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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A horgászat jelene és jelentősége 

Magyarországon 1. 
 

A horgászati és horgászturisztikai szektor a családtagokkal együtt 

1 millió embert érint - gondoljunk a közös rekreációra, a sportra, a 

kapcsolódó tevékenységekre, a kifogott hal elfogyasztására is -, sőt 

horgászat, a halfogyasztás hozzájárul az egészség megőrzéséhez. 
 

Jelenleg (2019.11.29.) több, mint 556.000 nyilvántartott horgász van 

Magyarországon, ezen belül évente egyre több, sok ezer külföldi 

horgászturista is érkezik, ráadásul jellemzően  

nem az idegenforgalmi főszezonban. 
 

Az ágazat több ezer munkahelyet tart fenn a jegykiadóktól a 

halőrökig, a horgászboltosoktól a kikötő üzemeltetőkig; hatása 

pedig nemzetgazdasági értelemben is jelentős pl. a szálláshely-

szolgáltatás, a haltermelés, a termékgyártás területén. 

MA-HAL Közgyűlés, Budapest 2019.12.04. 



3 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A horgászat jelene és jelentősége 

Magyarországon 2. 
 

A teljes ágazat évi több tízmilliárd forint bevételt, benne jelentős 

költségvetési- és adóbevételt generál és realizál. 

 

A felelős, horgászcélú halgazdálkodás hozzájárul a jó környezeti 

állapot megőrzéséhez, a vízterületek komplex fejlesztéséhez; 

a jogszabályi környezet ma már a horgászok érdekét szolgálja. 

 

Az új szabályozási környezetben a horgászati célú halkihelyezés  

eddig is jelentős piaca bővül és felértékelődik a haltermelési 

ágazatban, ugyanakkor a kihelyezett hal az állami vagyont növeli, 

majd a horgászati tevékenység során kifogott és fogyasztásra elvitt 

hal fajlagos ráfordítási értéke az elérhető beszerzési (piaci) árhoz 

viszonyítva akár megtízszereződik! 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Alapvetések 
 

A nagy természetes hazai vizek halállományának érzékelhető 

átalakításához, minőségi fejlesztéséhez legalább öt, de inkább tíz 

év szükséges, különös tekintettel a horgászturisták igényeire. 

Az első eredmények már most is érzékelhetők! 

De: Tudatosítani kell, hogy a területi jeggyel nem halat veszünk, 

hanem szolgáltatást vásárolunk… 
 

A halállomány, a vizek természeti környezetének fejlesztése mellett 

kiemelten fontos a minőségi horgásztatási és horgászturisztikai 

szolgáltatások megteremtése, valamint azok hálózatos, szervezett 

üzemeltetése is. 
 

A természeti adottságok okán sokszor a gazdaságilag 

legelmaradottabb térségekben lehet a legnagyobb eredményt 

elérni, így ez a helyi önkormányzatok elemi érdeke is! 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Néhány tévhit és azok eloszlatása 
 

A halgazdálkodási közfeladatok és a horgászattal, horgásztatással 

összefüggő „közfeladatok” nem feltétlenül kizárólagos állami, 

hatósági feladatok:  

a Hhvtv. módosításával 2019-től ez nyert bizonyítást! 

 

A „szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése”  

szintén közfeladat (Sporttörvény). A sporthorgászat nem egyenlő a 

horgászsporttal, az előbbi maga az általános szabadidős 

tevékenység, az utóbbi sport gyűjtőfogalom. 

 

A horgászturizmus nem lokális és nem alacsony árbevételű,        

nem egyéni és nem állandó helyhez kötött, sőt a családtagok, 

kísérők igényein túl is kiegészítő (egyéb sport-, gasztro-, wellness-) 

szolgáltatások igénybevételi lehetőségéhez nagyban kötődik, s ez 

erősíti a „négy évszakos” jelleget. 

 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Mi is a MOHOSZ? 
 

