MOHOSZ
VÁLASZTMÁNYA

2021. ÉVI HATÁROZATAI
A 2021. június 29-i ülésen hozott határozatok
V-1/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmányának június 29-i, június 18-án kiküldött napirendjének
változását a Választmány az alábbiak szerint fogadta el. A változásokat tartalmazó
ügyrendi javaslat új 1. napirendként került előterjesztésre és elfogadásra. Az ügyrendi
javaslat elfogadásával az eddigi 1. napirend számozása 1/A napirendre módosult,
egyben e deklaratív határozati javaslat írásban kerül beterjesztésre. A 4. napirend
szintén írásban kerül beterjesztésre, a szavazati arányra történő hivatkozás az Asz. 7.
§ (14) e) pontra módosul. Az 5. napirend szavazati arányra történő hivatkozása szintén
az Asz. 7. § (14) e) pontra módosul. A MOHOSZ 2020. évi közfeladat-ellátási
beszámolójához készített előterjesztés a 18/A napirendként került beépítésre. A
meghirdetett 10. és 20. napirendi pont ezen ülésről törlésre kerül, azokat az őszi
rendkívüli választmányi ülés tárgyalja majd. Jelen ügyrendi választmányi határozat az
elfogadását követő napon a hatályát veszti.
V-2/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya tisztelettel adózik a COVID-19 világjárvány magyarországi
horgász áldozatainak emléke előtt, s osztozik a családok, a horgász közösségek
gyászában. Emléküket megőrizzük!
A MOHOSZ Választmánya kifejezi köszönetét a világjárvány eddigi három
magyarországi hulláma során, kapcsoltan az elrendelt veszélyhelyzet időszakában
valamennyi helytálló, erőn felül teljesítő horgászvezető, ügyviteli és halőri munkatárs
felé, felelősségteljes munkájukhoz, szolgálatukhoz további jó erőt és kitartást kívánva.
A MOHOSZ Választmánya megköszöni valamennyi horgásztárs türelmét, szíves
közreműködését a rendkívüli helyzet rendkívüli szabályainak betartásában és
betartatásában, egyben a jövőre nézve mindenkinek korlátozásoktól mentes
szabadságot, sok szabadidőt, szép horgászélményeket és legfőképpen jó egészséget
kíván.
V-3/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a határozatok végrehajtásáról és a két választmányi ülés
között végzett munkáról szóló elnöki beszámolót elfogadta.
V-4/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és jóváhagyta a rendkívüli járványhelyzet
időszaka alatt a megtartott 2020.11.26-i, 2020.12.07-i, 2020.12.18-i, 2020.12.21-i,
2020.12.29-i, 2021.01.05-i, valamint 2021.01.29-i üléseken választmányi jogkörben
meghozott elnökségi határozatokat, egyben az E-Vh-3/2021. (01.05.) sz. határozatban
előírt, a tárgyi szövetségi szabályzatban korábban meg nem határozott alhaszonbérlői
kör HORINFO értékesítési kötelezettségének időpontját 2021. augusztus 1.-ben
határozza meg. A Választmány a fentiek értelmében előírja a Határozatok Tárának
OHSZK által történő aktualizálását és annak 30 napon belül történő közzétételét.
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V-5/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Nemes Attila Károlyt
a MOHOSZ Jelölő Bizottság elnökévé megválasztotta.
V-6-1/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Kapitány Zsoltot a
MOHOSZ
Mandátumvizsgáló
és
Szavazatszámláló
Bizottság
elnökévé
megválasztotta.
V-6-2/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Lelovics Zoltánt a
MOHOSZ Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjává megválasztotta.
V-6-3/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a 2021-2025-ig szóló 5 éves ciklusra Cserepes Norbert
Ernőt a MOHOSZ Mandátumvizsgáló és Szavazatszámláló Bizottság tagjává
megválasztotta.
