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2/2020. (12.28.) SZÖVETSÉGI SZABÁLYZAT 
 

a 2021. évi Országos Horgászrend kiadásáról,  

a helyi horgászrendek és horgászrendi kivonatok kereteinek meghatározásáról, 

valamint az egységesítés és az alkalmazás fokozatos támogatásáról 

 

I. Preambulum 

 

A Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ, vagy 

horgászszövetség) Alapszabályának (a továbbiakban: Asz.) 6. § (14) bekezdésében 

foglalt felhatalmazás alapján, valamint a MOHOSZ Elnökségének választmányi 

hatáskörben meghozott E-Vh-18/2020. (12.21.) sz. határozatának felhatalmazásával 

a 2021. évi Országos Horgászrend kiadását, a helyi horgászrendek és horgászrendi 

kivonatok kereteinek meghatározását, az egységesítés és az alkalmazás fokozatos 

támogatását az alábbiak szerint szabályozza.  

 

II. Általános rész 

 
1. A szabályzat célja 

 
Jelen szabályzat (a továbbiakban: szabályzat) célja, hogy az Országos 
Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (a továbbiakban: OHSZK) közreműködésével 
biztosítsa a MOHOSZ halgazdálkodásra jogosult tagszervezetei és azok 
tagegyesületei, valamint a MOHOSZ speciális jogállású, horgászati célú 
halgazdálkodást folytató tagjai által a 2021. évben kiadandó helyi horgászrendek és 
horgászrendi kivonatok hatályos jogszabályoknak és az Országos Horgászrendnek 
való megfelelőségét, egységes szerkezetét és fogalomhasználatát, egységesülő 
megjelenését, valamint az elektronikus előállítású területi jegyekhez mellékletként való 
feltöltéssel kapcsolatos szabályozást, a nyomdai előállítású helyi horgászrendekre és 
horgászrendi kivonatokra vonatkozó részletek meghatározását, illetve a tárgyi 
szabályozással kapcsolatos horgászszervezeti ügyviteli feladatok szabályszerű 
végrehajtását, továbbá az egységesítés fokozatos bevezetésének 
keretszabályozását. 

 

2. A szabályzat kialakításánál figyelembe vett jogszabályok és kötelező érvényű 

horgászszövetségi szabályzatok, szerződések 

 
A szabályzat kialakításánál az alábbi jogszabályok kerültek figyelembevételre: 
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a) 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről (a továbbiakban: 
Hhvtv.), 

b) 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet a halgazdálkodás és a halvédelem egyes 
szabályainak megállapításáról (a továbbiakban: Vhr.), 

c) 314/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet a halgazdálkodási és a halvédelmi bírságról, 
d) 413/2017. (XII. 15.) Korm. rendelet az egyes halgazdálkodási eljárásokra 

vonatkozó szabályokról. 
 
3. Értelmező rendelkezések 
 
Jelen szabályzat alkalmazásában: 

 

a) Halgazdálkodásra jogosult: az általa hasznosított nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterületen, vagy vízterületeken elsődlegesen horgászati célú halgazdálkodást 

folytató horgászszervezet [Hhvtv. 2. § 16a., 17a., 22. pontok és Vhr. 1. § 6. pont 

alapján]; 

b) Halfogásra jogosító okmány: horgászat esetén az állami horgászjegy és a fogási 

napló vagy a turista állami horgászjegy, a területi jegy, továbbá horgászegyesületi 

tagoknál a Magyar Horgászkártya [Hhvtv. 37. § (1)-(2) bek., 45. § (1) bek, Vhr. 27. 

§ (1)-(2) bek. alapján]; 

c) Horgászjegy Kft.: a MOHOSZ kizárólagos tulajdonát képező, közfeladat-ellátási 

közreműködő, a területi jegyek kizárólagos elektronikus értékesítésére 

feljogosított gazdasági társaság; 

d) HORINFO: a MOHOSZ kizárólagos tulajdonát képező, a Horgászjegy Kft. által 

üzemeltett Egységes Horgász- és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és 

Támogató Program, mely a használatra jogosultak számára interneten elérhető 

alkalmazásként - egyéb feltételek teljesítése esetén, többek között - alkalmas a 

horgászokmányok elektronikus nyilvántartására, a területi jegyek elektronikus 

előállítására, illetve online (és offline) értékesítésére [V-14/2018. (05.25.) 