Kétpólusú érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet: 

elsődlegesen a horgászok, mint szolgáltatást igénybe vevők,  

valamint a horgászszervezetek, a horgásztatók, mint szolgáltatók  

érdekében jár el. A horgászszervezetek egy része egyben 

haltermelő is, ez akár a harmadik pólust is jelenti… 

 

Közfeladat-ellátással megbízott társadalmi szervezet  

Gazdálkodó szervezet 

Országos sportági szakszövetség 

Haltermelő tógazdaság 

Több szolgáltató cég tulajdonosa 

Lapkiadó és szerkesztőség 

 

A horgászszövetség Magyarországon egyedülálló módon  

ötvözi a fenti, szerteágazó feladatokat. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

MOHOSZ, 2019.11.29. 
 

25+1 önálló jogi személy területi tagszövetség 
15 gazdasági társaság, mint speciális jogállású tag,  

+2 saját tulajdonú gazdasági társaság (Kft.) 

 

1192 horgász egyesület 

412073 egyesületi tag 

556846 nyilvántartott horgász 
 (egyesületi tag + horgászként regisztrált gyermek + horgászként regisztrált külföldi,  

turista állami horgászjegyesek nélkül) 

 

160000 fő növekmény 4 év alatt! 

 

A MOHOSZ háromszintű rendszerébe szervezett horgászok  

ma Magyarország legnagyobb létszámú hálózatos                         

civil szervezeti rendszerét alkotják. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A halgazdálkodási vízterületek hasznosításának helyzete 

Horgászszervezetek által hasznosított vízterületek: db ha 

 2015. végéig  (Balaton és Tisza-tó nélkül): 887 25 550 

MOHOSZ szervezetek és spec. tagok által hasznosított: db ha 

2016. évben kötött szerződéssel:  431 49 770 

2017. évben kötött szerződéssel: 87 4 722 

2018. évben kötött szerződéssel: 42 1 488 

2019. évben kötött szerződéssel: 10 343 

MOHOSZ haszonbérlet összesen: 570 56 323 

Balaton és Tisza-tó: 3 69 102 

Horgászszervezet közvetlen hasznosításában: 783* 9 416* 

2019.12.01. összesen: 1 356 134 841 

* Teljes körű felmérésük folyamatban 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Együttműködések 1. 
 

A halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetek munkájuk során 

folyamatosan együttműködnek 

• a halgazdálkodási hatóságokkal 

• a NÉBIH szervezetében működő Állami Halőri Szolgálattal 

• a helyi önkormányzatokkal 

• a vízügyi igazgatóságokkal  

• a katasztrófavédelmi hatóságokkal 

• a rendőrségi szervekkel, valamint   

• a vízkezelésben, vízhasznosításban, turizmusban érdekelt egyéb 

szakmai és társadalmi szervezetekkel. 

Regionális és helyi együttműködések egyetemi és egyéb „halas” 

szakmai műhelyekkel, kutatócsoportokkal (Pannon Egyetem, Kaposvári 

Egyetem, Debreceni Egyetem). 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Együttműködések 2. 
 

A  MOHOSZ közfeladat-ellátási tevékenységével kapcsolatban az 

Agrárminisztérium, sportági szakszövetségi tevékenységevel 

kapcsolatban az EMMI, kiemelt társadalmi tevékenységével 

kapcsolatban a Miniszterelnöki Kabinetiroda lát el felügyeleti, 

ellenőrzési és koordinációs feladatokat; a MOHOSZ OHSZK elsődleges 

szakmai partnere az AM Halgazdálkodási Főosztály. 