V-7/2021. sz. határozat:
A Választmány a MOHOSZ összevont (országos) területi jegyek 2020. évi bevételeiről,
a bevételek felosztásáról szóló beszámolót, továbbá a 2021. évi bevételek
tekintetében a V-18/2018. sz. határozattal módosított V-18/2017. sz. határozat szerinti,
jelenleg érvényes elosztási és elszámolási rendszer alkalmazását elfogadta azzal,
hogy a „forgalmazási jutalékkal csökkentett” szövegrészek helyébe a „forgalmazási
jutalékkal és rendszerhasználati díjjal csökkentett” szövegrész kerül.
V-8/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2020. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, melyet a független könyvvizsgáló
jelentése és a Felügyelő Bizottság véleménye ismeretében, az Elnökség javaslatára
2.557.747 eFt eszköz- és forrásoldali mérlegfőösszeggel, 3.627.433 eFt bevételi és
3.116.689 eFt kiadási főösszeggel, 510.744 eFt realizált halmozott eredménnyel
elfogadott.
V-9/2021. sz. határozat:
MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és elfogadta a MOHOSZ 2020. évi közfeladatellátási beszámolóját, egyben támogatja annak az AM felé történő benyújtását.
V-10/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a MOHOSZ OHSZK 2021. évi
költségvetési létszámkeretének és éves bértömegének meghatározásáról szóló
előterjesztést, melynek alapján a létszámkeretet 56 teljes munkaidős státuszban
határozta meg, az éves szociális hozzájárulási adó nélküli 12 havi bértömeget 356 214
eFt főösszegben jóváhagyta.
V-11/2021. sz. határozat:
A Választmány 2022. évi alhaszonbérleti díjak mértékének megállapításáról szóló
előterjesztést elfogadta, egyben jóváhagyta, hogy a tárgyi adminisztrációs és banki
költségek részleges fedezeteként a 2022. évi alhaszonbérleti díjak általános mértéke
a haszonbérleti díj összegének 110 %-ában kerüljön meghatározásra.
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V-12/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Horgászszövetség 2021. évi
pénzforgalmi szemléletű költségvetési tervét, melyet – a 2021. évi nyitó pénzkészlet
állománnyal együtt számított – 3.229.730 eFt bevételi és 3.176.725 eFt kiadási
főösszeggel, 53.005 eFt tervezett 2021. évi záró pénzkészlet állománnyal elfogadott;
egyben a bevételi főösszeg -10%-os, a kiadási főösszeg tekintetében +10%-os
mértékű eltérésig felhatalmazza az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató
Központot a szükséges évközi módosításokra.
A 2021. november 05-i ülésen hozott határozatok
V-13/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmány a Kozári Miklós, Jáger Tibor és Balogh Tibor közös javaslata
szerinti ügyrendi módosítást - mely szerint az 1-5. sz. napirendek csak megtárgyalásra
kerüljenek és a döntéshozatal a december 10-i választmányi ülésre kerüljön
elnapolásra - elutasította.
V-14/2021. sz. határozat:
1. A Választmány a korábban kiküldött napirendek és a kapcsolódó szavazati
arányok Alapszabály szerinti megfeleltethetőség érdekében tett megváltoztatását
(szigorítását) az ülésen kiosztott 3. sz. tervezet (keltezése: november 5.) szerint
jóváhagyja azzal, hogy a 9. napirendként törölt „a személyi jogosultsági mátrix és
területi jegymátrix módosításáról” szóló előterjesztés kiküldését az évváltás
támogatása érdekében a választmányi tagok és valamennyi tagszövetség felé 2021.
december 1-jei határidővel előírja.
2. Jelen ügyrendi választmányi határozat „a személyi jogosultsági mátrix és területi
jegymátrix módosításáról” szóló előterjesztés elfogadásának napját követő napon a
hatályát veszti.
V-15/2021. sz. határozat:
1. A Választmány áttekintette, megtárgyalta, majd elfogadta a hátralévő, 2021-2024.
évi ciklusidőszakra vonatkozó horgászszövetségi stratégia meghatározására
vonatkozó elnöki előterjesztést és ennek alapján meghatározta a Magyar Országos
Horgász Szövetség (MOHOSZ) stratégiai célkitűzéseit.