választmányi határozat alapján]; 

e) Személyi jogosultsági és tagsági mátrix: A horgászatra vonatkozó személyi 

jogosultságokat meghatározó és az azokat megalapozó életkori, 

vizsgakötelezettségi, egyesületi tagsági és tagdíjfizetési, állami jegy váltási és 

ESZH fizetési, továbbá a használható készségek számára vonatkozó 

kötelezettségek, valamint az éves területi jegy váltására vonatkozó lehetőségek 

valamennyi horgászszervezetre kötelező érvényű, gyűjteményes 

horgászszövetségi meghatározása; 

f) Területi jegymátrix: A horgászati tevékenység tárgyában kiváltható területi jegyek 

és az azokhoz kapcsoló kiegészítő jegyek lehetséges időszakra, fő horgászati 

jogcímre és személyi jogosultságra történő meghatározása, egyben a lehetséges 

személyi kiválthatóság és az engedélyezett értékesítési csatorna valamennyi 

horgászszervezetre kötelező érvényű, gyűjteményes horgászszövetségi 

meghatározása; 

g) Botmátrix: A területi jegymátrixba integrált, az adott területi jegytípushoz 

engedélyezhető készségek lehetséges számát személyi jogcímenként az összes 

lehetséges időszakra meghatározó felsorolás, melyből jogszabályi, illetve 
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horgászszövetségi lehetőség esetén a halgazdálkodási hasznosító választja ki az 

adott jegytípushoz engedélyezett készségek számát; 

h) Területi jegy: a halgazdálkodásra jogosult által az általa hasznosított vízterületre 

(vízterületekre) kiadott, az azon feltüntetett horgász részére horgászati 

lehetőséget biztosító okmány [Hhvtv. 44. § (1)-(4) bek. alapján]; 

i) Egyesített területi jegy: azon területi jegy, melyet a halgazdálkodásra jogosult a 

hasznosításában lévő több halgazdálkodási vízterületre egyesítve ad ki; 

j) Összevont területi jegy: azon területi jegy, melyet az érintett vízterületek 

halgazdálkodásra jogosultjai közösen adnak ki [Vhr. 27. § (5) bek.]; 

k) Összevont országos területi jegy: azon területi jegy, melyet az érintett 

vízterületek halgazdálkodásra jogosultjainak felhatalmazása alapján a 

horgászszövetség ad ki [Vhr. 27. § (6) bek.]; 

l) Horgászév: az év első napjától a tárgyévet követő év január 31. napjáig terjedő 

időszak, amely az éves területi jegyek maximális érvényességi időszaka; 

m) Országos Horgászrend (a továbbiakban: OHR): a MOHOSZ által a horgászévre 

kiadott, a hatályos jogszabályoknak megfelelő, a MOHOSZ szervezeti 

rendszerébe tartozó minden horgászszervezet és horgász számára kötelező 

érvényű keretszabályozás, amely tartalmazza a horgászetikára és 

környezetvédelemre vonatkozó általános előírásokat is; 

n) Helyi horgászrend (a továbbiakban: HHR): a területi jegy teljes érvényességi 

területére vonatkozó, a kiadás időpontjában a területi jegyen feltüntetett 

halgazdálkodási vízterület(ek)re érvényes horgászati, (opcionálisan: 

területhasználati és etikai), valamint szankciós szabályok és információk 

gyűjteménye, amely az adott területi jegy kötelező melléklete és szükségszerűen 

tartalmaz minden, a kiadás időpontjában a hatályos jogszabályi környezettől eltérő 

szabályozást, ezen felül tartalmazhat a jogszabályokhoz kapcsolódó leíró és 

értelmező, valamint figyelemfelhívó rendelkezéseket; 

o) Horgászrendi kivonat (a továbbiakban: HRK): a területi jegy kötelező 

mellékleteként kiadott tájékoztató, benne a lényegi helyi horgászrendi előírások, 

kötelezően a horgászatra és halelvitelre vonatkozó - a jogszabályi környezettől 

eltérő - szabályok felsorolása; 

p) Nyomdai előállítású helyi horgászrend, vagy horgászrendi kivonat: a 

halgazdálkodásra jogosult által a jelen szabályzat keretei közötti tartalmi és formai 

követelmények szerint elkészített és az általa megrendelt módon fizikailag 

előállított, a horgász tájékoztatását és jogkövető magatartását segítő 

keretszabályozás; 

q) Elektronikusan tárolt helyi horgászrend, vagy horgászrendi kivonat: a jelen 

szabályzat keretei közötti tartalmi és formai követelmények szerint 

megjelenítendő, a HORINFO rendszerbe a halgazdálkodásra jogosult (területi jegy 

kiadója) által dokumentumként feltöltött, a rendszerből folyamatosan elérhető és 

nyomtatható, a horgász tájékoztatását és jogkövető magatartását segítő 

keretszabályozás. 