• Stratégiai együttműködési megállapodás és kölcsönös tagi 

jogviszony a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi 

Szervezettel (MA-HAL) 

• Együttműködési megállapodás az ORFK szervezetével, ennek 

nyomán a rendőr-főkapitányságokkal, a helyi rendőrkapitányságokkal 

• Együttműködési megállapodás a Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Karával, valamint a NAIK 

HAKI szervezetével; tervezett együttműködési megállapodás az OVF 

és az NSK szervezetével 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Pozicionálási előzmények 
 

• MOHOSZ Választmány V-30/2016. sz. határozata: döntés arról, 

hogy az átlátható működés és a horgászok minőségi kiszolgálása 

érdekében a MOHOSZ tagszervezeti rendszere továbbra is 

ernyőszervezetként működik (több, mint 550 ezer horgász -> közel 

1200 egyesület -> 26 tagszövetség és 15 speciális jogállású tag -> 

MOHOSZ) 

• 1526/2016. (IX. 29.) Korm. határozat: Nemzeti Halgazdálkodási és 

Horgászati Stratégia, Országos Horgászati Hálózati Program 

• 1064/2018. (II. 28.) Korm. határozat: rendelkezik az állami 

horgászjegy és fogási napló bevételeiről 

• A Hhvtv. és Vhr. 2018. december 31-én hatályba lépett 

rendelkezései  

• AM-MOHOSZ Közfeladat-ellátási Szerződés és Stratégiai 

Partnerségi Megállapodás, hatályba lépésük 2019. január 1-jétől 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 
 

 

 

NHHS: prioritások 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



13 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Minőségi változás a horgászok és a 

horgászszervezetek támogatásában 
 

A központi támogatások evolúciója: 

• 2014 előtt nincs rendszeres állami támogatás, feladatfinanszírozás 

• 2015-2018-ig az FM/AM Halgazdálkodási Alap már átlagosan 200 

MFt/év nagyságrendben támogatja a MOHOSZ-t és rajta keresztül 

horgászszervezeteket, ezen túl jelentős összeggel külön is a balatoni, 

Tisza-tavi halgazdálkodó szervezeteket 

• 2018-tól a MOHOSZ számára megnyílnak a MAHOP élőhely-

fejlesztési forrásai 

• 2019-től a közfeladat-ellátás fedezeteként az állami horgászjegyek és 

fogási napló bevételei teljes egészében a MOHOSZ működési 

bevételeit képezik, s ez a forgalmazási jutalékokat is ideszámítva már 

évente 1000 MFt-os, a minőségi munkavégzést érdemben támogató 

nagyságrendet jelent 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

MOHOSZ  
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) 

(köz)feladatellátása 1. 
 

• állami horgászvizsgáztatás rendszerének koordinációja, 

lebonyolítása, vizsgaokmányok előállítása, pótlása, vizsgát tett 

személyek nyilvántartása 

• horgászok (gyermek, külföldi, turista, egyesületi tag) és rekreációs 

halászok regisztrációja és nyilvántartása 

• Magyar Horgászkártya nyilvántartása és kiadása 

• állami horgász-, halászjegy és fogási napló előállítása, 

forgalmazása, turista állami horgászjegy értékesítése, pótlása 

• horgászszervezetek által kiadható területi jegytípusok 

engedélyezése, nyilvántartása, értékesítése 

• komplex horgászinformatikai rendszer (HORINFO) működtetése 

 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

MOHOSZ  
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) 

(köz)feladatellátása 2. 
 

• versenyek bejelentése, versenyhorgászat megszervezése, 

irányítása és felügyelete (országos sportági szakszövetség) 

• Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 

működtetése 

• haltelepítések és halfogások nyilvántartása, haltelepítések 

halegészségügyi biztonságának növelése és minőség szerinti 

ösztönzése 

• halőrök nyilvántartása (OHA, szövetségi halőri szolgálat) 

• kapcsolattartás a horgászszervezetekkel és partnerekkel (stratégiai 

partnerek, regisztrációs és értékesítési pontok, minősített beszállítók, 

hivatalos versenyszervezők, egyéb partnerek) 

• halőrzést, halgazdálkodást segítő eszközbeszerzések 

támogatása, koordinációja, a beszerzett eszközök nyilvántartása 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

MOHOSZ  
Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK) 

(köz)feladatellátása 3. 
 