2. A Választmány megállapítja, hogy a MOHOSZ Magyarország legnagyobb, több
mint 700.000 szervezett horgászt és mintegy 1200 horgászszervezetet tömörítő, az
állami tulajdonú természetes vizek döntő többségét hasznosító hálózatos civil
szervezete és kinyilvánítja, hogy továbbra is ezen jelentős, társadalmi szintű
felelősség vezérli szervezetstratégiai döntéseit.
3. A MOHOSZ a horgászok, ezt követően a horgászszervezetek, továbbá a
horgászati célú halgazdálkodást, valamint a horgászati célú haltermelést folytató civil
és gazdasági szervezetek országos érdekvédelmét és érdekképviseletét, valamint az
országos sportági szakszövetségi feladatokat együttesen, komplex megközelítéssel,
a transzparencia jegyében kívánja ellátni.
4. A MOHOSZ deklaráltan hárompólusú érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezet,
de e tevékenységét tekintve is elsődlegesen a horgászok, mint szolgáltatást igénybe
vevők; az őket tömörítő horgászszervezetek, a horgásztatók, mint szolgáltatók
(egyben vevők); valamint a horgászati célú haltermelés megerősítése érdekében több
tekintetben a haltermelők (eladók) érdekében jár el, mely feladatellátás során
célkitűzése, hogy az egymásnak sokszor ellentmondó igényeket, elvárásokat
szinergiába, vagyis a közös célért való közös cselekvés és együttes működés
lehetőségébe helyezze.

4

5. A MOHOSZ ellátott szerteágazó közfeladat-ellátása nem cél, hanem hatékony
eszköz a stratégia és a feladatok sikeres megvalósítása, az ügyviteli szolgáltatások
elektronizációja és a horgászszervezetek működésének egységesítése, hatékony
gazdálkodásuk segítése, támogatása érdekében.
6. A közfeladat-ellátás érdekében a vagyonkezelési jog gyakorlásának lehetősége és
felelőssége támogatott minden olyan vízterület, ingatlan, építmény, létesítmény esetében,
ahol a horgászat és a horgásztatás, a horgászszervezet által biztosított horgászturisztikai
szolgáltatások kizárólagosak vagy elsődlegesek a hasznosítás oldaláról.
7. A MOHOSZ kinyilvánítja, hogy a közfeladati források terhére megállapított
szövetségi támogatásokból - elsődlegesen az egyszerűsített ügyvitelű, nyílt és
átlátható horgászszövetségi pályázati rendszeren keresztül - csak az a
horgászszervezet, valamint a MOHOSZ szervezetével stratégiai- vagy együttműködői
partneri jogviszonyban, státuszban lévő egyéb szervezet vagy gazdasági társaság
részesülhet, amely a megítélt támogatásokat kizárólag halgazdálkodási, horgászati
célú haltermelési, valamint horgászturisztikai célokra fordítja, továbbá a választmányi
döntésekkel meghatározott működési minimumfeltételeket, egyéb működési és
támogatási feltételeket, előírásokat betartja, működése és tulajdonosi szerkezete
átlátható, továbbá igazoltan köztartozás-mentes.
8. A MOHOSZ rögzíti, hogy a horgászszövetségi vállalások teljesítése érdekében a
horgászszervezeteknek,
különösen
az
alhaszonbérlői
pozícióban
lévő
horgászszervezeteknek a választmányi döntésekkel meghatározott minimális működési
és egyéb feltételeket, előírásokat be kell tartaniuk, ellenkező esetben a legsúlyosabb
szankcióként a horgászszövetségi szervezeti rendszerbe való tartozásuk mellett az
alhaszonbérlői (halgazdasági hasznosítói) státuszuk és az állami horgászjegyekre, egyéb
horgászokmányokra vonatkozó forgalmazási lehetőségük is megszüntethető.
