SZÖVETSÉGBEN
A HORGÁSZOKKAL
Megvédjük a hazai vizek élővilágát

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY 2022.
kormany.hu
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TISZTELT HORGÁSZTÁRS!
Természetes vizeink megóvása, a hosszú
múltra visszatekintő magyar horgászkultúra
megőrzése nemzeti kötelességünk. A magyar
kormány ezért stratégiai szövetségeseként
tekint a hazai horgászok örvendetesen gyarapodó – immáron 700 ezer főt számláló –
közösségére, és igyekszünk mindent megtenni
azért, hogy vállalt értékeikhez és társadalmi
súlyukhoz méltó, kiemelt figyelmet, szakmai
és anyagi segítséget is kapjanak.
Az elmúlt években ezért folyamatosan bővítettük Magyarország legnagyobb civil társadalmi szervezetének, a Magyar Országos Horgász
Szövetségnek nyújtott támogatásokat. Ennek keretében új pályázati
lehetőségeket és évről évre rendelkezésre álló forrásokat biztosítunk
a horgászszervezetek, az infrastruktúra és a horgászturizmus fejlesztésére, de tovább folytatjuk a szükséges okmányok online vásárlási
folyamatának egyszerűsítését és az eszközpark bővítését is.
Bízom benne, hogy a javuló körülményeknek és a folyamatosan
bővülő lehetőségeknek köszönhetően még többen szeretik majd meg
ezt a csodálatos sportot és válnak a horgásztársadalom tagjává.
A magyar horgászok a jövőben is számíthatnak a támogatásunkra,
hiszen Magyarország előre megy, nem hátra!
Budapest, 2022. február

MAGYARORSZÁG KORMÁNYÁNAK
KIEMELT STRATÉGIAI PARTNEREI

A HORGÁSZOK,
A HORGÁSZSZERVEZETEK ÉS
A HALTERMELŐK
2016-tól új időszámítás kezdődött a természetes vizeken

Orbán Viktor
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A LEGNAGYOBB CIVIL
SZERVEZET

MEGVÉDJÜK A HAZAI VIZEK
ÉLŐVILÁGÁT

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Magyarország legnagyobb hálózatos civil szervezete.

770 ezer

2021 év végéig több mint
került a nyilvántartásba.

regisztrált horgász

Jelenleg 711 hivatásos és
1136 társadalmi halőr teljesít szolgálatot.

18 db járműfelépítmény került beszerzésre.
41 db terepen is jól használható halőri robogó
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57 db-ra gyarapodott a MOHOSZ
Halőri Szolgálat gépjárműflottája.

63 csónakmotort és 39 csónaktestet
kaptak a halőrök.

151 millió forint értékben kerültek

közbeszerzésre hivatásos halőri egyenruhák.
Magyarországon jelenleg 2221 nyilvántartott
halgazdálkodási vízterület található. Ezekből
összesen az összterület 84%-a, 134 252 hektár
tartozik a horgászszövetség szervezeti rendszerébe.

22 szonár, 42 digitális hőkamera, 39 éjjellátó és 188 egyéb eszköz (vadkamera, távcső,
fényképezőgép) került beszerzésre.
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HALÁLLOMÁNY BŐVÍTÉSE
A HORGÁSZOK ÉRDEKÉBEN
Az elmúlt három évben több mint 150 horgászszervezet részesült összesen közel 450 millió Ft értékű haltelepítési támogatásban.
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2020 tavaszán Magyarország Kormánya a COVID–19világjárvány miatt kialakult helyzetben rendelkezésre álló
extra halmennyiség állami felvásárlásával is támogatta
a Magyar Állam tulajdonát képező őshonos halállományok
fejlesztését. Azonnal bővültek a horgászati lehetőségek is,
mert az intézkedés a háromnyaras korosztályú pontyokat
érintette. A döntésre az Agrárminisztérium, az Agrárkamara, valamint a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi
Szervezet kezdeményezésére került sor, a sikeres végrehajtást
a MOHOSZ közfeladat-ellátásáért felelős Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ koordinálta.

805

millió
Ft

1177
tonna

453

telepítési
hely

RENDKÍVÜLI SEGÍTSÉG
A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY
IDEJE ALATT
A magyar halgazdálkodás történetének
legnagyobb haltelepítési akciója valósult
meg 2020 tavaszán.
18 szállítási nap
27 haltermelő bevonásával
80 szállító jármű
450 fuvar
324 horgászvíz
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KIEMELT FIGYELEM
A VÍZPARTI TERMÉSZETES
KÖRNYEZET FENNTARTÁSÁRA
2021 év végére már 165 horgászszervezetnél áll rendelkezésre olyan eszközpark, amely a vízparti környezet fenntartását
szolgálja, ezzel is elősegítve a horgászok komfortérzetét.

16 gazvágó gép
20 ágdaráló
26 mulcsozó-gazvágó kistraktor
43 univerzális utánfutó
73 magassági ágvágó
88 láncfűrész
191 fűkasza

319,5 millió Ft értékű eszközpark
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JAVÍTJUK
A VÍZMINŐSÉGET
A halállomány nagyságának és sokszínűségének megőrzése
érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a vízminőség megőrzésére és javítására.