• őshonos halállományok megőrzése, visszatelepítése, mentése 

• őshonos halfajok tógazdaságokban rendelkezésre nem álló, 

szaporításra alkalmas törzsállományának biztosítása 

• ívó- és vermelőhelyek nyilvántartása, megőrzése, 

rekonstrukciója, élőhelyfejlesztés, valamint kíméleti területek 

kialakítása 

• ökológiai célú, szelektív halászatok országos koordinációja és 

monitorozása, továbbá invazív halfajok és halfogyasztó gerinces 

állatfajok gyérítése 

• a horgászati és horgászturisztikai szolgáltatások minőségbiztosítási 

rendszerének kidolgozása, üzemeltetése 

• nyilvántartott halgazdálkodási vízterületeket horgászturisztikai 

fejlesztési igények, lehetőségek felkutatása, azok összehangolása 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A MOHOSZ OHSZK közfeladat-ellátásának 

keretében üzemeltetett támogatási rendszere 
 

A támogatási rendszer elkülönített pénzalapjai: 

• Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program (HUNOP) 

• Horgászsport-támogatási és Fejlesztési Program (HSTFP) 

• Halőri Eszközbeszerzési és Flottafenntartási Alap (HEFFA) 

• Halgazdálkodást Támogató Eszközbeszerzési Alap (HETTA) 

• Ügyviteltámogatási és Szolgáltatásfejlesztési Alap (ÜSZFA) 

• Kiemelt Rendezvények Célelőirányzata (KIRE) 

• Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat (ÁPFE) 

• Beruházási és Önrészbiztosítási Célelőirányzat (BÖBE) 

• Központi Tartalékelőirányzat (KÖTE) 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Mire fordítja a MOHOSZ a forrásokat?  
 

A jogszabályokban és a közfeladat-ellátási szerződésben 

meghatározott közfeladatok ellátására, 

• támogatási célként a horgászszervezetek működésének 

korszerűsítésére, illetve kiemelten az állami tulajdonban lévő 

vízterületek halgazdálkodásának fejlesztésére 

• támogatási eszközként konkrét horgászszervezeti támogatási 

programok finanszírozására  

• a feladatellátó Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ 

(OHSZK) működtetésére  

• a horgászszervezeteket kiszolgáló komplex informatikai program 

(HORINFO) fejlesztésére. 

• MAHOP önrészbiztosításra 
 

ÖSSZEGEZVE a horgászok jogszerű, átlátható, költséghatékony, s 

a digitalizáció segítségével a kor követelményeinek megfelelő 

kiszolgálására, a horgászat feltételeinek fokozatos javítására. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

Az Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat 

keretében támogatott halfajok és korosztályok 
 

1. Standard telepítésű őshonos halfajok (8 halfaj): 

I-II. nyaras ponty*, süllő, csuka, harcsa, kecsege 

I-III+ nyaras dévérkeszeg, karikakeszeg, bodorka 
*2020-tól maximált kg/db, illetve víztípus szerinti forma vagy hatósági előírás szerinti tájfajta  

 

2. Telepítésre preferált egyéb őshonos fajok (12+1 halfaj): 

I-II. nyaras balin, kősüllő, menyhal, márna 

I-III+ nyaras compó, széles kárász, csapó sügér, jászkeszeg, paduc, 

szilvaorrú keszeg, vörösszárnyú keszeg, domolykó, (+1) sebes 

pisztráng. 

 

Az ezüstkárász NEM keszeg… 

 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

Az Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat 

keretében kiírt pályázatok 
 

1. Az „intervenciós felvásárlás” jogcím támogatása (ÁPFE-I/2/2019.) 

 

• Az áprilisban meghirdetett közös MOHOSZ-MA-HAL akció keretén 

belül 2 nyaras pontytelepítést végrehajtó 15 horgászszervezet  

pályázhatott összesen 5 millió forint támogatásra 

• Az április 1.- május 5. között telepített 57 tonna 2 nyaras ponty nettó 

beszerzési értéke 39 millió forint volt 

 

 

 

 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

Az Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat 

keretében kiírt pályázatok 
 

2.   A „standard és preferált őshonos halfajok telepítése, 

visszatelepítése” jogcím támogatása (ÁPFE-I/4/2019.)  