9. A MOHOSZ rögzíti, hogy a horgászszövetségi vállalások teljesítése érdekében a
választmányi döntésekkel meghatározott minimális működési és egyéb feltételeken túl
mérhető
többletminőséget,
elkülöníthető
többletszolgáltatásokat
nyújtó
horgászszervezeteknek,
különösen
az
alhaszonbérlői
pozícióban
lévő
horgászszervezeteknek
a
választmányi
döntésekkel
meghatározott
horgászszövetségi támogatási rendszer normatív elemein túl a fejlesztési
támogatások rendszeres elérését és azok ellenőrzött igénybevételét biztosítani kell.
10. A horgászszövetségi közfeladatok ellátója, a közfeladat-ellátás felelőse az Országos
Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (OHSZK), mely szervezet minőségi működését,
munkavégzését mindenkor biztosítani, a horgászszervezeteknek támogatni kell.
11. A MOHOSZ OHSZK egyik fő feladata egy átlátható és költséghatékony központi
horgászszövetségi támogatási rendszer kialakítása és működtetése – mellyel a
támogatási rendszerbe vonható források, többletforrások horgászszervezetek,
társszervezetek közötti optimális forrásallokációja is biztosítható –, egyben a
forrásfelhasználások törvényességi ellenőrzése, hatékonysági elemzése.
12. A MOHOSZ kiemelt szervezetfejlesztési célja az OHSZK által ellátott egyes
feladatok decentralizációja, ennek érdekében a meglévő Kirendeltség megerősítése,
új Kirendeltség alapítása, továbbá a tagszövetségi ügyviteli központok,
Ügyfélszolgálati Irodák megerősítése, ott a horgász kiszolgálás, valamint a
horgászegyesületi ügyvitel intézményesített támogatása.
13. A MOHOSZ tevékenységével, bevételi forrásaival az OHSZK szervezetén
keresztül kiemelten támogatja a horgászokat támogató, számukra értékarányos
többletszolgáltatásokat nyújtó horgászszervezeteket, ennek érdekében elrendeli az
elsődlegesen létszámalapú normatív szervezetfinanszírozás fokozatos felváltását a
feladatalapú normatív működési-, a teljesítményalapú kiegészítő működési-, valamint
a pályázati alapú cél- és fejlesztési támogatási szervezetfinanszírozásra, s az
Egységes Szövetségi Hozzájárulásból (ESZH) a tagszövetségi feladatellátást is
fokozatosan ezen elvek mentén kívánja finanszírozni.
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14. A MOHOSZ képviseli, egyben tevékenységével, pályázati rendszerei forrásaival
támogatja a horgászat költségeinek kedvező szinten történő tartását, a horgászat
lehetőségének széles körű, kedvező biztosítását, egyben feladatául rögzíti a
technológiai fejlődés lehetőségeinek és az etikus horgászat követelményeinek az
összehangolását.
15. A MOHOSZ kiemelt közfeladat-ellátó infrastruktúra fejlesztési célja a Központ és
a Kirendeltségek a kor színvonalának megfelelő át- és kialakítása.
16. A horgászszövetségi közfeladatok ügyviteli ellátásának kiemelt eszköze a
felhőalapú, Egységes Horgász- és Horgászszervezeti Informatikai Szolgáltató és
Támogató Program (HORINFO), melynek minőségi működését, további fejlesztését
az OHSZK a horgászszervezetek támogatásával mindenkor biztosítani köteles.
17. A HORINFO kizárólagos szövetségi tulajdonban kell, hogy maradjon, a további
üzemeltetési, fejlesztési konstrukcióktól függetlenül.
18. A MOHOSZ szervezetfejlesztési célja a HORINFO Ügyfélszolgálatának
középtávon történő OHSZK szervezeti integrációja.
19. A MOHOSZ kiemelt HORINFO fejlesztési célja digitális átállás megvalósítása, a
teljes horgászati okmányolási folyamat elektronizálása, az online értékesítési formák,
csatornák támogatása.
20. A MOHOSZ támogatja az általános horgász személyi azonosítást biztosító Magyar
Horgászkártya (MHK), mint horgászokmány további fejlesztését, az MHK egyéb
funkciókkal való ellátásának lehetőségét.
