre szóló egyedi fogási naplót is. Ennek vezetése a
vízhasznosító részéről alapelvárás, de nem szabad elfeledkezni arról, hogy ettől
függetlenül az állami fogási naplót feltétlenül az előírások szerint kell vezetni, mert
ellenkező esetben halvédelmi szabálysértési eljárást, esetleg bírságot, vagy a
horgászjegyváltástól való eltiltást eredményezhet az állami fogási napló nem
vezetése. Rövid útmutatást nyújtunk a naplóval kapcsolatosan. Jogszabályi és
gyakorlati vonatkozásban.
Fogási napló: a horgászat során kifogott halak – nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületenkénti, halfajonkénti, naponta kifogott mennyiségenkénti – kötelező
bejegyzésére rendszeresített nyomtatvány. Az állami horgászjegyről ide kerültek át
a jogszabályokból idézett legfontosabb szöveges előírások, például tilalmi, méret- és
darabkorlátozások, napi fogható mennyiségi szabályok. Vigyázzunk arra, hogy főleg
kisebb vizeken a fogási naplóban rögzített általános szabályozásnál szigorúbb, eltérő
szabályokat is rögzíthetnek a helyi horgászrendek, ezek általában a területi jegyeken
találhatók meg. A halgazdálkodási hatóság, illetve az általa feljogosított szervezet,
(pl. horgász egyesület) az állami horgászjeggyel rendelkezők számára az engedéllyel

vagy jeggyel azonos sorszámú fogási naplót ad ki. Az állami horgászjeggyel
rendelkező személy a kifogott halmennyiségről fogási naplót köteles vezetni és
évente egyszer leadni. Ha a fogási napló betelik új fogási napló is vásárolható
ugyanott, és abban folytatható az előírások szerinti naplóvezetés. A fogási naplót az
állami horgászjegyet kibocsátó részére, az állami horgászjegy kiváltásának helyén
kell leadni. Az állami horgászjegyhez kiadott fogási naplót a horgász legkésőbb a
fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni
annak a szervezetnek, amelynél az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő
évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. Egy adott év állami horgászjegy
érvényessége meghosszabbodott a rákövetkező év január 31-ig. Ha januárban nem
váltunk új állami jegyet, úgy nincs új fogási naplónk sem, tehát továbbra is a korábbi
évi fogási naplóba kell beírnunk januári fogásainkat. Ha január 31-én lejárt állami
jegyünk és új állami jegyet kívánunk váltani, akkor ennek egyik előfeltétele az előző
évi állami fogási naplónk leadása. Tehát a fogási napló február 28-i leadási
határideje csak azok számára lehetőség, akik csak márciusban, vagy azt követően
kívánják állami okmányaikat kiváltani, horgászni.
A fogási napló tulajdonosa köteles úgy leadni a fogási naplóját, hogy éves fogási
adatait nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként és halfajonként összesíti,
valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát. Fokozottan érdemes figyelni
erre, mivel ennek hiányos teljesítése azonos a két bekezdéssel alább „hibásan
kitöltött” fogási naplóval, mely a dupla áru állami horgászjegy kiváltási
lehetőségével jár. A határidőben és megfelelően összesített formában leadott horgász
fogási naplóról az átvevő igazolást ad és nyilvántartást vezet. Igazolás kiadása nem
szükséges abban az esetben, ha a horgász nyilatkozik, hogy e szervezetnél kívánja
állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani, vagy új állami
horgászjegyét kiváltani. Sok helyen gyakorlat a postán való fogási napló leadás. Ha
valaki ilyen formában kérne igazolást az állami jegy forgalmazójától a napló
leadásáról, akkor azt írásban jelezve, igazoltan tegye, vagy szerencsésebb, ha
személyesen teszi meg és kéri az igazolást.
A tárgyévet követő év február 28-i leadási határidőn túli, vagy hibásan kitöltött
fogási napló esetében is kiadható az állami horgászjegy. Ebben az esetben az állami
horgászjegy díja a mindenkori díj összegének kétszerese.
A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő
éves naptárban a horgászati tevékenység megkezdésének napját. Vízi járműből
végzett horgászat esetén a vízi jármű indulása számít a horgászat megkezdésének. A
horgászat megkezdése előtt a fogási napló fogás összesítő táblázatában fel kell
tüntetni a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület megnevezését, valamint a területi
jegyen szereplő vztérkódját.
Ha lehetséges, a naptári nap jelölését ne X-el végezzük, a napló naptári rovata nem
lottószelvény, szerencsésebb bekarikázni a horgászati napot.

Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső halat
horgászat esetén a horogtól való megszabadítás után azonnal köteles a fogási naplóba
bejegyezni. A megtartani nem kívánt, a fogást követően haladéktalanul elengedett
halat a fogási naplóba nem kell bejegyezni.
A darabszám-korlátozással nem védett halfajok mennyiségét azok össztömegében
kifejezve a horgászat befejezését követően, a vízpart elhagyása előtt köteles a fogási
naplóba bejegyezni. A bejegyzést naponta akár többször is el kell elvégezni, ha a
horgász a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet napközben elhagyja, azaz ismét
el kell végezni, ha ugyanazon a napon horgászva ismét darabszám-korlátozással nem
védett halfajokat fog ki.
A kifogott és megtartani kívánt, darabszám-korlátozás alá eső őshonos halat faj
szerinti bontásban, egyedszám (soronként 1 egyed) és kilogramm szerint kell
megadni, az egyéb őshonos halfajokat együttesen kilogrammban, valamint az egyéb
idegenhonos halfajokat együttesen szintén kilogrammban kell megadni.
A fogási naplóba a hal becsült testtömeg adatait 0,5 kg pontossággal kell beírni. A
napi darabszám-korlátozás alá tartozó halfajok testtömeg adatait egyedenként
(darabonként) kell rögzíteni, melyhez vízterületenként, halfajonként és naponta 3 sor
áll rendelkezésre a fogási naplóban. A horgász fogási napló az azonos sorszámú
állami horgászjegy érvényességi idejéig (az állami jegy, vagy hosszabbító bélyege
évét követő január 31-ig) használható.