• 85 horgászszervezet részéről érkezett be pályázat, melyből               

82 szervezettel került megkötésre a támogatási szerződés 

• az összesen 87 millió forint megítélt támogatás keretében 

megvalósítandó haltelepítések tervezett nettó beszerzési értéke      

166 millió forint 

• a tervezett telepítésekben a halfajok aránya (érték alapján): 

• ponty 1-2 nyaras 45 % 

• ragadozó fajok (süllő, csuka, balin, kősüllő) 30 % 

• keszegfélék 22 % 

• egyéb (compó, kecsege, széles kárász) 3 % 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

Az Állománypótlási és Fejlesztési Célelőirányzat 

keretében kiírt pályázatok 
 

3.   A „vis maior halpusztulás részleges kárenyhítése 

állománypótlással” jogcím támogatása (ÁPFE-I/3/2019.)  

 

• a két pályázati körben (2019. szeptember 30-ig és 2020. január 31-ig) 

igényelhető támogatásra eddig 5 pályázat érkezett 

• a kiírt 15 millió forint támogatási keretösszeg teljes igénybevétele 

esetén a támogatás keretében megvalósítandó haltelepítések 

tervezett nettó beszerzési értéke várhatóan17 millió forint lesz         

(90 %-os támogatási intenzitás) 

 

 

 

 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



23 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Haltermelési-telepítési koordináció 

1. Haltermelői oldal 
 
• A MOHOSZ speciális jogállású tagjai: 

 

A MOHOSZ Alapszabálya szerint speciális jogállású tag lehet az a 

bejegyzett  tevékenységeként halgazdálkodási-, haltermelési-, vagy 

horgászturisztikai feladatokat ellátó gazdasági társaság, amely e 

tevékenységét országos, vagy több régióra kiterjedő hatókörrel-, illetve 

jelentőséggel fejti ki. 

 

• „Minősített beszállító” cím: 

 

 Adományozása a nem speciális tagi jogállású haltermelők részére 

történik. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

A haltermelő speciális jogállású tagok 

jogosultak: 
• a Horgászszövetség Állománypótlási és Fejlesztési 

Célelőirányzatának terhére megvalósítandó pályázati rendszerű 

haltelepítések elsődleges beszerzési forrásának biztosítására 

• a Horgászszövetség és a halgazdálkodásra jogosultak 

hozzájárulásával - a halgazdálkodási hatóság engedélyével -, az 

alhaszonbérbe adott horgászvizeken mesterséges szaporításra 

alkalmas törzsállomány befogására a horgászati célú haltermelés 

szerkezetének átalakítása érdekében 

• a Horgászszövetség ökológiai célú, szelektív halászati-, valamint 

állománymentési feladatainak ellátásában való részvételre 

• külön választmányi döntés esetén az egyes MOHOSZ pályázati 

programokban történő részvételre 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

A haltermelő speciális jogállású tagok 

kötelesek: 
• az átlátható haltermelés és haltelepítés, benne a vegyes 

állományszerkezet, a preferált horgászszövetségi halfajok és 

korosztályok biztosítására 

• a teljes haltermelési és szállítási folyamat során a halegészségügyi 

előírások, biztonsági intézkedések fokozott betartására 

• a mindenkori MOHOSZ - MA-HAL ármegállapodások maradéktalan 

betartására 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



26 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

A MOHOSZ speciális jogállású tagjai (16): 
• Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. 

• Győri „Előre” Halászati Termelőszövetkezet 

• FISH-COOP Kft. 

• Czikkhalas Halastavai Kft. 

• Bertalan és Társa Halászati Kft. 