21. A MOHOSZ támogatja a területi jegyek további egységesítését, elektronizációját,
az elektronikus értékesítés kiszélesítését, továbbá az országos összevont területi
jegyrendszer fenntartását és fokozatos továbbfejlesztését.
22. A MOHOSZ támogatja az idén már a 75. évfolyamot felmutató Magyar Horgász
magazin, mint a nyomtatott sajtó egyik jelentős értékének fenntartását.
23. A MOHOSZ stratégiája értelmében a hazai „horgász-halas” szektor (a
továbbiakban: szektor) magyarországi halgazdálkodást, haltermelést, az ezzel
kapcsolatos keresleti és kínálati igényeket, szakmai és társadalmi, rekreációs
szolgáltatásokat nyújtó, igénybe vevő és támogató szervezetek és személyek, azok
szellemi és gazdasági teljesítményének összessége.
24. A MOHOSZ stratégiája a szektorban öt ágazatot, így a horgászati célú
halgazdálkodást; a horgászcikk és etetőanyag gyártást, kereskedelmet; a horgászati
(telepítési) célú haltermelést; a „halas” oktatást és képzést, kutatás-fejlesztést és
innovációt; valamint a horgászturizmust különít el és kinyilvánítja, hogy minden ágazat
támogatásában, érdekképviseletében és érdekvédelmében érdekelt.
25. A MOHOSZ a magyarországi horgászturizmust az aktív- és ökoturizmus sajátos
ötvözeteként, de önálló ágazatként és egyben fogalomként értelmezi.
26. A MOHOSZ stratégiája az ágazatokon belül elkülöníthető, kiemelt
specializációként támogatja a folyamatos vízi- és vízparti élőhely- és környezet
fenntartást, fejlesztést és a természeti értékek indokolt mértékű védelmét; a felelős
hivatásos és társadalmi halőrzést; a standard és preferált őshonos halfajok tervezhető
szaporítását, nevelését, majd egynyaras korosztálytól történő extenzív termelését; a
gyakorlati orientációjú tógazda, horgászvezető, szakmérnök képzések folyamatos
lebonyolítását és támogatását; a horgászattal, horgásztatással összefüggő aktív- és
ökoturizmus elemek, fejlesztések megvalósítását.
27. A MOHOSZ stratégiája ágazatközi specifikumokként (sajátosságokként)
támogatja a világ élvonalába tartozó nemzeti horgászsportot, az egészséges hazai hal
fogyasztását, az ügyfélbarát halgazdálkodási szakigazgatást, a minőséget és
biztonságot védő halegészségügyet, az érték- és élményarányos, szolgáltatói
szemléletű horgásztatást és a horgászvezetést, valamint az egyéb vízparti
szolgáltatások széles spektrumú nyújtását.
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28. A MOHOSZ véleménye szerint a szektor társadalmi jelentősége elsődlegesen
nem a GDP hozzájárulásban, hanem a széles személyi kört érintő rekreációs
(többlet)szolgáltatások és az ökoszisztéma-szolgáltatások biztosításában, valamint a
vízvisszatartás, kapcsoltan a mikroklíma támogatás katalizátori szerepében érhető
tetten, figyelemmel az évszázados halászati hagyományokra és a nemzeti
horgászsport jelen sikereire is.
29. A MOHOSZ a szektor társadalmi jelentőségére is tekintettel támogatja és kéri az
állami-, vagy többségi állami tulajdonban lévő vizek kijelöléses eljárással történő tartós
haszonbérbe adását a horgászszervezetek részére, s egyben az ÁSZF alapú
alhaszonbérleti szerződések előírásainak érvényesítésével szakmai felelősséget vállal
az alhaszonbérlő horgászszervezetek átlátható, költséghatékony és non-profit jellegű
halgazdálkodási, valamint kapcsolt horgászturisztikai tevékenységéért.
