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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

A horgászat jelene és jelentősége 
Magyarországon 1. 

 
A családtagokkal együtt 1 millió embert érint, 

itt gondoljunk a közös rekreációra vagy akár a kifogott hal 
elfogyasztására is 

 
330.000 regisztrált magyar horgász van és évente már most  sok 

ezer külföldi horgászturista érkezik, s jellemzően nem az 
idegenforgalmi főszezonban 

 
Több ezer közvetlen munkahelyet jelent, az egyesületi 

jegykiadóktól a halőrökig, a horgászboltosoktól a csónakkikötő 
üzemeltetőkig; közvetett hatása pedig még szélesebb spektrumú 
többek között a szálláshely-szolgáltatás, a „haltermelés”, vagy a 

horgászati célú termékgyártás területén 
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Szervezeti stratégia „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 jogszabályi környezet megújult és ma már egyértelműen a 
horgászok és a horgászat érdekét szolgálja 

 
Az új szabályozási környezetben a horgászcélú 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 
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A horgászat jelene és jelentősége 
Magyarországon 3. 

 
A felelős, horgászcélú halgazdálkodás hozzájárul a jó környezeti 

állapot megőrzéséhez, a vízterületek komplex fejlesztéséhez 
 

A horgászat hivatalos sportként már nemzetközileg is elismert,        
s a horgászsport a világversenyeken elért eredményei okán az 

egyik legeredményesebb nemzeti sportágunk 
 

A horgászat és a halfogyasztás bizonyítottan hozzájárul az 
egészség megőrzéséhez 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Kitekintés Európába és „azon is túl” 
 

Számos országban a horgászturizmus kiemelt, államilag címzetten 
is támogatott ágazat, s mindez igaz az édesvízi környezetre is  

 
Több nemzet esetében a horgászok lakosságszámra vetített aránya 

jóval magasabb (akár ötszöröse), mint Magyarországon  
 

Az alapfokú horgászati oktatás beépült a nemzeti tantervekbe   
 

Bejáratott szervezeti és minősítési struktúrák működnek, magas 
fokú önrendelkezéssel és forráselosztási lehetőséggel 

 
A fejlesztésekre vonatkozó tervezési ciklusok közép- és hosszú 

távúak, előtérbe került a non profit gazdálkodás 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Mit csinál a megújult MOHOSZ? 
 

Jelenleg több, mint 1000 horgász egyesületen és  
28 tagszervezeten, valamint 4 speciális jogállású tagon keresztül az 
FM stratégiai partnereként szervezetten, koordinatív és szolgáltató 

feladatokat is elvégezve ellátja  
330.000 horgász (jelenleg már 98%) és 1.500 kishalász  

országos érdekvédelmét és érdekképviseletét 
 

MOB NOS sportági szakszövetségként is tevékenykedik,  
ahol közel 3.000 igazolt versenyző szerez dicsőséget a 

világversenyeken Magyarországnak (mindez a számok nyelvén az 
elmúlt 12 évben 60-nál is több VB, EB érmet jelent) 

 
Működteti a „Magyar Csapat” / „Team Hungary” támogatási 

rendszert, amely 2015-től kiemelt figyelmet fordít az  
utánpótlás-nevelésre, a gyermek horgászsportra is 
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Mit csinál a megújult MOHOSZ? 
 

Kiadja a Magyar Horgász havi magazint, amely 60.000 feletti 
példányszámával az egyik legnagyobb magyar nyomtatott 

szabadidős sajtótermék 
 

Haszonbérlőként az Állam egyes vízterületein (pl. Velencei-tó) 
közvetlen halgazdálkodást folytat 

 
Tulajdonosként horgászturisztikai célú ingatlanokat (horgásztanya, 

csónakkikötő) üzemeltet 
 

Tulajdonosként haltermelő tógazdaságot üzemeltet 
 

Részt vesz az állami feladatok ellátásában (állami horgászokmány 
kiadása, vizsgáztatás, halőrzési és statisztikai feladatok stb.) 
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Prioritások 
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Néhány tévhit és azok eloszlatása 
 

A horgászattal, horgásztatással összefüggő „közfeladatok” nem 
feltétlenül kizárólagos állami, hatósági feladatok 

 
A „szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése” viszont 

közfeladat (Sporttörvény) 
 

A sporthorgászat  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 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Eredmények, mint eszközök 
 

Új  törvény a halgazdálkodásról és a halak védelméről, új alapokon 
 

Új jogszabályok, köztük a 92,5%-os támogatottsággal, sarkalatos 
törvényként elfogadott kijelölés intézménye és következményei  

 
Egységes, ÁSZF alapú, dinamikusan változtatható,  

egyszintű alhaszonbérleti szerződés,  
közvetlenül a MOHOSZ és a halgazdálkodási hasznosító  

horgász szervezet között 
 

Új Alapszabály, szervezeti felépítés és gazdálkodási logika 
 

Új, egységes horgászati okmány („6 az 1-ben”), kapcsoltan 
egységes értékesítés, egységes, ÁSZF alapú, kétszintű 

(albizományosi és forgalmazási) szerződésekkel 
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A valódi eredmények 1. 
 

