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§ffi A sporthorgászat föbb költségeinek, díjelemeinek áttekintése
A sporthorgászat főbb költségeinek, díjelemeinek áttekintése
Hatályos: 2020.0í.01 -tól*

*Készült a halgazdálkodásról és a hal védelméröl szóló 20í3. évi c]l. törvény
{Hhvtv;) hatáiyos rgndelkezései és a halgazdálkodás és a halvédélémégyes
szabálvainak m.aállaoítá§áról 62óló 13a2o13. íxll. 29.} vM rendé|étívhr.'l lerueéit€n 2020. ianuáí l jéYel hatályba léDó módosítása álaolán

1

összeg
(Ft)

Elsődleges

Befizetési
ioncím
Allami horgászvizsga",**
és vizsgabizonyítvány

befizető

az állami
horgászvizsga és a
vizsgabizonyítVá ny

t 201g.tól a Hhvtv. módosítása alapján
az állami horgá§zvizsgáztatást a
horgá§zszövelség és az általa bevont

Befizetés
felhasználása

Bevétel
címzettie

2019-től

díjmentes

hor9ászszeryezétek végzik

*'a 90 napos éryényességúturista állami
horgá§zié9yhez álIami hor9ászvizsqa

2.

Horgász regisztráció
l k

3.

Al al az á nrri lrrá n+a*áeha

a nyilvántartásba Vétel

Magyar Horgászkártya

(MHK}*,**

9"tól a horgászigazolványt jogszabályi
előírás alapján az MHK váltotta fel

'

20,1

alapján ogyesüléti tagságra
kötelezett, vagy dödté§ük alapián
horgászok
egyesületi tag§ágot létésítétt
ésétébénaz MHK kiváltása kótelezó. igy
ggyben az állami horgásziegy kiadásának
i§ a féltétéle
**

3a.
4.

a Hhvtv.

Egységes állami

haraász
valamennyi,
a tárgyévben

horgászokmány (EAH)*,**

állami horoászieov
- fooási nenló
-

Egységes szövetségi
hozzájárulás

(nem turista állami
horgászjeggyel)

egyésületi tagsággal
rendelkéző

horoász

valamennyi,

a tárgyévre érvényes

-

,,családba" tartozó
egyesületi tag
horgász*

MoHosz

kőltséghányad

tagszövetségi
költséghányad
-

kettós vagy többes

egyesületi tagság esetében az
EszH-t csak egyszer, az
é9ysé96s állami
horgászokmányt kladó
egyesületnéI kell mégfizetni

Egyesületi tagdíj

Az 5 éves éryénvésséoi
idelére szóló díi 2200 Ft,
amely taatalmazza
a holgász balesetbiztosítást,
az általános forgalmi adót
és a kártya aiánlott postai
küldeményként bélföldi
postacímré történó

valamennyi
egyesületi tag

horgász

Területi jegy*,**
- napi, heti, éves stb,

valamennyi
aktív

2019.től a területi jegyek típusai a
MoHosz terúleti jegymátrix rendszer
alapián 2o21-ig íokozatosan egységesítésré,

kívánó),
az engedély általános
(horgászvizsga,
egyesületi tagság
igazolása,
érvényes EAH, ESZH
befizetés)

*

illétvéonline átállításra kerülnék

*'20íg-töl

turista állami horgásziegyhez
kiadott területi iegyek árai legfeljébb 50%kal, a horgász egyesületi tagsággal ném
rgndglkezó, illetv6 nem a MoHosz
5a€rygzeti rondszerébe tartozó horgász
egyésületi tagok részérekiadott területi
iegyek árai legalább soy.-kal eltérhétnek az
egyéb területi jegyekétól

8.

a

az MHK díiából a

regisztrációs pontot hibátlan
offline regisztráqió es6tén
300 Ft iutalék illeti meg

600 Ft horaászszervezet
90%: MOHOSZ
szankciós*: 6300 Ft (egyesületeken, maid

általános: 3300 Ft
díjmentes**: 300 Ft
*

Vhí, 35. § szerint
*
dúmentesség

díielem: 3OOO Fí
díielem: 300 Ft
általános: 2000 Ft
mentesített": 0 Ft
*

tagszövetségeken
keresztül)

