
 
         

Ikt.sz.: 567/2023. 

        Tárgy: tavaszi 

haltelepítések tervezése 

Valamennyi MOHOSZ halgazdálkodási hasznosító   
tagszervezet és tagegyesület, speciális jogállású tag 
Valamennyi MA-HAL tagszervezet 
részére 

Székhelyükön 
 
 
Tisztelt Horgásztársak, Haltermelők! 
 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MOHOSZ és a MA-HAL közötti stratégiai partnerség 
keretében a 2023. évi tavaszi telepítési szezon (február 01-április 30. között) árazása 
okán a két szervezet az előzetes egyeztetés szerint elfogadottaknak megfelelően a 
tárgyban az alábbi tájékoztatást, illetve irányelveket teszi közzé, az ártárgyalás során 
hozott, közösen megállapodott alapelvek mentén: 

- a 3 nyaras ponty – illetve ehhez igazítva a kisebb, 1-2 nyaras korosztályok – 
irányárának megállapítása alapvetően a teleltetési költségek és apadó 
figyelembevételével történt, 

- a haltermelői oldal tavaszi készletekre vonatkozó felmérése alapján a horgászvízi 
telepítésekben szereplő egyéb halfajokból – nem lekötött, jelenleg még szabadon 
rendelhető – készletek csak korlátozottan, jellemzően árukapcsolással állnak 
rendelkezésre, így ezen halfajok irányára a 2022. évi őszi, illetve a legutóbb megadott 
árakkal megegyező (1. sz. melléklet). 

A közös szempontok és az ártárgyalás kompromisszuma alapján a horgászati célú piaci 
ponty (korábbi PIII.) esetében a MOHOSZ és a MA-HAL által a 2023. tavaszi 
halbeszerzésekhez közösen meghatározott irányár 1.580 Ft/kg+ÁFA (ajánlott 
középár), mely a tavaszi telepítési szezon végéig, április 30-ig érvényes.  

Tájékoztatásul csatoljuk az elmúlt évek árait is tartalmazó táblázatot (1. sz. melléklet). 

A piaci ponty ajánlati ára - a termelőt terhelő költségek figyelembevételével - a megrendelt 
tétel nagyságrendjétől és a szállítási távolságtól függően jelentősen változhat, ennek 
figyelembevételével a horgászati célú piaci ponty szállítása esetén a közösen elfogadott 
korrigált nettó irányárak, illetve megengedett eltérési lehetőségek a következők: 

Szállítási távolság függvényében: 

150 km felett  1 660 Ft 

100-150 km között 1 580 Ft 

100 km alatt  1 500 Ft 

A rendelt haltétel nagyságának függvényében: 

30 q alatt  1 660 Ft 

30-100 q között 1 580 Ft 

100 q felett  1 500 Ft 

A jelen ármegállapodásra való tekintettel az alhaszonbérleti jogviszonyú 
halgazdálkodási hasznosítók a 2023. évi tavaszi szállításokra vonatkozó  
megrendeléseikkel, megállapodásaikkal a fentiekben meghatározott, korrigált ajánlott 
irányáraktól csak további -5/+5 %-kal térhetnek el Az ennél nagyobb mértékben eltérő, 
tervezett (vagy már realizált) beszerzési árakat kötelesek a haszonbérbe adó MOHOSZ 
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felé - a kötelezettségvállalás előtt, az eltérés indoklásával - bejelenteni, s ennek 
indokoltságát a MOHOSZ OHSZK - a MA-HAL egyidejű megkeresése mellett - 3 
munkanapon belül megvizsgálja, majd a beszerzést jóváhagyja, vagy elutasítja 
(értelemszerűen a teljesített tételeknél már nincs elutasítás, ott regisztráció történik). 

A bejelentés kötelező, de a jóváhagyás automatikusan megtörténik, ha 

- a horgászszervezet haltermelő tagszövetség a tag horgászegyesületeinek szállított hal 
ára tekintetében a megállapodásos ártól lefelé tér el.  

- ha a horgászszervezet és a speciális jogállású tag haltermelő, vagy a minősített 
beszállító között előzetesen megkötött (OHSZK felé megküldött) termelési megállapodás 
alapján a felek a megállapodásos ártól lefelé térnek el.  

Jelezni kívánjuk, hogy – tekintettel az aktuális piaci információkra, de a jelenleg csökkenő 
takarmány-, energiaárakra, a kedvezőbb vízellátási körülményekre is – a május 1-től 
érvényes halárak közös meghatározása április utolsó hetében történik meg. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az őszi központi támogatású pályázati alapú 
haltelepítések esetében a jelen megállapodást be nem tartó speciális jogállású 
tagok és minősített beszállítók, valamint a horgászszervezetek esetében az OHSZK 
a pályázaton való részvétel tekintetében korlátozást vagy kizárást, az egyéb 
haltermelők esetében kizárást kezdeményezhet. 
 

Kérjük a fentiek szíves figyelembevételét, illetve következetes alkalmazását! 

 
Budapest, 2023. február 23. 
 
           Tisztelettel: 
    
 
 
 
  

Dr. Németh István 
elnök 

 

 

 

 
Magyar Akvakultúra és Halászati 

Szakmaközi Szervezet 
 
 
 

Magyar Országos Horgász  
Szövetség 
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