
A sporthorgászat f bb költségeinek, díjelemeinek áttekintése  

Hatályos: 2018.01.01-t l

Befizetési jogcím Els dleges 
befizet

Összeg (Ft) Bevétel címzettje Befizetés jellemz , vagy 
el írt felhasználása

1. állami horgászvizsga*,** 
és vizsgabizonyítvány 
* 2018-ban tervezett a horgászvizsga
egyszer sítése, költségeinek és
átfutási idejének a csökkentése

** a 90 napos érvényesség  turista 
állami horgászjegyhez online 
ismeretigazolás történik

állami-, vagy korábbi igazolt 
horgászvizsgával 
még nem rendelkez , 
a vizsga feltételeinek 
megfelel   
magyar állampolgár

általános: 3.500 
kedvezményes*: 2.000 
* ifjúsági és gyermek horgászok

2000/1500: 
FM, NÉBIH 
1500/500: 
közrem köd 
horgász szervezet* 
* részesedés a 133/2013.
(XII. 29.) VM rendelet 21. § 
(13) bek. alapján

vizsgaanyag el állítása, 
okmányok biztosítása, 
vizsgáztatás 
költségeinek  
fedezete 

2. horgászigazolvány* 
és/vagy  
igazolvány-tok 
* 2019-t l a tervek szerint
a MOHOSZ horgászkártya fogja
kiváltani

egységes MOHOSZ 
igazolvánnyal még 
nem rendelkez , vagy 
betelt tagsági igazolásos 
igazolványú  
horgász

értékesít k által 
meghatározott ár, 

maximum: 650 

átadási ár:  
MOHOSZ 
árrés:  
értékesít   
horgász szervezet

igazolvány el állítása, 
értékesítés  
költségeinek  
fedezete

3. egységes állami 
horgászokmány (EAH)* 
* bevezetve: 2016-tól

valamennyi,  
a tárgyévben  
(nem turista horgászjeggyel) 
horgászni kívánó,  
egyesületi tagsággal 
rendelkez  
horgász

általános: 2.200 
szankciós: 4.400 

díjmentes*:        0 
* 2013. évi CII. tv. (Hhvtv.) 41. §

90%:  
FM, NÉBIH 
(tagszövetségeken, 
MOHOSZ-on 
keresztül) 
10%: 
értékesít k 
jutaléka* 
(adatszolgáltatói 
költségfedezet) 
* állami horgászjegy árából

FM, NÉBIH: Országos 
Halgazdálkodási Alap 
(OHA) feltöltése  
pályázati és egyéb célokra, 
Állami Hal ri Szolgálat 
(ÁHSZ) m ködésének 
támogatása, 
SZÁK és HFNY 
rendszerek m ködtetése 
(okmánykiadás és fogási 
nyilvántartás), 
EAH biztosítása

3.1. - állami
horgászjegy

2.000

3.2. - fogási napló 200

4. 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 kiváltó, 
MOHOSZ „családba” 
tartozó  
egyesületi tag  
horgász* 
* gyermekeknek
egyesületi tagság hiánya okán
tárgyi fizetési kötelezettsége nincs

* ha egy külföldi horgász
egyesületi tagságot kíván
létesíteni, akkor az ESZH
fizetésére az általános elvek
szerint kötelezett

* kett s, vagy többes 
egyesületi tagság esetében az 
ESZH-t csak egy, az egységes 
állami horgászokmányt kiadó 
egyesületnél kell megfizetni.

általános: 2.000 
kedvezményes*: 1.000 

* 70 éven felüliek, ifjúsági
horgászok, hölgyek, igazoltan 

fogyatékkal él k 

--- tagszövetségi és 
országos szövetségi 
alapfeladatok ellátása

4.1. - MOHOSZ
költséghányad

általános*: 650 
kedvezményes*: 350 

* ebb l célalap 50 Ft

100%: 
MOHOSZ 
(egyesületeken, 
majd 
tagszövetségeken 
keresztül) 

Alapszabály szerinti 
országos érdekvédelmi, 
koordinációs és 
szolgáltatási 
tevékenység, 
országos statisztika  
(HOHA, EHA, kataszterek stb.) 
m ködtetése

4.2. - tagszövetségi
költséghányad

általános: 1.350 
kedvezményes: 650 

100%:  
MOHOSZ 
tagszövetsége* 
(egyesületeken 
keresztül)  
* horgász egyesület szervezeti
tagsága szerinti
illetékességgel

Alapszabály szerinti 
területi érdekvédelmi, 
koordinációs és 
szolgáltatási 
tevékenység,  
egyesületi adatgy jtések

5. egyesületi tagdíj valamennyi 
egyesületi tag 
horgász

minimum*: 2.000 
* kötelez en alkalmazandó 
MOHOSZ irányelv alapján,  

2017-t l

100%: 
horgász egyesület

egyesület, mint civil 
szervezet jogszabály és 
Alapszabály szerinti 
törvényes m ködése

6. területi jegy*,** 
- napi
- heti
- éves

stb.
* a területi jegyek típusai
2018-ban fokozatosan
egységesítésre kerülnek

** a 90 napos érvényesség  turista 
állami horgászjegyhez kiadott területi 
jegyek árai és horgászati lehet ségei 
eltérhetnek az egyéb területi 
jegyekét l 

valamennyi  
aktív  
(a horgászatot gyakorolni 
kívánó), 
az engedély általános 
(horgászvizsga, érvényes 
egységes állami 
horgászokmány, ESZH 
befizetés és egyesületi 
tagság igazolása)  
és speciális kiadási 
feltételeinek megfelel   
horgász

vízterületenként és 
az engedélyezett 

id szaki, 
horgászati, 

halelviteli 
jogosultságok, 

kapcsoltan nyújtott 
szolgáltatások 

szerint 
változó

nettó összeg 
100%-a: 
halgazdálkodási 
hasznosító 
horgász 
szervezet*,** 
* országos, dunai és tiszai
összevont jegyeknél MOHOSZ
választmányi határozat szerint
kerül meghatározásra
** küls  értékesít ,
bizományos értékesítési
jutalékával, árrésével
csökkentett összeg

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

7. horgász szervezeti 
kiegészít  
horgászati szolgáltatás 
díja

a szolgáltatást 
igénybevev ,  
(a szolgáltatást 
megvásárló) 
horgász

változó, 
szolgáltatások 

helyileg kialakult 
ellenértéke 

kiadásokkal 
csökkentett 
nettó bevétel: 
horgász szervezet

horgász szervezet 
halgazdálkodási és 
horgászturisztikai 
tevékenységének 
támogatása

8. horgász szervezeti 
vállalkozási tevékenység 
bevétele

a szolgáltatást 
igénybevev ,  
(a terméket 
megvásárló) 
személy

változó, 
értékesített 

szolgáltatás, áru 
kialakított piaci ára

realizált eredmény: 
horgász szervezet

horgász szervezet 
m ködésének, 
fejlesztési feladatainak  
általános 
támogatása
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