
 Horgászvizsga változások 2021. évtől

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (röviden: 
Hhvtv.) és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról 
szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (röviden: Vhr.) 2018. december 31. napján 
hatályba lépett módosítása alapján a horgászvizsgáztatás feladatkörét a 
horgászszövetség (azaz a MOHOSZ), illetve a MOHOSZ által 
horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet végzi.

Az állami horgászvizsgáztatás eddigiekben megszokott formája  
jelentősen megváltozik, mellyel a KRESZ vizsgákon alkalmazotthoz 
hasonlóan elektronikus alapúra változik, de továbbra is helyszíni 
jelenlétet igényel.

A vizsgázó saját okoseszközének használatával is részt vehet a helyszíni 
vizsgán.

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei:

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy 
jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még 
nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles
bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán 
történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.

Az állami horgászvizsga a vizsgázók számára továbbra is díjmentes.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgászszövetségi
informatikai rendszerben (HORINFO) történő horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a – regisztrációt követően – a HORINFO 
rendszerben a regisztráció során létrehozott személyi profil 
menürendszerében lehetséges , saját maga a horgász, vagy ügyintézőn 
keresztül a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közül a 
vizsgázó számára legmegfelelőbb kiválasztásával.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott
vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség.

A  vizsgázó – saját vagy részére bocsátott okoseszközről – a saját 
profiljába belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhat és 
indíthatja el a vizsgát a vizsga helyszínén.

A vizsgalapok megőrzése, a sikeres vizsga esetén kiállításra kerülő állami 
horgászvizsga bizonyítvány automatikusan, elektronikus úton kerül kiállításra.



Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a 
távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 
naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. Amennyiben a 
vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második
vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 
30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári 
napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A horgászvizsga menete:

Az állami horgászvizsga a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, 
feleletválasztós kérdésekből áll.

A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről 
történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő 
jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy 
méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások.

A vizsga összesen 45 kérdésből áll. Ebből 35 szöveges feleletválasztó, míg 10 a 
halfajok képről történő felismerésén alapuló kérdés. A 10 kérdésben bemutatott 
halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg 
kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia.

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres 
teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ 
adnia.

A vizsgakérdések a NÉBIH mint halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával kerültek 
összeállításra.

A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt 
kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak.

A horgászvizsga teljesítésére legfeljebb összesen 60 perc áll rendelkezésre. A 
megjelenő kérdések egymás után következnek, kihagyott kérdésre való 
visszatérésre van lehetőség.

Az állami horgászvizsga sikeres teljesítéséhez összeállított felkészítő jegyzet,
valamint a részletes vizsgaszabályzatot tartalmazó dokumentum a HORINFO 
felületén  lesz megtalálható.
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