137 támogatott horgászszervezet
75 szivattyú
82 aggregátor
256 levegőztető

165 millió Ft

értékű, a vízminőség megőrzését
támogató eszközpark
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A SPORTHORGÁSZATBAN IS
A GYERMEKEK JELENTIK
A JÖVŐT
A horgászszövetségi közfeladat-ellátást támogató kormányzati forrásoknak is köszönhetően a horgászszervezetek utánpótlás-nevelésre és oktatásra évről évre jelentősebb összeget fordítanak.

227 millió Ft

megvalósítási érték

157 sporthorgász
szakkör

205 támogatott

gyermek- és ifjúsági
horgásztábor

VILÁGELSŐK
A HORGÁSZSPORTBAN
2017-től Magyarország közel egy évtizedes kihagyás után
újra sikeresen bekapcsolódott a horgászsport-világbajnokságok szervezésébe, és az új sporttámogatási és -irányítási
rendszer segítségével az eredmények is látványosan javultak.
Világ- és Európa-bajnoki éremtáblázat 2018 és 2021 között:

458

gyermeknapi
horgászverseny
és ifjúsági
horgászviadal

5237 táboroztatott
kis horgász

16
ezüstérem

14
aranyérem

11
bronzérem

AZ ÚSZÓS SZAKÁGBAN MAGYARORSZÁG
VEZETI A VILÁGRANGLISTÁT, ÉS
AZ ÉDESVÍZI SZAKÁGAK ÖSSZEVETÉSÉBEN
A VILÁG LEGJOBB HORGÁSZNEMZETE.
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MAGYAR ASZTALRA
MAGYAR HALAT!
2018. január 1-jétől az étkezési hal áfája 27-ről 5 százalékra mérséklődött.
A „Minőségi Magyar Hal” tanúsító védjegy garanciát jelent
a vásárlók számára a haltermékek kiváló minőségét illetően. 2015
októberében a bajai halászlé, 2017 márciusában pedig a tiszai halászlé is hungarikum lett.
A halfogyasztás népszerűsítésének érdekében a MA-HAL kezdeményezésére elindult a HalPéntek program. Maguk a sporthorgászok
fogásaikból évente mintegy 5600 tonna halat mint egészséges
táplálékot fogyasztanak el.
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SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSEK
A HORGÁSZOK ÉS A HORGÁSZSZERVEZETEK ÉRDEKÉBEN
A horgászszövetség tulajdonában lévő, folyamatosan fejlesztett, komplex szemléletű, évente több millió tranzakció lebonyolítását támogató HORINFO informatikai program használata egyaránt megkönnyíti
a horgászok és a horgászszervezetek életét, egyszerűsíti és gyorsítja
az adminisztrációt. Az ügyvitel-támogató fejlesztések után idén fokozatosan kialakításra kerülnek a közösségi és horgászturisztikai szolgáltatási felületek, segítve a horgászokat a mindennapi vásárlási döntésekben,
a lehetőségek összehasonlításában is.
online horgász regisztráció
Magyar Horgászkártya
balesetbiztosítással
ingyenes digitális állami
horgászvizsga
online turista állami horgászjegy
vásárlás a horgászatot kipróbálni szándékozóknak
kedvezményes áron előfizethető
Magyar Horgász havilap akciókkal, nyereményekkel
közel 2500 online módon,
SZÉP-kártyával is megvásárolható területijegy-típus
98 vízterületre érvényes, kedvezményes árú országos összevont
jegy vásárlási lehetősége
nevezés lehetősége 2022-től
már 29 országos horgászsport
bajnokságra