 
4. A szabályzat hatálya 

 
4.1. A szabályzat személyi hatálya kiterjed a horgászrendekkel kapcsolatos ügyviteli 

feladatokat ellátó horgászszervezetek, valamint a Horgászjegy Kft. és a 
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HORINFO rendszer működését támogató Ügyfélszolgálat munkatársaira, 
ügyintézőire, értékesítőire; továbbá a horgászszervezetek területi jegy 
forgalmazási pontjain tevékenykedő értékesítő személyekre, a szabályzatban a 
személyi hatályra tételesen meghatározott (kötelező és opcionális) 
rendelkezések figyelembevételével.  

 
4.2. A szabályzat szervi hatálya kiterjed a MOHOSZ szervezeti rendszerén belüli 

halgazdálkodásra jogosult horgászszervezetekre, valamint a szabályzat 
alkalmazása tekintetében az OHSZK valamennyi szervezeti egységére, a 
tagszövetségekre, a halgazdálkodási hasznosító speciális jogállású tagokra és a 
tagszövetségi tagegyesületekre, azok értékesítési pontjaira. 

 
4.3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed minden olyan ügyviteli feladatra, amely a 

személyi jogosultsági és tagsági-, valamint a területi jegymátrix szerint előállított, 
illetve előállítandó területi jegyekhez, jegytípusokhoz kapcsolódó horgászrendek 
megalkotásával, nyomdai előállításával, HORINFO rendszerbe való feltöltésével, 
valamint módosításával kapcsolatos. 

 

III. A horgászrendekre vonatkozó előírások 

 

5. Az Országos Horgászrend kiadása és alkalmazása 

 

5.1. A jelen szabályzat 1. sz. mellékleteként az Országos Horgászrendet kiadom. 
 
5.2. Az OHR 2021. január 1-től a 2021. horgászévre valamennyi, a MOHOSZ 

szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezet által horgászati célra 

hasznosított halgazdálkodási vízterületre, külön kikötés hiányában a helyi 

horgászrendek szabályozásával együttesen hatályos. 

 

5.3. Ha egy halgazdálkodási hasznosító horgászegyesület úgy dönt, hogy kizárólag a 

jogszabályok előírásait, illetve az OHR szabályait alkalmazza, továbbá számára 

a Vhr. 27. § (1) f)-h) pontok sem keletkeztetnek szabályozási kötelezettséget, 

akkor HHR, HRK kiadására nem kötelezett. Ez esetben a HORINFO 

szakrendszerben a „Helyi Horgászrend, horgászrendi kivonat” helyére az OHR 

töltendő fel és e területi jegy „További információk” rovatában e tényt „Ezen 

területi jegy esetében helyi horgászrendként az Országos Horgászrend 

értelmezendő” felirattal a horgászegyesületnek kötelezően szerepeltetnie kell. 

 

5.4. Az OHR közzétételére a MOHOSZ honlapján 2020. január 1-től kerül sor. 

 
6. A helyi horgászrend kötelező, valamint ajánlott tartalmi elemeire vonatkozó 

rendelkezések 

 

6.1. A Vhr. 27/A. § (3) bekezdés felhatalmazása alapján a jelen szabályzat 2. sz. 

mellékleteként a helyi horgászrend szerkezetére és kötelező, valamint ajánlott 

tartalmi elemeire vonatkozó mintát kiadom. 

 

6.2. Minden, az 5.3. ponttól eltérő esetben a helyi horgászrend megalkotása a 

horgászszervezetek számára kötelező.  
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6.3. A kiadott MOHOSZ minta szerinti alkalmazás a 2021. évben nem kötelező, ha a 

már elkészített és kinyomtatott helyi horgászrend jogszabállyal, OHR 

rendelkezéssel ellentétes szabályozást nem tartalmaz, de a szerkezeti felépítése 

eltérő. 

 

6.4. A HORINFO rendszerbe a 6.3. szerinti HHR feltölthető azzal, hogy külön OHSZK 

elrendelés esetén a halgazdálkodásra jogosultnak (összevont területi jegyeknél a  

jegy kiadójának) a megadott HHR-t aktualizálni, majd a feltöltött állományt cserélni 

kell. 