10%: értékesítók

jutaléka*

mentesíté§

tagszöVetségen
keresztül}

általános: 1350 Ft* 100%: MOHOSZ
választmányi hatálozatban
előírt tagszövetsé9i
minimumí§liáielék
téliésítésé
é5étén

tagszövetsége*
(egyesületen
keresztül)
' horgászegye§ület
ta9sá9a szerinti
illetékessé9gel

szeNezéti

egyesületenként 1OOo/o:
változó mértékű, horgászegyesület
minimum*:2000 Ft
' 2017.től kótelezó;
tagdüminimum ös§zeg€
2020-ban is Változatlan
és az engedélyezett
idószaki,
horgászati,
halelviteli

jogosultságok,

kapcsoltan nyújtott
szolgá|tatások szerint

változó mértékű

halgazdálkodási
hasznosító

horgászszervezet*,**
*

az oíszágos.iegy.endszer

árai MoHosz Választmányi
határozai alapján keíülnek
meghatározásra
**

2020-tól a bizományos,
valamint a Horgá§zjegy Kft.
részéreoHszK szövetségi
szabályzatban moghatározott
jutalékkal (árréssel)
csökkentett összeg

a szolgáltatást

változó mértékű, kiadásokkal

dűa

(a szolgáItatást

megvásárló)

helyileg kialakult nettó bevétel:
elIenéftéke horgászszervezet

Horgászszervezeti
vá I lal kozási tevékenység

a szolgáltatást

bevétele

igénybevevő

(a terméket megvásárló)

személv

ügyviteli eszközök

eIőállítás,
érÍékesítés

költséafedezete

MoHoSZ

közfeladatok
ellátása

HoRlNFo EAH modul
működtetése
(okmánykiadás)
- EAH előállítása
-

a szolgáltatás

csökkentett

változó mértékű, realizált eredmény:

a szolgáltatás, áru

kialakított piaci ára

Alapszabály szerinti

orsaágos érdekvédelmi,

koordináció§

szolgáltatási

és

tevékenvséo
Alapszabály szerinti
területi érdékvédelmi,
koordinációs és

szolgáltatási

tevékenység,

egyesületi
adatszolgá|tatások
lAmaaatáca

egyesület,

mint civil szervezet
jogszabály és
Alapszabály szerinti

törvényes

vízterületenként nettó ár 100%-a:

horgász

haraá<z

-

2020-ban is

és speciális kiadási
feltételeinek megfelelő

igénybe vevő

horgászkártya

alapfeladatok
ellátása

a 70 éven felül;

általános: 650 Ft 100%: MOHOSZ
(egyesületen, majd

*

-

elóállítása

tagszövetségi és
országos
szövetségi

megegyezóen

horgásztársak

modul kiépítéseés
üzemeltetése

(300 Ft)

a Hhvtv, 41. §feltételeivel
*

regisztrációs,
nyilvántartási és MHK

biáosítása

Horgászszervezeti
kiegészítő

horg ászati szolgá ltatás
9.

(a horgászatot gyakorolni

*

MOHOSZ által átadási ár: MOHOSZ
maximált díja: árrés: értékesítő

a

7,

tulajdonában lévő
Horgászjegy Kfr."

LiLiiliá-á^6L

*

*

6.

*

MoHosz

gyermekeknek
(égyesüléti tag5ág hiányában)
fizeté§i kötelezettsége nincs
*
ha egy külföldi horgász
egyesületi tagságot kíván
létesíteni, akkor az EszH
fizetésére az általános élvek
szerint kötelezétt

HoRlNFo

22oo Ft és a í00%-os

horgászni kívánó,

egységes állami
horgászokmányt kiváltó,

bevezetve 20í7-től a tagsági lap bélyeg,
majd tagsági igazolás bélyeg hélyett
* 20,1g-tól fizikailag mégszüntetve
(EAH-ba int€grálva)

5.2.

megvásárló

*

(EszH)*,**

5.,t.

káó/át kiváltó
horgász

az értékcikket

megvásárlása nem kötelező!

kerül kiadásra

5.

a kártya kiváltására
köteIezett, illetve
dóntése alapján a

Horgászokmány-tok

20,16,tól
'bévezetvé:
* 20íg-töl a naptári évre megszémélyesítve

4.1,
4.2,

rl íime níoe
egységesen: MoHosz

rrÁ+al\

horgászszervezet

működése
halasítás,
halőrzés,
környezeti és
i nfrastrukturális
fenntartás,

haszonbérleti,
alhaszonbérleti díj,
vízterület

hasznosításával
kapcsolatos hatósági

díjak, illétékek

horgászszervezet
és
horgászturisztikai
halgazdálkodási

tevékenységének
támaaatása

horgászszervezet

működésének,
fej l e sztési fe l a d ata i n a k

támogatása

