
Tájékoztató a turista állami horgászjegy váltásáról 

 

2014. május 1-től a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal internetes oldalán 

(https://tuhir.nebih.gov.hu) elindult a TUHIR, azaz a Turista horgászjegy kiadási és 

információs rendszer. A turista állami horgászjegy a vonatkozó jogszabály szerint on-line 

igényelhető 2.000 Ft-os áron, fizetése bankkártyával lehetséges az OTP Bank Nyrt. biztonságos 

SSL protokollt használó kártya elfogadó rendszere által.  

A jegy tartalmazza a személyes adatok mellett a kiadási és érvényességi időt, továbbá táblázatos 

formában a fajlagos tilalmi időket, melléklete a fogási napló. 

 

A turista állami jegyhez szükséges továbbá az adott vízere szóló területi horgászengedély.  

Érvényessége a kiadástól számított három hónapig szól, mely időszak alatt az állami 

horgászvizsga letétele - és az állami jegy kiváltására vonatkozó előfeltételek teljesítése után - 

"teljes értékű ", azaz tárgyévre szóló állami jegyre cserélhető a lakhely szerinti illetékes 

halgazdálkodási hatóságnál.  

A turista állami jegyet használó személy egy - legfeljebb három, darabonként legfeljebb 

háromágú horoggal felszerelt - horgászkészséget, valamint egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél 

nem nagyobb csalihalfogó emelőhálót használhat. 

A turista állami horgászjegyet váltó személyekről, valamint az állami horgász váltásától eltiltott 

személyekről a NÉBIH nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás a személyes adatokat az állami 

turista jegyet váltó személyek tekintetében a jegy váltásától számított 5 évig megőrizheti. 

A turista jegy váltását megelőzően az alapvető szabály- és fajismeretről számot kell adnia. Ez 

a vizsga nem egyenértékű az állami horgászjegy váltásához szükséges állami horgászvizsgával. 

Ha a turista állami horgászjeggyel rendelkező személy a jegy érvényességi ideje alatt eleget 

tesz az állami horgászjegy kiváltása Hhvtv. 40. § (2) bekezdés szerinti követelményeinek, 

turista állami horgászjegyét, annak érvénytelenítése mellett, díjmentesen állami horgászjegyre 

cserélheti a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságánál. 

 

A turista horgászjegy váltását megelőzően nyilatkoznia kell az alábbiakról: 

- Halászattal, horgászattal, illetve hal fogásával (gyűjtésével) összefüggésben szabálysértési, 

illetve büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, továbbá nem áll ezekből eredő korlátozás 

hatálya alatt. 

- Érvényes állami horgászjeggyel (ideértve a turista állami horgászjegyet nem rendelkezik. 

- Fogási naplóját leadta* 

(*Kivéve az első alkalommal turista jegyet váltók, ha előtte állami horgászjegyet sem váltottak). 

 

Szövetségünk 1 és 2 napos turista területi jegyet ad ki, 4000 és 7000 Ft-os egységárakon. 