6.5. A feltöltésre kötelezett halgazdálkodási hasznosítók esetében a HHR, HRK 

HORINFO feltöltési határideje legkésőbb 2021. január 15. 

6.6. A MOHOSZ OHSZK jogosult a helyi horgászrendek felülvizsgálatára, a 

haszonbérletébe tartozó halgazdálkodási vízterületek esetében azok területi 

egységesítésére. 

7. A helyi horgászrendi kivonatra vonatkozó rendelkezések 
 
7.1.  A 6.1. pont szerint elkészített helyi horgászrend kivonatos, egy adott területi 

jegyhez vagy jegytípushoz kapcsolódó közléséről, a kivonatok számáról a 
halgazdálkodási hasznosító a célszerűség figyelembevételével a 
halgazdálkodási hasznosító horgászszervezet dönt. 

 
7.2. A kivonatnak a HHR szabályozási felépítését kell követnie. 
 

7.3. A HHK esetében alapkövetelmény, hogy annak a horgász számára önállóan is 

értelmezhetőnek kell lennie. 

 

8. A horgászrendek HORINFO feltöltésére vonatkozó előírások 

 
8.1. A feltöltés szabályait a felhasználói kézikönyv és a kiadott admin segédlet 

tartalmazza. 
 
8.2. Mivel a kiegészítő jegy önállóan nem használható, így a területi jegy opcionális 

melléklete, a használatával keletkező jogosultsági előírásokat, többletszabályokat 
a HHR, HRK kell, hogy tartalmazza. 

  

8.3. A feladat sikeres végrehajtása érdekében a Horgászjegy Kft. végrehajtási 

támogatási segítséget biztosít, egyben eljár a jogosultságok engedélyezése, a 

vízterület-csoportok létrehozása tárgyában. 
 
9. A horgászrendekkel és helyi horgászrendi kivonatokkal kapcsolatos 

adatszolgáltatás és nyilvánosság 
 
9.1. Tekintettel a MOHOSZ OHSZK adatszolgáltatási kötelezettségeire, az egyéb 

teendőket a MOHOSZ OHSZK 2021. május 31-ig körlevélben köteles 
szabályozni. 

 
9.2. Az egyéb halgazdálkodási hasznosítók és a horgászok tájékozódása érdekében 
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valamennyi HHR, HHK nyilvános és azok elérhetőségét a halgazdálkodási 
hasznosítóknak a közösségi felületeiken folyamatosan biztosítani kell.  

 
 

IV. Hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések 

 

10. Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések 
 
10.1. Jelen szabályzat 2021. január 1. napján lép hatályba. 

 
10.2.  Az átmeneti intézkedéseket a szabályzat 6.3. pontja tartalmazza. 
 
11. Záró rendelkezések 
 
11.1. Jelen szabályzat a helyben szokásos módon, teljes terjedelemben kerül 

közzétételre, nyilvánosságát tekintve külső megkeresésére csak előzetes 
engedéllyel adható ki. 

 
11.2. A MOHOSZ OHSZK és a Horgászjegy Kft. köteles a szabályzat szervezeti és 

szervi hatályában érintettek tájékoztatására, a helyi horgászrendekkel 
kapcsolatos horgászszervezeti munkavégzés folyamatos támogatására. 

 
11.3. A HORINFO általános funkcionalitásáról, működéséről részletes „Szakmai 

tájékoztató” került kiadásra. A tájékoztató és a szabályzat eltérései esetén a 
szabályzat az irányadó. 

 
11.4. A szabályzat megismerését a MOHOSZ OHSZK szervezeti egységek vezetői, a 

szervezeti egységek közül a Halgazdálkodási és Szolgáltatási Osztály, az 
Igazgatási és Szervezési Osztály, továbbá a Pénzügyi és Számviteli Osztály 
munkavállalói külön íven, aláírásukkal igazolják. 

 

Budapest, 2020. december 28. 

          
Mellékletek:  

1. melléklet: Országos Horgászrend 

2. melléklet: Helyi horgászrend kötelező, valamint ajánlott tartalmi elemei 
 

Készült: 3 eredeti példányban, 1 példány 6 oldal + 2 db melléklet (8+7 oldal) 

Kapják: 3 eredeti pld. MOHOSZ OHSZK, elektronikus másolatban valamennyi halgazdálkodásra 

jogosult horgászszervezet, valamint a Horgászjegy Kft.                                                                  

 

*** 