• ÖKO 2000 Vállalkozás 

• Szabolcsi Halászati Kft. 

• Tisza-tavi Sporthorgász Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi K. Np. Kft. 

• "Tógazda" Halászati Zrt. 

• Dél-Szabolcsi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 

• Megafish Kft. 

• Aranyponty Halászati Zrt. 

• "Bocskai" Halászati Termelő és Szolgáltató Kft. 

• Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet 

• Magyar Halgazdálkodási és Természetvédelmi és Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

• SZEGEDFISH Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. (tagfelvételi eljárás 

folyamatban) 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

     „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím:  
• annak a - nem speciális jogállású tag - haltermelőnek adományozható, 

aki a Horgászszövetség minőségre és átláthatóságra vonatkozó előírásait 

teljesíti, s azt együttműködési megállapodásban vállalja, 

• a minősített beszállító további jogai és kötelezettségei a speciális 

jogállású tagokra vonatkozó kereteket nem haladhatják meg és nem 

terjedhet ki a törzsállomány befogása, ökológiai célú, szelektív halászati-

és állománymentési feladatok ellátása, valamint a pályázati 

programokban történő részvételi jogosultságokra, 

• legfontosabb feltételek a transzparens működés, a megfelelő haltermelő 

terület, igazoltan saját termelésű (kereskedők esetén igazolt származású, 

belföldi) hal értékesítése, az állategészségügyi feltételeknek és a 

későbbiekben - annak hatálybalépését követően - az ún. akvakultúrás 

jogszabály rendelkezéseinek való megfelelés. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



28 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

     „A MOHOSZ minősített beszállítója” cím:  
A rendszer 2019. augusztus 1-től indult el, a címre a július 25-én megjelent 

nyilvános kiírás alapján folyamatosan lehet pályázni. 

• a pályázatokat azok beérkezésének sorrendjében a MOHOSZ OHSZK 

javaslatára - a MA-HAL, mint ágazati szakmaközi szervezet 

véleményének figyelembevétele mellett - a MOHOSZ Elnöksége 

folyamatosan bírálja el, és külön indokolás nélkül dönt a cím 

adományozásáról, vagy a pályázat elutasításáról 

• a beadott pályázatok alapján - négy bírálati körben - eddig 33 haltermelő 

(kereskedő) kapta meg a jogosultságot a cím használatára, velük az 

együttműködési megállapodások aláírása már folyamatban van 

• a cím használatára jogosult beszállítókról a MOHOSZ OHSZK 

nyilvántartást vezet, melyet - az elérhetőségeik feltüntetésével - a 

MOHOSZ hivatalos honlapján folyamatosan aktualizálva megjelentet 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A MOHOSZ minősített beszállítói  
 

A címhasználatra 2019.10.01-től jogosult: 
 

• AGRO-AQUA Kft. 

• Bia-Tehag Kft. 

• Bognár Attila családi gazdálkodó 

• Carp Product Kft. 

• Dinnyési Halgazdaság Kft. 

• Ditrói József családi gazdálkodó 

• HAL-GAZDA Kft. 

• Horgász Egyesületek Csongrád Megyei Szövetsége (Ecsegfalvai Tógazdaság) 

• Király és Társai Halászati Kft. 

• Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (Ecsegfalvai és Csökmői 

Tógazdaság) 

• Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (Ecsegfalvai Tógazdaság) 

• Pitz András egyéni vállalkozó 

• Szabó Wieslawa Józefa egyéni vállalkozó 

MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



2019.12.04. 30 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A MOHOSZ minősített beszállítói  
 

A címhasználatra 2019.10.10-től jogosult: 
 

• Biharugrai Halgazdaság Kft. 

• BODA FISH-CAR Kft. 

• Cseh Tamás családi gazdálkodó 

• Dél-borsodi Agrár Kft. 

• Orosz Ágoston egyéni vállalkozó 

• Rideg & Rideg Fish Farm Kft. 

• SZEGEDFISH Kft. 

• V-95 Kft. 

