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STRATÉGIAI PARTNERKÉNT 
TEKINT A HORGÁSZOKRA

MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYA

A Kormány 2010 óta kiemelt figyelmet fordít a  horgászokra és  
a haltermelőkre. 2012-ben a Magyar Kormány stratégiai part-
nerségi megállapodást kötött a MOHOSZ és a Magyar Halter-
melők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségével 
(MAHAL), 2013-ban pedig a Magyar Akvakultúra Szövetséggel 
(MASZ) is.

2017 elejére a nyilvántartott horgászlétszám közel 80 000 fős 
bővüléssel már 400 000 fő felé emelkedett, s így a jelenleg  
28 területi szövetséget, mintegy 1200 horgászegyesületet,  
továbbá 13 speciális jogállású gazdasági társaság tagot – 
köztük a Balaton és a Tisza-tó hasznosítóit – tömörítő Magyar  
Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) tartó-
san Magyarország legnagyobb hálózatos felépítésű civil szerve-
zetévé vált.

A HORGÁSZOKÉ AZ ORSZÁG 
LEGNAGYOBB CIVIL SZERVEZETE

A KORMÁNY STRATÉGIAI PARTNERE  
A HORGÁSZOKNAK ÉS A HALTERMELŐKNEK IS
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2016 január elsejétől megszűnt a kereskedelmi célú halászat  
a természetes vizeinken, egyben a – jelentősen átalakult és fel-
adataiban kibővült – MOHOSZ mint a horgászok és a horgász 
egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját 
ellátó szervezet lett 2030 végéig a legtöbb vízterület halgaz-
dálkodási jogának haszonbérlője.

A VIZEK A HORGÁSZOKÉ!

MAGYARORSZÁGON TÖBB, MINT 1000 
TERMÉSZETES VÍZEN ZAJLIK HORGÁSZATI CÉLÚ 

HALGAZDÁLKODÁS, DÖNTŐEN A MOHOSZ 
SZERVEZETI KERETEI KÖZÖTT

MEGSZŰNT A KERESKEDELMI CÉLÚ HALÁSZAT 
A TERMÉSZETES VIZEINKEN

2016-TÓL ÚJ 
IDŐSZÁMÍTÁS KEZDŐDÖTT
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A Magyar Kormány 2010-ben úgy döntött, hogy megvédi  
a hazai vizek élővilágát, azon belül is kiemelten a halállo-
mányt, a nemzeti kincsnek minősített őshonos magyar hal-
fajokat. 2013-ban az Országgyűlés elfogadta, majd több-
ször kiegészítette az új halgazdálkodási és halvédelmi 
törvényt, amelynek eredményeként a horgászati célú halgaz-
dálkodás elsőbbséget élvez a természetes vizeken. A 2013.  
július 1-jén hatályba lépett új Büntető Törvénykönyv értelmében  
az orvhalászat ma már bűncselekménynek számít és akár  
2 év szabadságvesztéssel büntethető.

Az új, egységes állami horgászokmány 2016-tól történő be-
vezetésével, valamint a továbbra is rendelkezésre álló on-
line kiváltható turista állami horgászjeggyel egyszerűbb 
az ügyintézés, illetve állami vizsga nélkül kipróbálható a hor-
gászat. Az új halgazdálkodási és halvédelmi törvény hatályba 
lépése óta az állami horgászjegy és az állami horgász fogási 
napló díja nem emelkedett, ugyanakkor az ezekből szárma-
zó központi költségvetési bevételt hatékonyan visszaforgatja  
a szaktárca a horgászati és halgazdálkodási ágazatba.

ÚJ HALGAZDÁLKODÁSI TÖRVÉNY

AZ ÚJ JOGSZABÁLYOK HATÉKONYABB ÉS 
SZIGORÚBB HALŐRZÉST TESZNEK LEHETŐVÉ

A HAZAI VIZEK ÉLŐVILÁGÁT 
MEGVÉDJÜK

6 7



MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ESZKÖZÖKKEL IS 
SEGÍTI A HALŐRÖK MUNKÁJÁT

A Kormány a MOHOSZ-szal mint stratégiai partnerével megkö-
tött támogatási szerződéseken keresztül 2014-től folyamatosan 
és kiemelten támogatja a természetes vizek halászati őrzésé-
nek fejlesztését, ezzel az e vízterületekben élő, nemzeti kincs-
nek és természeti értéknek minősülő őshonos halállományok 
védelmét is.