30. A MOHOSZ kinyilvánítja, hogy a halászat, a halgazdálkodás a magyar agrárium
elidegeníthetetlen része, a nemzeti örökség hordozója, ugyanakkor tény, hogy
alacsony jövedelmezősége, magas élőmunka igénye és fokozott természeti kockázati,
magas párhuzamos igénybevételi (vízhasználati) kitettsége okán az ágazat különösen
sérülékeny, ezért tartósan az átlagnál nagyobb nemzeti támogatásra szorul.
31. A MOHOSZ rögzíteni kívánja, hogy a múlt, a hagyományok tisztelete és a jelen
tapasztalataira alapozott jogos igény a jövő biztonságának megteremtésére
folyamatos szakmai és közösségi együttműködést, érdekképviseletet és
érdekérvényesítést igényel, ideértve a hagyományőrzés okán a Szellemi Kulturális
Örökség listáján szereplő és az UNESCO által védett tevékenység, a rekreációs
halászat fenntartását is.
32. A MOHOSZ rögzíteni kívánja, hogy korunkban már nem létezhet a víz és hal
emberi jelenlét, beavatkozás és igénybevétel nélkül, így nem lehet prioritás a
„természetvédelmi szemlélet kizárólagossága”, de ugyanakkor a jogos és arányos
természetvédelmi szempontok eltörlése sem.
33. A MOHOSZ a szektor nevében is igényli és támogatja a 2021-2027. évi európai
uniós fejlesztési ciklusra vonatkozó MAHOP Plusz program forrásainak megfelelő
mértékű, a magyar agrárium egyéb szektorai támogatásának arányaival összevethető
mielőbbi meghatározását, annak gyors és egyszerűsített eljárásokkal történő, önrész
biztosítása nélküli horgászszövetségi és kedvező önrésszel biztosított
horgászszervezeti, valamint konzorciális igénybevételét, különös tekintettel az élőhelyfejlesztési programokra, benne a MOHOSZ „Magyar halbölcső” programjának
támogatására.
34. A MOHOSZ igényli és támogatja a magyar haltermelés és halgazdálkodás MAHOP
Plusz program forrásai mellett nemzeti forrásként, vagy forráskiegészítésként
elsődlegesen az ökoszisztéma-szolgáltatások ellentételezésére nyújtott, a magyar
agrárium egyéb szektorai támogatásának arányaival megegyező mértékű támogatását.
35. A MOHOSZ kinyilvánítja, hogy a fejlesztési és forráskiegészítő források
biztosításával egyidejűleg, vagy azok keretében azonnal szükségesnek tartja a
haszonbérletében lévő állami tulajdonú, jelentős természetes vizeken, valamint az
egyéb vizeken és kiemelten a termelő tógazdaságokban óriási károkat okozó
kárókatona-állomány szabályozására, a károk felmérésére és a kártalanításra, vagy a
kárenyhítésre vonatkozó jogszabályok megalkotását vagy módosítását, a szükséges
források önálló, vagy más támogatási formákhoz kapcsolt biztosítását.
36. A MOHOSZ kinyilvánítja, hogy a fejlesztési és forráskiegészítő források
biztosításával egyidejűleg, vagy azok keretében már a közeljövőben szükségesnek
látja állandó, országos vagy regionális hatáskörű ökológiai halászcsoportok
felállítását, folyamatos foglalkoztatását és számára a feladathoz szükséges
pótforrások biztosítását a haszonbérletében lévő állami tulajdonú, jelentős
természetes vizeken az idegenhonos invazív halfajok visszaszorítása érdekében
szükséges beavatkozások (szelekció, állománymentés) fokozottabb ellátására.
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37. A MOHOSZ kinyilvánítja, hogy a víz, mint természeti erőforrás és nemzeti kincs
megtartásának érdekében, a fejlesztési és forráskiegészítő források biztosításával
egyidejűleg, vagy azok keretében legkésőbb középtávon szükségesnek látja a sokszor
több évtizedes műszaki rekonstrukciós, rehabilitációs lemaradásban lévő víztározók,
haltermelő tógazdaságok ütemezetten végrehajtott, programszerűen finanszírozott
kotrását, felújítását, bővítését.
