2022. november 2-i MOHOSZ közlemény 5. sz. melléklete
Kivonat
a tagszövetségi és egyesületi területi és kiegészítő jegyek, valamint az egyesületi
tagdíjak ármeghatározásának 2023. évi kötelező érvényű, illetve ajánlott kereteiről
szóló
2022. október 28-i választmányi határozatból:
1. A MOHOSZ haszonbérletben lévő, horgászati hasznosítású halgazdálkodási
vízterületek (közvetlen hasznosítású vízterületek), valamint a MOHOSZ
haszonbérletben lévő, horgászszervezeti alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek
(alhaszonbérleti vízterületek) vonatkozásában a Választmány keretszabályként
jóváhagyta, hogy a 2023. évi területi jegyek és kiegészítő szelvények (együtt: területi
jegyek) árai a halgazdálkodási hasznosítók döntése alapján, de legfeljebb a jelenlegi
ismeretek alapján tervezett, a halgazdálkodást, horgásztatást érintő inflációs hatások
halmozott mértékével megegyezően, legfeljebb 30 %-os mértékben emelkedjenek.
2. A gyermek horgászok esetében az 1. ponttól való kivételként a területi jegyek
árának emelését a Választmány a külön választmányi határozatban is szereplő,
stratégiai horgászszövetségi elvek – a gyermekek, a horgásszá válás támogatása –
gyakorlati alkalmazása okán a közvetlen hasznosítású vízterületek és az
alhaszonbérleti vízterületek esetében legfeljebb 20%-os mértékben határozza meg.
3. A MOHOSZ szervezeti rendszerén kívüli horgászok, illetve az egyesületi tagságot
létesíteni nem kívánó külföldi állampolgárok esetében az 1. ponttól való kivételként a
vízterület-fejlesztési hozzájárulást is tartalmazó, emelt áras területi jegyek (emelt ár: a
horgászszövetség szervezeti rendszerén belüli tagi jogviszonnyal rendelkező területi
jegyek árának minimum 150%-a) emelését a Választmány – a halgazdálkodás
költségeihez való egyenlő hozzájárulás elvét érvényesítendően – a közvetlen
hasznosítású vízterületek és az alhaszonbérleti vízterületek esetében legfeljebb 50%os mértékben határozza meg.
4. Ugyanarra a halgazdálkodási vízterületre második éves területi jegy – ide nem értve
az összevont területi jegyeket – nem adható ki.
5. A tagszövetségek és a hozzájuk tartozó egyesületek más tagszövetségek és
egyesületek horgásztagjaival szemben a területi jegyek áraiban pozitív korrekciót, emelt
szintű díjszabást nem határozhatnak meg, egyben kötelesek a MOHOSZ felé
előzetesen, írásban bejelenteni, ha a saját tagságukon kívül nem kívánnak területi
jegyet kiadni az általuk hasznosított halgazdálkodási vízterületre, vagy a kiadható
jegyek számát bármilyen módon korlátozzák.
6. A turista horgászok hely és napszak szerinti lehetőségei indokolt esetben a
hasznosító által – előre meghirdetett módon – korlátozható.
7. Az alhaszonbérleti vízterületek esetében az 1-5. pontoktól történő eltérést a
halgazdálkodási hasznosító (összevont jegyeknél a területi jegyet kiadó)
horgászszervezet indokolást is tartalmazó kérelmére a MOHOSZ OHSZK
engedélyezheti azzal, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha a jegy kiadójának egyéb
vízterületeihez képest, vagy összefüggő víztestek árazásának összevetése esetén
jelentős elmaradás van az adott területi jegy árazásában, illetve egyéb objektív
halgazdálkodási körülmények, lehetőségek azt szakmailag indokolják.
8. A Választmány a közvetlen hasznosítású és az alhaszonbérleti vízterületek
vonatkozásában elrendeli, hogy az életkori, vagy egyéb alapon kiadott, a hatályos
jegymátrix előírásainak megfelelő kedvezményezett területi jegy kiadása esetén (a saját
tagsággal rendelkező, illetve saját tagsággal nem rendelkező halgazdálkodási jogosult
esetében egyaránt) az évi, vagy egyéb időszakosan meghatározott halelviteli
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mennyiséget minden esetben csökkentett mértékben kell megállapítani. A csökkentés
mértékének megállapítása a halgazdálkodási hasznosító önálló döntése.
9. Az alhaszonbérleti vízterületek esetében az 1. pont szerinti, 20%-ot meghaladó
áremelés feltétele, hogy az adott, jegykiadással érintett vízterületen éves szinten – a
jóváhagyott halgazdálkodási tervek szerinti keretek figyelembevételével – a haltelepítés
halmozott mennyisége a 2023. évben elérje, vagy meghaladja a 2021. évi tény telepítés
65%-át.
10. Az egyéb, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek által
hasznosított halgazdálkodási vízterületek (egyéb vízterületek) esetében az 1-6. pontok
szerinti döntéseket a Választmány nyilvános ajánlásként határozza meg.
11. Tekintettel arra a tényre, hogy az egyesületeknél a tagdíjak emelése szintén a
horgászokat érinti, de számukra tagdíj-területi jegy relációban számukra nem az emelés
belső jogcímbontása, hanem a horgászat teljes, halmozott költségeinek emelkedése
releváns, a kizárólagosan, vagy többségében alhaszonbérleti vízterületeket hasznosító
egyesületek tagdíj-emelését az 1. pont indokolásának megfelelően, szintén legfeljebb
30 %-os mértékben javasolja és támogatja azzal, hogy a 7. pont szerinti támogatott
eltérés hiányában fenntartja a jogot a horgászszövetségi támogatások csökkentésére,
vagy megvonására.
12. Az egyéb, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászegyesületek
esetében a 11. pont szerinti tagdíj-emelési döntéseket a Választmány nyilvános
ajánlásként határozza meg.
13. A Választmány a horgászok hiteles tájékoztatása érdekében rögzíti, hogy
valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó állami-, önkormányzati- vagy
horgászszervezeti tulajdonú, illetve többségi tulajdonú halgazdálkodási vízterületre a
MOHOSZ, vagy a halgazdálkodási hasznosító által kiadott területi jegy típusa és ára
közérdekből nyilvános adat.
14. Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti aV-24/2021. sz. választmányi
határozat, a V-4/2021. sz. határozattal jóváhagyott E-Vh-9/2020. sz. határozat, V62/2016. sz választmányi határozat, valamint a V-35/2015. sz. határozat 2.-6. pontjai.
Budapest, 2022. november 2.