 

MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

A MOHOSZ minősített beszállítói  
 

A címhasználatra 2019.10.15-től jogosult: 

• Halászmester Kft. 

• Molnár és Társai Haltermelő és Értékesítő Kft. 

• Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség 

• SEBO Fish Kft. 

• Szarvas György őstermelő 

• Tisza-Fish Kft. 

• Tóth István egyéni vállalkozó 

A címhasználatra 2019.12.01-től jogosult: 

• Ujhelyi Roland őstermelő 

• Darázsné Simon Edina egyéni vállalkozó 

• CÁPA-KER Kft. 

• ÖT-TÓ rendszer Kft. 

• Sil-Tok Kft. 

 

MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



32 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Haltermelési-telepítési koordináció 

2. Halgazdálkodói oldal 
 

A MOHOSZ a haszonbérletében lévő, alhaszonbérbe adott vízterületek 

esetében (570 db vízterület, 56323 ha-on) az alhaszonbérleti szerződés 

illetve a hozzá tartozó ÁSZF alapján jogosult a telepítések 

koordinációjára:  

• a halgazdálkodóra kötelező érvényű haltermelési vagy telepítési 

szerződés, illetve szerződések megkötésére (tárgyév április 30.-ig)  

az éves halgazdálkodási tervben jóváhagyott telepítési mennyiség 

50%-áig (tárgyév őszi telepítések vonatkozásában), 

•  a szerződések elsődlegesen MOHOSZ saját, valamint 

tagszervezetei, speciális jogállású tagjai és egyéb partnerei 

horgászati célú haltermelésének tartós támogatására, egyben 

termelési szerkezetük horgászcélú átalakításának elősegítésére 

vonatkoznak.  

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Haltermelési-telepítési koordináció 

Hogyan tovább? 
 

2020-tól az alhaszonbérleti területeken csak átlátható működésű 

speciális jogállású tag vagy minősített beszállító végezhet 

telepítést, kizárólag igazolt származású, állategészségügyi oldalról 

biztonságosnak minősített hazai halfajokkal, egyben az ÁPFE 

keretében kiírt pályázatokon csak átlátható működésű speciális 

jogállású tag vagy minősített beszállító indulhat 

• Az OHSZK jogosult a halgazdálkodóra kötelező érvényű haltermelési vagy 

telepítési szerződés, illetve szerződések megkötésére (tárgyév április 30.-ig)  

az éves halgazdálkodási tervben jóváhagyott telepítési mennyiség 50%-áig 

(tárgyév őszi telepítések vonatkozásában), mely szerződések elsődlegesen 

MOHOSZ saját, valamint tagszervezetei, speciális jogállású tagjai és egyéb 

partnerei horgászati célú haltermelésének tartós támogatására, egyben 

termelési szerkezetük horgászcélú átalakításának elősegítésére vonatkoznak  

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



34 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Haltermelési-telepítési koordináció 

Hogyan tovább? 
 

Alapvetés: A MOHOSZ kizárólag a horgászcélú haltelepítés 

koordinációjával és ösztönzésével, valamint az egészséges 

halfogyasztás propagálásával kíván foglalkozni 

Középtávú termelési keretmegállapodások árukapcsolással a 

termelési szerkezetváltás elősegítésére, ármegállapodások 

Területi ösztönzők, telepítési illetékesség fokozatos bevezetése 

Online telepítési halpiac üzemeltetése, nyilvánosság biztosítása 

Intenzív technológiával termelt halak telepíthetőségének vizsgálata 

Ezüstkárász, amur, leánykoncér hazai jövőjének vizsgálata 

További, szakmai- és szükségletalapú jogalkotás elősegítése 

MA-HAL további célzott támogatása 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Haltermelési-telepítési koordináció 

Hogyan tovább? 
 