online versenyzői engedély és
versenyjelentkezés
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Általános ügyfélszolgálat:
+36 59 324 432;
ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu
Horgászjegy Kft. HORINFO
szolgáltatási információk:
+36 1 248 2597;
horinfo@horinfo.hu
Magyar Horgász Szerkesztősége:
+36 1 331 3300; info@mahor.hu
Horgászszervezeti pályázati információk:
+36 1 248 2590;
titkarsag@mohosz.hu
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KÖZÖS
EREDMÉNYEINK
Magyarország Kormányának kiemelt stratégiai partnerei
a horgászok, a horgászszervezetek és a haltermelők.
2016-tól megszűnt a kereskedelmi célú halászat
a természetes vizeken.
A Büntető Törvénykönyvnek köszönhetően az orvhalászat –
az új halgazdálkodási és halvédelmi törvény célkitűzéseivel
összhangban – bűncselekménynek számít.
A halfogyasztás népszerűsítése kiemelt feladatunk, ezért megőrizzük
az étkezési hal 5%-os áfáját, és támogatjuk a haltelepítések forrását is
biztosító, minőségi hazai hal termelését.
A MOHOSZ mint a horgászok és a horgászegyesületek országos
érdekképviseletét és koordinációját ellátó szervezet lett 2030 végéig
a legtöbb vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlője.
A MOHOSZ 2021-től már 37 közfeladat ellátására kapott
felhatalmazást, s a megkapott támogatási és szabályozási
lehetőségeivel egységes elvek szerint, átlátható módon segíti
a horgászszervezeteket.
Egyszerűbbé vált az ügyintézés az új horgászokmánnyal, valamint
az online is kiváltható területi jegyekkel.
Modern eszközökkel segítjük a halőrzést és a vízparti munkavégzést,
tovább elektronizáljuk az okmányvásárlást.
A halgazdálkodás és a horgászügyvitel támogatása érdekében évi több
száz millió forint jut el a sikeresen pályázó horgászszervezetekhez.
Az őshonos halállomány, az élőhelyek védelme, a vízparti szolgáltatások
fejlesztése és a horgászturizmus támogatása kiemelt feladatunk.
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KÖSZÖNJÜK A MAGYAR HORGÁSZOKNAK,
HOGY SPORTSZERŰ MÓDSZEREKKEL ÉS
ESZKÖZÖKKEL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGÜKKEL
HOZZÁJÁRULNAK A TERMÉSZETI ÉRTÉKEK,
A VIZEK ÉS VÍZPARTI KÖRNYEZET MEGÓVÁSÁHOZ!

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!
Maradjon velünk kapcsolatban, és ismerje meg a legfontosabb kormányzati intézkedéseket.
Töltse ki, tegye borítékba, és küldje el részünkre az alábbi űrlapot.
Postacím: MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896

Irányítószám

Település

Út, utca, tér			

Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Vonalas
telefon

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj,
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ A kiadvány részét képező „Maradjunk kapcsolatban” adatlap kitöltésével és a Miniszterelnöki Kabinetirodának történő visszaküldésével friss információkhoz juthat. Amennyiben továbbra is kapcsolatban kíván maradni Magyarország Kormányával, kérjük, írja alá az adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatot – ezzel hozzájárul közölt személyes adatainak (név, cím, telefonszám)
kezeléséhez –, és küldje vissza a „MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA 1896” címre. Amennyiben elektronikus úton is kapcsolatot kíván
tartani, kérjük, adja meg e-mail-címét. Személyes adatai (név, cím, e-mail-cím, telefonszám) megadásával és az adatlap aláírásával Ön
hozzájárul, hogy a közölt személyes adatait (név, cím, e-mail-cím, telefonszám) további kapcsolattartás, véleménykérés és a legfontosabb kormányzati intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából Magyarország Kormánya a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján, a hozzájáruló nyilatkozata visszavonásáig kezelje. Magyarország Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki
Kabinetiroda (1014 Budapest, Színház utca 1.) látja el. A személyes adatokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) a KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft. (1081 Budapest, Csokonai utca 3.) bevonásával dolgozza
fel és az IdomSoft Zrt. (1138 Budapest, Váci út 133.) tárolja. Önt mint érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megilleti
a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezelés korlátozásához és az adathordozhatósághoz való jog. A hozzáféréshez
való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes
adatok tárolásának időtartamáról, a személyes adatok gyűjtésének módjáról. A hozzáféréshez való jog keretén belül az adatkezelő
az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ön mint érintett bármikor jogosult
továbbá a pontatlanul, tévesen kezelt adatai helyesbítését kérni. Az adatkezelés korlátozásához való jog alapján Ön mint érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ha az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Ön mint érintett
jogosult továbbá arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést abban az esetben is, ha az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását – vagy amennyiben az adatkezelőnek már
nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. Abban az esetben, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik,
amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ön
mint érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat. A hozzájárulása alapján kezelt adatai tekintetében Ön mint érintett élhet az adathordozhatósághoz való jogával, ennek kapcsán kérheti az adatainak tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
történő kiadását vagy– amennyiben ez technikailag lehetséges – az Ön által megjelölt harmadik személy részére történő átadását.
A kapcsolattartási célból megadott adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatait
az adatkezelő 3 munkanapon belül törli. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Adatait az adatkezelő automatizált döntéshozatalhoz, profilalkotáshoz nem használja fel. Ön mint érintett a személyes adatai kezelésével összefüggő jogsérelme esetén, továbbá jogainak érvényesítése érdekében a Miniszterelnöki Kabinetirodához
(1014 Budapest, Színház utca 1.; adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Kovács Péter; elektronikus levélcíme: adatvedelem@mk.gov.hu; postai
levélcíme: Miniszterelnöki Kabinetiroda, 1357 Budapest, Pf. 1) fordulhat. Az érintett az adatkezelővel, illetve az adatkezeléssel szemben
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9–11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.
9) panasszal élhet. Bíróság előtti jogérvényesítés esetén a perben az adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék, 1055 Budapest, Markó utca 27.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16) jár el. A per – az érintett választása szerint – az érintett
lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszék előtt is megindítható. Kiadásért és szerkesztésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda,
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott (1014 Budapest, Színház utca 1.).