A Kormány eddig  368 millió forinttal támogatta a halászati őrök 
munkáját. Ebből az összegből a MOHOSZ 20 tagszövetségének,  
75 horgászegyesületének és a feltételeknek megfelelő 2 speci-
ális jogállású tagjának összesen 447 darab halőrzést támogató 
eszközt sikerült biztosítani. 

A Földművelésügyi Minisztériumtól kapott 100 millió forintból 
101 halgazdálkodónál 398 fő halászati őrt lehetett minden 
igényt kielégítő egyenruhával felszerelni. Ezzel az eddig a hor-
gászszervezeteknél nem látott jelentős összeggel megtörtént 
az első komoly lépés a szövetségi halőrzés rendszerének tech-
nikai és arculati fejlesztésében. Az eszközbeszerzések a jövő-
ben is folytatódnak, a bővülő feladatokkal összhangban, a reális 
halgazdálkodói igényeket ütemezetten kielégítve.

20
Terepjáró

80
Mobil

munkatelefon 

81
Vadkamera

Összesen 447 új eszköz!

63
Keresőtávcső

40
Éjjellátó

24
Hőkamera

39
Csónaktest

60
Fényképezőgép

40
Csónakmotor

HALŐRI SZOLGÁLAT
Az országos illetékességgel rendelkező állami halászati őrök tevé-
kenysége a helyi halgazdálkodási jogosulttól függetlenül szolgálja 
a nemzeti kincsként számon tartott hazai halállományok védelmét. 
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A Magyar Kormány folytatja a 2014-ben megkezdett, az élel-
miszereket érintő áfacsökkentést, így 2018. január 1-jétől  
az étkezési hal, mint egészséges élelmiszer áfája 27-ről  
5 százalékra mérséklődik. A csökkentés kiterjed a telepíté-
si célú haltermelésre is, ami várhatóan növelni fogja a hazai 
természetes vizeinkbe kihelyezett halak mennyiségét. Jelen-
leg Magyarországon fejenként 6, 2 kilogramm hal fogy évente.  
A fogyasztás várhatóan emelkedik majd az áfacsökkentés ha-
tására is.

ÁFACSÖKKENTÉS
JANUÁRTÓL CSÖKKEN
AZ ÉTKEZÉSI HAL ÁFÁJA
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2018.  
január 1.

27%
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Kevesebben tudják, hogy Magyarországon a horgászsport is re-
mek eredményeket tud felmutatni. A MOHOSZ sportági szakszö-
vetségként mindhárom nagy nemzeti sportszövetség tagja, és itt 
több szakágban mintegy 3000 igazolt versenyző szerez dicsősé-
get az országnak az Európa- és világbajnokságokon.

A Magyar Országos Horgász Szövetség válogatott versenyzőinek, 
csapatainak legutolsó 5 évben elért eredményei a nemzetközi vi-
lágversenyeken:

SIKEREK
A HORGÁSZSPORTBAN IS

12 13

2015 októberében a bajai halászlé, 2017 márciusában pedig  
a tiszai halászlé is hungarikum lett! Mindkét halászléfajta 
nemcsak a helyi identitás alkotóeleme, de része a magyar kul-
túrának és életérzésnek is, amely hozzájárul az új nemzedékek 
nemzeti hovatartozásának kialakításához és megerősítéséhez.

HUNGARIKUM LETT  
A BAJAI ÉS A TISZAI HALÁSZLÉ

Aranyérem Ezüstérem Bronzérem
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A halfogyasztás növelése érdekében a Földművelésügyi Minisz-
térium fontos célnak tekinti a haltermékek iránti fogyasztói bi-
zalom javítását. Jelentős lépés lesz ebben az irányban az előké-
szítés alatt álló „Minőségi Magyar Hal” tanúsító védjegy, amely 
feltétlen garanciát jelent a vásárlók számára a haltermékek ki-
váló minőségét illetően. A védjegy bevezetése mellett a tárca 
fontosnak tartja a regionális, tájjellegű, eltérő ízvilágú haltermé-
kek földrajzi árujelzőkkel történő megkülönböztetését is, így je-
lenleg folyamatban van a „Balatoni fogas” és a „Szilvásváradi 
pisztráng” haltermékek termékleírásának kidolgozása. 