MOHOSZ javaslat 2021-2027, MAHOP tervezés (17 milliárd Ft 

keretösszegre) 

Maximum 50% területalapú támogatás  

Területalapú támogatás differenciálása termelési szerkezet, 

módszer és területnagyság szerinti korrekciókkal 

Minimum 2,5 milliárd Ft élőhely-fejlesztés, az eddigi 50% helyett 

70-90-100% támogatással (közfeladat-ellátás, állami vizeken) 

K+F, innováció kiemelt támogatása 

Pályázati adminisztrációs kötelezettségek jelentős egyszerűsítése, 

elbírálás és kifizetések jelentős felgyorsítása 

Közös eszközparkok vizsgálata - integráció vs. jövedelmezőség 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Mi szükséges még a szektor     

további fejlesztéséhez? 
 

A megkezdett út konzekvens folytatása. 

 Tiszta, rendezett jogszabályi és szervezeti viszonyok, stabilitás;  

az EU és hazai források célzott bevonása, a Kormány és az AM támogatásával további, 

felelős „befektetés a jövőbe”.  

Az 1526/2016. (IX. 29.) Korm. határozat végrehajtása, az 

infrastrukturális lemaradás behozása, a horgászturisztika 

fejlesztése. 
 

Konzekvens rendszerszemlélet, reális tervezés, átláthatóság,  

a minisztériumok, hatóságok együttműködése. 

Bürokráciacsökkentés, elektronizáció, az adminisztráció egyszerűsítése és 

automatizálása, párbeszéd a szolgáltatókkal. 

A horgászok reális igényeinek kiszolgálása. 
 

A horgászati célú haltermelés és kihelyezés átalakítása, az ágazati jövedelmezőség 

fokozása, a „papírhalazás” teljes felszámolása.   

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Célértékek, ha mindez megvalósul 
 

A megvalósítástól számított 5 éves ciklusban reálisan  

20-35%-os hazai és külföldi forgalmi növekményt feltételezve             

kb. 5-8.000 új munkahely jöhet létre,  

de e célok eléréséhez további állami és vállalkozói fejlesztés, 

beruházás és szabályozási támogatás is szükséges. 

 

A regisztrált hazai horgászlétszám hamarosan elérheti az 575.000 

főt, a külföldi horgászturisták száma az évi 100.000 főt, 

a regisztrált vendégéjszakák száma az évi 500.000 alkalmat, 

 így mindez 10 Mrd Ft/év árbevétel-növekményt jelenthet. 

 

A társadalmi befektetések értéke már középtávon közvetlenül 

megtérül, s a közvetett (belső felhasználási, egészségügyi, 

kiegyenlítési stb.) makrogazdasági hatások is jelentősek. 
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MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

Összegzés 
 

Ma már tudjuk, hogy mit szeretnénk és főleg azt is, hogy miért, 

így tisztában vagyunk azzal is, hogy a kitűzött célok elérése 

áldozatokkal is jár, ám a szektor stabilizációja érdekében  

elemi érdekünk a további, konzekvens végrehajtás. 

 

„Egyedül nem megy”: Mivel ismerjük erősségeink mellett a 

gyengeségeinket is, tudjuk, hogy együttműködésre vagyunk ítélve! 

Ennek jegyében az elkerülhetetlen szervezeti és piaci 

átrendeződéseket nem hatalmi eszközökkel, hanem a szabályozott 

verseny során, természetes kiválasztódással kívánjuk biztosítani. 

  

Hiszünk abban, hogy társadalmilag hasznos természeti 

adottságaink és erőforrásaink okszerű kihasználása, értékeink 

felelős védelme, kapcsoltan a horgászat, a horgászturizmus és a 

tágabb értelemben vett szektor komplex fejlesztése. 

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 



39 

MOHOSZ: „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 

 

 

 

Köszönjük a figyelmet! 
 

 

Kérjük minden érdekelt munkáját 

és minden érintett további segítségét  

közös terveink megvalósításához! 

 

 

Teremtsük meg együtt a jövőt!   

2019.12.04. MA-HAL Közgyűlés, Budapest 


