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Horgászok létszáma/eloszlása az 
Európai Unióban 

 EU 27-ek lakossága 493 millió fő 

 Horgászok létszáma: kb. 25 millió fő, eloszlásuk kb. 35% 
tengeri horgász, 65% édesvízi horgász 

 Az EFTTA (European Fishing Tackle Trade Association) 
valamint az EAA (European Anglers Alliance) kimutatása 
szerint a horgászat gazdasági mutatói: 

– 100.000 foglalkoztatott fő csak a horgászcikk kereskedelem terén 

– 2900 gyártó és forgalmazó vállalat évi  5milliárd euró árbevétellel 

– Több mint 13.000 horgászbolt szolgálja a horgászokat 

– A horgászturizmussal kibővített statisztika szerint  a szektor 
gazdasági jelentősége meghaladja a 25milliárd eurót. 

 
 Forrás: www.eaa-europe.org/web/Pages/About/AboutEAA-EN.htm#NumberAnglers 

 www.eaaeurope.org/web/Files/AnglingDef/DEFINITION-EAA_Angling_Def_long_FINAL_EN.doc 
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Országonkénti horgászlétszám 
statisztika 

Nagy-Britannia        4 200 000     

Franciaország        4 000 000     

Németország        3 500 000     

Svédország        1 900 000     

Hollandia        1 600 000     

Finnország        1 400 000     

Spanyolország        1 200 000     

Lengyelország        1 100 000     

Olaszország        1 000 000     

Románia           650 000     

Ausztria           500 000     

Magyarország           450 000     

Írország           500 000     

Dánia           450 000     

Belgium           400 000     

Görögország           300 000     

Csehország           270 000     

Bulgária           250 000     

Portugália           250 000     

Lettország           200 000     

Szlovákia           150 000     

Szlovénia            80 000     

Litvánia            70 000     

Észtország            50 000     

Luxemburg              4 000     

Ciprus              3 000     

Málta              2 000     



Néhány adat az Egyesült Államokból 

 Lakosság 300 millió 

 Horgászok létszáma 44millió 

 Több ember horgászik mint a teniszt és a 

golfot űzők létszáma összesen 

 Horgászat gazdasági jelentősége: 

116milliárd dollár 

 
 Forrás: http://www.asafishing.org/content/statistics/ 

 



Svédország példája 

 Svédország alig 9 milliós lakosságának 22% horgászik, szemben az 
EU átlag 5%-al 

 Svédországban a horgászat és a horgászturizmus együttes 
jelentősége 10-szer nagyobb az ipari halászaténál 

 A horgászat mintegy 1 milliárd svédkorona (110mil EUR) jelentőséggel 
bír, szemben a halászatban megforduló 75millió koronával (8mil EUR) 
(Forrás: Fiskeriverket, the Swedish Fisheries Board ) 

 Az Eftta és EAA közösen, hosszú évek lobby tevékenységének első 
sikereként értékelte a Svéd kormány helyzetfelismerését és a 
horgászatra valamint a horgászturizmusra fordított kiemelkedő 
figyelmét, az ipari halászat visszaszorítása mellett. 

 
 http://www.eftta.com/english/news_indepth.html 



Magyar Horgászcikk kereskedelem 

 Magyarországon mintegy 1000 horgászcikk 
kereskedelmi egység létezik. 

 A horgászboltok átlagos mérete alig éri el az  

 50nm-t, szemben a Nyugat Európai 200nm-el 

 Becslések szerint hazánkban minden horgászathoz 
kapcsolódó gazdasági tevékenységet és 
szolgáltatást nézve az ágazat potenciálja 
meghaladja a 35-40 milliárd forintot 

 A horgászcikk kereskedelem mintegy harmadát adja 
a szektor gazdasági jelentőségének 



Horgászboltok tulajdonosi szerkezete, 
működésük 

 A magyarországi horgászboltok két harmada 

családi tulajdonban álló ingatlanban üzemel 

 Az üzemeltetők több mint 70%-a egyéni 

vállalkozó és betéti társaság 

 Mikro vállalkozások, melyek a csoportra 

jellemző tipikus tőkehiánnyal küzdenek 



Horgászcikk gyártás Magyarországon 

 Magyarországon mintegy 200 gazdasági 

társaság foglalkozik horgászcikk gyártással 

 A Magyar horgászcikk gyártók ismertek és 

elismertek az európai piacon, különösképpen 

az etetőanyagok és csalik piacán 

 A Távol-keleti gyártás versenyképességének 

visszaszorulásával gyártóink komoly 

lehetőség elé néznek 



Ausztriai kutatás szerint a pihenés és 
kikapcsolódás a legfontosabb motiváló 
tényező a horgászat gyakorlásához 

 

Forrás: EAA, Social and Economic Value of Northern and Central Europe 