A lehető legtöbb víz 2016-tól kijelöléssel 15 évre horgászvíz,  
felelős, szándékaink szerint a horgászok valódi érdekeit képviselő 

horgászszervezeti gazdálkodóval 
 

Gyakorlatilag megvalósul a „teljes lefedettség”: a Balaton 
halgazdálkodója már speciális jogállású tag, a Tisza-tó 
halgazdálkodója pedig a napokban döntött a belépésről 

 
Szervezeti integráció: új tagszervezetek (ideértve a kishalászok 
érdekképviseletét is) és speciális jogállású tagok (ideértve az 

eddigi halászatban is érdekelt haltermelőket) befogadása 
 

Több, mint 20.000 régi-új szervezett horgász és közel                     
100 egyesület, közel 5.000 új MAHOR előfizető (megújult weblap 

mellett) és közel 1.000 új igazolt horgászsport versenyző 
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A valódi eredmények 2. 
 

A MOHOSZ alhaszonbérlőire, albizományosaira és forgalmazó 
egyesületeire is kötelező irányelvek rendszerének bevezetésével 

megindult a „megélhetési mértékű” horgász halelvitel korlátozása 
(100 db/év) 

 
Végre „találkozik” az egységes állami horgászokmány  

és az éves területi jegy érvényességi ideje  
(tárgyévet követő év 01.31.)  

 
Megkezdődtek a területi jegyek egységesítései, összevonásai, 

egyidejűleg áremelési korlátozások kerültek bevezetésre  
(pl. összevont 150%) 

 
Transzparens gazdálkodással pozitív gazdálkodási eredmény, 

jelentős céltartalékok, elindult az új típusú adatszolgáltatás 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

A valódi eredmények, bonus 
 

Turizmusfejlesztés: tiltottból támogatott 
 

A közelmúltban megjelent a felhívás a megyei szintű tematikus 
turisztikai fejlesztések megvalósítása, turisztikai termékcsomagok 

létrehozása érdekében, „Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés” címen (TOP-1.2.1-15)  

 
A MOHOSZ közbenjárására a pályázati felhívás lehetővé teszi a 

természetes vizek mellett kialakított horgászhelyek, illetve meglévő 
horgásztavak infrastrukturális fejlesztéseit (öltözők, mosdók, 

stégek, közösségi terek kialakítása, fejlesztése) 
  

A  közeljövőben várható a megyei jogú városok területén történő 
fejlesztések  megvalósulását támogató felhívás is, illetve vizsgálat 

alatt van egy kiemelt, országos program indítása 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Hogyan tovább, horgászok? 
 

Egyszerűsíteni kell a „horgásszá válás” és az okmányok 
kiállításának, megújításának adminisztratív folyamatát,  

2017-től lehetőleg egységes kártyaalapú horgászokmány 
megteremtése mellett 

 
Fel kell gyorsítani az információáramlást és magának az 

információknak az eljuttatását is a horgászokhoz 
 

Ki kell iktatni a rendszerből a felesleges, párhuzamos, nem 
transzparens elemeket és költségeket, 

 s ahol szükséges, a túlszabályozottságot is 
 

Féken kell tartani a horgászat és a horgásztatás állami, szövetségi, 
tagszervezeti, egyesületi és főleg egyéni költségeit 
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Hogyan tovább, egyesületek? 
 

Támogatni kell a kisebb vizeknél az önálló egyesületi 
halgazdálkodási hasznosítás lehetőségét, egyben meg kell 
határozni a vízkezelő egyesületek többletjogosítványait és 

lehetőségeit az alhaszonbérleti szerződésben előírt 
többletkötelezettségek ismeretében 

 
Szolgáltatási pontok létrehozásával segíteni és optimalizálni kell a 

kis egyesületek munkáját (közösségi terek, könyvelési, 
szaktanácsadási szolgáltatások, eszközkölcsönzés stb. biztosítása) 

 
Meg kell erősíteni a halőrzést, fejleszteni kell a halállományt 

 
Pályázati eszközök segítségével ösztönözni kell a komplex 

gazdálkodást, a vízparti szolgáltatások fejlesztését, s a 
halállományi, valamint a szolgáltatási specializációt 
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében”  
 

Hogyan tovább, tagszervezetek? 
 