MINŐSÉGI MAGYAR HAL 
VÉDJEGY ELŐKÉSZÍTÉSE
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A Kormány stratégiai partnere a horgászoknak és a haltermelőknek is 

2016-tól új időszámítás kezdődött: megszűnt a kereskedelmi célú  
halászat a természetes vizeinken 

A MOHOSZ mint a horgászok és horgászegyesületek országos  
érdekképviseletét és koordinációját ellátó szervezet lett 2030 végéig  
a legtöbb vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlője 

Az új halgazdálkodási és halvédelmi törvénynek köszönhetően az orvhalá-
szat ma már bűncselekménynek számít 

Az új, egységes állami horgászokmánnyal, valamint az online is kiváltható 
turistajeggyel egyszerűbbé vált az ügyintézés 

Megőrizzük az értékeinket: hungarikum lett a bajai és a tiszai halászlé 

2018. január 1-jétől az étkezési hal, mint egészséges élelmiszer áfája  
27-ről 5 százalékra mérséklődik 

Magyarország Kormánya eszközökkel is segíti a halőrök munkáját 

A halfogyasztás növelése érdekében bevezetésre kerül  
a „Minőségi Magyar Hal” védjegy

Köszönjük a magyar horgászoknak, hogy sportszerű eszközökkel  
és módszerekkel történő halfogásukkal hozzájárulnak a természeti értékek, 
a vízi, a vízparti környezet megóvásához!
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Név

Cím

E-mail

Mobil-
telefon

Aláírás

Irányítószám             Település

Út, utca, tér           Házsz., ép., lépcsőház, em., ajtó

Életkor

Vonalas 
telefon 

A küldemény feladásának díja a hatályos postai díjszabásban meghatározott díj, 
amelyet megtalálhat a Magyar Posta Zrt. honlapján (www.posta.hu).

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

MARADJUNK
KAPCSOLATBAN!

Tájékoztató: személyes adatai (név, életkor, cím, lakcím, telefonszám) megadásával és aláírásával hozzájárul, hogy a közölt sze-
mélyes adatait Magyarország Kormánya az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (Infotv.) 5. § (2) bekezdés a) pontja alapján kezelje. Az adatkezelés célja, hogy a kormány párbeszédet folytasson az állam-
polgárokkal, kikérje véleményüket, és tájékoztatást nyújtson számukra az aktuális intézkedésekről és eredményekről. Magyarország 
Kormánya nevében az adatkezelői feladatokat a Miniszterelnöki Kabinetiroda (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) látja el. A szemé-
lyes adatok feldolgozását a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (Központi cím: 1081 Budapest, Csokonai utca 3., Postacím: 
1389 Budapest, Pf. 133.) végzi. Személyes adatai kezelésével összefüggésben tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. A személyes 
adatok helyesbítését, zárolását, törlését az adatkezelőhöz eljuttatott nyilatkozatával (leiratkozas.kormanytajekoztato@mk.gov.hu; 
Miniszterelnöki Kabinetiroda  1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.) bármikor kezdeményezheti. A személyes adatok helyesbítése, záro-
lása, törlése a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül történik meg. Amennyiben az adatkezelés jogszerűségét kifogásolja, 
tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bíró-
sághoz fordulhat. A közölt személyes adatokat az adatkezelő nyilvánosságra nem hozza, külföldre nem továbbítja. Az adatkezelést  
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság NAIH-78061/2014. számon nyilvántartásba vette. A kiadásért és szerkesz-
tésért felel: Miniszterelnöki Kabinetiroda, Nyitrai Zsolt (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.), fotó: Horváth Gyula Gábor (Magyar Horgász), 
shutterstock.com


