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 A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!  
 

Valamennyi MOHOSZ halgazdálkodási 

hasznosító tagszervezet és tagegyesület, 

speciális jogállású tag 

Valamennyi MA-HAL tagszervezet 

részére 

Székhelyükön 

 

Tisztelt Horgásztársak, Haltermelők! 

 

A 2022.02.22-én kelt 581/2022. sz. MOHOSZ – MA-HAL közös körlevelünkben 

tájékoztatást adtunk arról, hogy az ártárgyalás kompromisszuma alapján a 

horgászati célú piaci ponty (korábbi PIII.) esetében a MOHOSZ és a MA-HAL által a 

2022. tavaszi halbeszerzésekhez közösen meghatározott irányár 1.100 Ft/kg+ÁFA 

(ajánlott középár), mely a megegyezés szerint a 2022. nyári szezonban (május 1- 

szeptember 30-ig) sem lehet ennél magasabb. 

Az ártárgyalást követően kirobbant orosz-ukrán háború kapcsán bekövetkezett 

sajnálatos gazdasági változások, mint vis maior események okán a MA-HAL kérte 

az irányár módosítását. Indoklásában részletesen kifejtette, hogy 2022. március 10-

től az üzemanyagár stop már nem vonatkozik a 7.5 tonna össztömeget meghaladó 

tehergépjárművek és kamionok tankolására, így jelenleg a halszállítást végző 

tehergépjárművek kénytelenek piaci áron tankolni a magnyomású kútoszlopnál, 

ezáltal a haltermelők közel 700 forintot fizetnek a gázolajért literenként, ami 

időközben 45 %-os költségnövekedést jelent a fuvarozásban. Tekintettel a gázolaj 

árának – további következményként a takarmány – drasztikus drágulására, a 

haltermelők nem tudják tovább tartani a helyre fuvarozott horgászati célú piaci 

ponty esetében a korábban megállapodott középárat. A MOHOSZ megállapította, 

hogy a kérelem megalapozott. 

Fentiekre tekintettel a 2022. tavaszi halbeszerzésekhez közösen meghatározott 

1.100 Ft/kg+ÁFA irányár 1200 Ft/kg+ÁFA-ra módosul (ajánlott középár), a 

módosítás visszamenőlegesen április 15. napjától (határnap, mint szállítási nap) 

érvényes azzal, hogy a már kiállított számlák nem módosíthatók, illetve a 

különbözet utólag nem számlázható ki. 

A módosított irányár 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  1 260 Ft 

100-150 km között 1 200 Ft 

100 km alatt  1 140 Ft 

Ikt. szám: 581-2/2022. 

Hiv. szám: -  

Ügyintéző: Zellei Á. 

Tárgy: 
2022.tavaszi 

ármegállapodás 

módosítása 
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 A vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében!  
                                

 

A rendelt haltétel nagyságának függvényében: 

30 q alatt   1 260 Ft 

30-100 q között  1 200 Ft 

100 q felett  1 140 Ft 
 

A jelen levelünkben jelzett módosításon kívül az 581/2022. sz körlevelünkben a 

halbeszerzések és telepítések tekintetében közzétett irányelvek továbbra is 

érvényesek. 

Kérjük a leírtak szíves elfogadását és következetes alkalmazását. 
 

Budapest, 2022. április 21. 
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