Meg kell határozni a tagszervezeti szolgáltatási minimumot, meg 
kell szüntetni az egyesületi tagfelvételek „árversenyét”, majd 

hatékonyan, reális területi alapú szervezéssel meg kell teremteni 
a kiemelt horgászvizek optimális kezelésének, komplex 

hasznosításának alhaszonbérlői, társ-alhaszonbérlői feltételeit 
 

El kell látni a szolgáltatási pontok üzemeltetését (lehetőleg egyre 
nagyobb számban a kiemelt horgászvizek közvetlen közelében),      

s itt kell ellátni a képzési, vizsgáztatási feladatokat is; egyben 
térségi szolgáltatási spektrumot és benne halgazdálkodási 
eszközparkot kell fenntartani a külön-külön nem kifizetődő 

feladatok ellátása, a gépek hatékony kihasználása érdekében  
 

Meg kell teremteni a gyermek-, ifjúsági- és utánpótlás korosztályok 
fejlesztésének, a versenysport lokális működtetésének feltételeit 
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Hogyan tovább, speciális jogállású tagok? 
 

A kiemelt hasznosítóknak (Balaton, Tisza-tó) kiemelt szerepet kell 
biztosítani a horgászturisztikai fejlesztéseknél  

 
A „haltermelőknek” kiemelt lehetőséget kell adni a horgászvizek 

telepítéseire, támogatva a faj- és korosztály szerinti szerkezet 
átalakítását, valamint az extenzív,  

több éves ciklusú horgászcélú „haltermelést” az erre alkalmas,  
közvetlenül horgászati célra hasznosított vízterületeken  

(megjegyzés: az állítson elő minőségi halat, aki erre szakmailag felkészült) 
 

A MOHOSZ biztosítani kívánja a minőségi halőrzést, valamint a tartós 
rendelkezésre állást az ökológiai és szelektív halászat, a halmentés 

lehetősége tárgyában az erre irányuló szolgáltatások megvásárlásával  
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Hogyan tovább, MOHOSZ? 
 

Következetesen képviselni és védeni kell valamennyi szervezett 
magyar horgász jogos érdekeit, megadva számukra az időben és 

minőségben megfelelő tájékoztatást is 
 

Hatékony működéssel és transzparens gazdálkodással koordinálni 
és szervezni kell Hazánk horgászvizeinek non-profit, komplex 

halgazdálkodási hasznosítását, a nagyobb kiemelt horgászvizek 
esetében önálló, vagy társhasznosítói szerepkörben, ott üdülési és 

egyéb horgászturisztikai célú szolgáltatásokat is üzemeltetve  
 

El kell látni az okmánykiadással, a vizsgáztatással, a vizek és a 
vízparti horgászcélú szolgáltatások fejlesztésével és minősítésével, 

a versenysport működtetésével, a versenyek minősítésével és 
engedélyezésével kapcsolatos feladatokat  
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Hogyan tovább, MOHOSZ? 
 

Stratégiai partnerként hatékonyan részt kell venni a horgászatot, 
horgászturizmust érintő jogszabályok és pályázati kiírások 

előkészítésének, módosításának és értékelésének folyamatában 
 

Stratégiai partnereket bevonva a tudomány és a működési-
üzemeltetési gyakorlat területéről a kutatás-fejlesztéstől a 

fejlesztési megvalósításig együtt kell munkálkodni az ágazat 
fejlesztése, fejlődése érdekében (lsd. SZIE projekt)  

 
A különleges rendeltetésű, kiemelt horgászvizek, az eltérő 

hasznosítási formák, valamint a kapcsolódó jelentős 
horgászturisztikai és haltermelési szolgáltatások, tevékenységek 
esetében a rendszer szinergiáinak feltárása érdekében meg kell 

teremteni a hálózatszerű, összehangolt működés feltételeit   
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Kiemelt szövetségi célok 1. 
 

Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászturisztikai Stratégia (NHHS) 
megalkotása és kormányzati elfogadtatása, a tárgyban további 

uniós forrásbevonás lehetőségének megteremtése 
 

A MAHOP forrásaiból a horgászcélú haltermelés feltételeinek 
támogatásának elősegítése; a telepítések 10%-os, majd évi 5%-os 

volumenű emelése, egyidejűleg a faj- és korosztály szerinti 
szerkezet fokozatos átalakítása 

 
A Halgazdálkodási Alap forrásaiból a halőrzés feltételeinek 

(gépjármű, egyenruha, eszközök) támogatásának elősegítése 
 

A hal- vagy a telepített hal ÁFA-jának 27%-ról 5%-ra csökkentése, az 
így „felszabaduló” 900 MFt egyidejű visszaforgatása a 

haltelepítésbe és a központi költségvetésbe 
 

Adattár  
 

Turisztikai szervezet   
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Kiemelt szövetségi célok 2. 
 

A Halgazdálkodási Adattár és a kapcsolódó vízterületi állami 
nyilvántartások teljes megújítása 

 
A SZÁK program újragondolása, alkalmassá téve azt egyben az 

egyesületi tagnyilvántartás integrált kezelésére is 
 

Egységes MOHOSZ horgászkártya kialakítása, egyben a 
„bélyegrendszer” megszüntetése  

 
Interaktív, horgászbarát vízterületi-, egyesületi- és szolgáltatási 
információs rendszer fejlesztése, interaktív hivatalos magyar 

rekordlista-rendszer fejlesztése 
 

Legyen a horgászat alapfokú tananyag, melyet a horgászvizsga zár 
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Mi szükséges a horgászturizmus 
fejlesztéséhez? 

 
Tiszta, rendezett jogszabályi és szervezeti viszonyok, stabilitás 

 
Konzekvens rendszerszemlélet, reális tervezés 

 
A szektor tervezési, irányítási és koordinációs, valamint felügyeleti 

feladatainak újraelosztása  
 

Az adminisztráció könnyítése, egyszerűsítése 
 

EU források célzott bevonása, „befektetés a jövőbe” 
 

A horgászcélú halkihelyezés ÁFA-tartalmának jelentős 
csökkentése, egyben a „papírhalak” teljes felszámolása   
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Mit kell még figyelembe venni a 
horgászturizmus fejlesztésénél? 

 
Tudatosítani kell, hogy a területi jeggyel nem halat veszünk 

 
A nagy természetes hazai vizek halállományának érzékelhető 

átalakításához, minőségi fejlesztéséhez legalább öt,  
de inkább tíz év szükséges, különös tekintettel  

a horgászturisták fogási igényeire 
 

A kapcsolódó szolgáltatások megteremtése és minőségbiztosítása 
legalább annyira fontos, mint maga a halállomány 

 
A természeti adottságok okán sokszor a gazdaságilag 

legelmaradottabb térségekben lehet a legnagyobb eredményt 
elérni, így ez a helyi Önkormányzatok érdeke is  
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Szervezeti stratégia „a vizek, a halak, a horgászok érdekében és védelmében” 
 

Célértékek, ha mindez megvalósul 
 

Az előttünk álló 6 éves fejlesztési ciklusban reálisan kétszeres 
külföldi és 35%-os hazai forgalmi növekményt feltételezve             

kb. 5-8.000 új munkahely jöhet létre,  
de e célok eléréséhez legalább évi 20 Mrd Ft közvetlen állami és 

vállalkozói fejlesztés, beruházás szükséges 
 

A szervezett hazai horgászlétszám átlépheti a 400.000 főt,  
a külföldi horgászturisták száma az évi 100.000 főt és 

az 500.000 vendégéjszakát, ami önmagában csak ezen az ágon      
10 Mrd Ft éves árbevétel-növekményt jelent 

 
A társadalmi befektetések értéke a 7. évtől kezdve már közvetlenül 
megtérül, s közben a közvetett (belső felhasználási, egészségügyi, 

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

Összegzés 
 

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

Tisztában vagyunk azzal, hogy a kitűzött célok elérése áldozatokkal 
is jár, de elemi érdekünk a vétkesek és a vétlenek elhatárolása 

 
Ismerjük az erősségeink mellett a gyengeségeinket is, így tudjuk, 

hogy együttműködésre vagyunk ítélve 
 

Nem gondoljuk azt, hogy „minden a horgászat körül forog”, ám 
hiszünk abban, hogy társadalmilag hasznos a horgászat és a 

horgászturizmus fejlesztése, kapcsoltan természeti adottságaink 
és erőforrásaink okszerű kihasználása, értékeink felelős védelme 

 
Kérjük minden érintett szíves támogatását,  

segítségét terveink megvalósításához!   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


