
A sporthorgászat horgászt terhel  f bb költségeinek áttekintése 
Hatályos: 2017.01.01-t l 

Költség 
jogcíme 

Befizet , 
kedvezményezett 

Befizetés 
összege 

Bevétel címzettje Jellemz
felhasználás 

1. Egységes állami 
horgász-
okmány*,** 
* bevezetve: 2016-tól 
** új horgászoknak állami 
horgászvizsga (díja: 3500 Ft)
és horgászigazolvány is 
szükséges

valamennyi, 
horgászni kívánó,  
igazolt 
horgászvizsgával és 
egyesületi tagsággal 
rendelkez * 
horgász 
* a vizsgakötelezettség és 
tagsági feltétel alól kivétel a 
kizárólag 
egy készségre és 
két hónapra kiváltható turista
állami horgászjegy

általános: 2.200 Ft 
szankciós: 4.400Ft  
díjmentes: 
200 Ft*  
* Hhvtv. 41. § szerint, 
csak a fogási napló ára

1.1.90%, 1.2.100%:  
FM, NÉBIH 
(értékesít kön, 
egyesületeken, 
tagszövetségeken, 
MOHOSZ-on keresztül) 
1.1.10%: 
általános 
jutalék* (értékesít k 
költségfedezete) 

* csak az állami horgászjegy
árából 

Országos 
Halgazdálkodási Alap 
(OHA) feltöltése  
halgazdálkodási 
pályázati célokra, 
Állami Hal ri 
Szolgálat (ÁHSZ) 
m ködésének 
támogatása, 
SZÁK és FOGÁS rendszerek 
m ködtetése (okmánykiadás 
és fogási nyilvántartás), 
okmányok legyártása 

1.1. - állami horgászjegy 2.000 Ft 
1.2. - fogási napló 200 Ft 

2. Egységes 
szövetségi 
hozzájárulás 
(ESZH)* 
* bevezetve: 2017-t l,
a korábbi tagsági lap bélyeg, 
majd tagsági igazolás bélyeg
helyett

valamennyi, 
a tárgyévre érvényes 
egységes állami 
horgászokmányt 
kiváltott, 
MOHOSZ 
„családba” tartozó 
egyesületi tag  
horgász* 
* a gyermekeknek az 
egyesületi tagság hiánya okán
tárgyi fizetési kötelezettsége 
nincs 

általános: 2.000 Ft 
kedvezményes*: 
1.000 Ft 
* 70 éven felüliek, ifjúsági 
engedélyesek, hölgyek, 
igazoltan fogyatékkal él k

--- Tagszövetségi és 
országos szövetségi 
alapfeladatok 
(érdekvédelem, 
koordináció, ügyvitel-
támogatás) ellátása 

2.1. - MOHOSZ
költséghányad

általános*:
650  
kedvezményes*: 
350
* ebb l célalap 50 Ft 

100%: 
MOHOSZ 
(egyesületeken, majd 
tagszövetségeken 
keresztül) 

Szövetségi Iroda 
m ködtetése, 
országos rendszerek 
(pl. HOHA, EHA, 
vízkataszterek stb.) 
üzemeltetése, 
MAHOR és a 
sportszövetségi 
m ködés támogatása 

2.2. - tagszövetségi
költséghányad

általános:
1.350  
kedvezményes: 
650

100%:  
területi 
tagszövetség* 
(egyesületeken 
keresztül) 

* horgászegyesület 
szervezeti tagsága szerinti
illetékességgel

Területi Iroda 
m ködtetése, 
egyesületi 
adatgy jtési 
rendszerek 
üzemeltetése, 
egyesületi m ködés és 
sport támogatása 

3. Egyesületi tagdíj valamennyi 
egyesületi tag 
horgász 

minimum*: 2.000  
* MOHOSZ határozat  alapján
szabályozva 
2017-t l

100%: 
horgászegyesület

Egyesület, mint civil 
szervezet törvényes 
m ködése 

4. Területi engedély 
- napi
- 24 órás
- heti
- éves
- kiegészít
- összevont
- turista

stb.

valamennyi, 
az adott 
halgazdálkodási 
vízterületen a 
horgászatot gyakorolni 
kívánó, 
az engedély egyéb 
kiadási feltételeinek  
megfelel   
horgász 

vízterületenként és 
az engedélyezett 
id szaki,  
horgászati, 
halelviteli 
jogosultságok szerint 
változó 

100%: 
halgazdálkodási 
hasznosító 
horgász- 
szervezet*,** 
* országos, összevont 
jegyeknél választmányi 
határozat szerint 
** küls értékesít nél
jutalékkal csökkentett összeg

Halasítás, hal rzés,  
környezeti és 
infrastrukturális 
fenntartás, 
haszonbérleti-, 
alhaszonbérleti díj, 
vízterület 
hasznosításával 
kapcsolatos hatósági 
díjak, illetékek 

5. Horgászszervezeti 
kiegészít
horgászati 
szolgáltatás 
díja

a szolgáltatást 
igénybevev ,  
(megvásárló) 
horgász

változó, 
a szolgáltatások 
helyileg kialakult 
ellenértéke 

nettó  
bevétel: 
horgászszervezet

Halgazdálkodási és 
horgászturisztikai 
tevékenység 
támogatása 

6. Horgászszervezeti 
vállalkozási 
tevékenység 
bevétele

a szolgáltatást 
igénybevev ,  
a terméket 
megvásárló 
személy

változó, 
az értékesített 
szolgáltatás, áru 
helyileg kialakított piaci 
ára 

realizált 
eredmény: 
horgászszervezet

Szervezeti m ködés, 
fejlesztési feladatok 
támogatása 
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