38. A MOHOSZ rögzíteni kívánja, hogy a horgászok az egyetlen jelentős (a
legnagyobb) társadalmi csoport, akik a tevékenységükhöz szükséges infrastruktúra
fejlesztéshez még nem kaptak kiemelt kormányzati támogatást, ezért kéri a horgászati
célú Nemzeti Halgazdálkodási és Horgászati Stratégiáról (NHHS) és az Országos
Horgászati Hálózati Programról (OHHP) szóló, 1526/2016. (IX.29.) sz. Korm. határozat
(Kormányhatározat) áttekintését, aktualizációját, a források időmúlásra, árindexváltozásra való tekintettel is történő ismételt meghatározását, majd Kormányhatározat
és az OHHP fokozatos végrehajtását.
39. A MOHOSZ a hazai horgászturizmus koordinációját ellátó szervezetté szeretne
válni, így az NHHS alapján is kéri a horgászturizmus állami turisztikai rendszerbe és
stratégiába történő beillesztését, egyben az OHHP megvalósítása érdekében
elfogadja a Magyar Turisztikai Ügynökség, vagy az egyéb kijelölt szervezet szakmai
felügyeletét.
40. A MOHOSZ az NHHS alapján is kéri a TOP Plusz program turizmusfejlesztési
pályázati kiírásainál a horgászturizmust támogató javaslatai beépítését, egyben azt a
lehetőséget, hogy a horgászturisztikai fejlesztés tervezett helyszínéről, tartalmáról
egyeztetni legyen szükséges a MOHOSZ szervezetével.
41. A MOHOSZ a horgászturizmus fejlesztésén belül kiemelten támogatja olyan,
térségi – lehetőleg vízparti – komplex horgászturisztikai standard és kiemelt
szolgáltatási pontok (kiemelt pontok esetén a vendéglátással, szálláshelyszolgáltatással és egyéb turisztikai szolgáltatásokkal bővített funkció értendő)
létesítését és fenntartását, melyek a közvetlen horgászati szolgáltatások helyszíni
biztosításán túl a természetes vízi halgazdálkodásnak, valamint a szerteágazó
horgászszövetségi közfeladat-ellátásnak is tartós bázisául szolgálhatnak.
42. A MOHOSZ a horgászturizmus fejlesztésén belül kiemelten támogatja a
horgászkikötők fejlesztését, s e kikötőkre, valamint kapcsoltan a horgászvezetői
(guide) szolgáltatásokra és a horgászhajókra, valamint a horgászcsónakokra és
kajakos horgászatra vonatkozó jogi szabályozások egyszerűsítését.
43. A MOHOSZ az NHHS alapján is kéri valamennyi érintett kormányzati,
önkormányzati szervtől és szervezettől, hogy a pályázati kiírásainál, tervezett vízparti
beruházásainál, üzemeltetési döntéseinél vegye figyelembe a horgászat és a
horgászturizmus értékeit, jogos igényeit és lehetőségeit, biztosítsa a
horgászszervezetek számára a szükséges előzetes egyeztetés lehetőségét.
44. A MOHOSZ igényli és támogatja a halgazdálkodási jog gyakorlásának és
gyakorlóinak fokozott jogszabályi védelmét, különös tekintettel a többcélú hasznosítás
során a vagyonkezelő, önkormányzati hasznosító és egyéb érintett szervek,
szervezetek részéről felmerülő anyagi ellenszolgáltatási és szolgáltatási korlátozó
igényekre, a növekvő horgászlétszám mellett csökkenő horgászati lehetőségekre.
45. A MOHOSZ igényli és támogatja az orvhorgászok, a horgászat jogszabályban
rögzített szabályainak szándékos és súlyos, valamint ismétlődő megszegését elkövető
személyek, valamint a horgászatot indokolatlanul és jogsértően korlátozó személyek
és szervezetek okozott kárral arányos, megfelelő mértékű (méltó) büntetését.
46. A MOHOSZ támogatja a kötelező egyesületi tagság fenntartását, egyben kizárja a
kötelező egyesületi tagság és mellette a kötelező (horgász)kamarai tagság
jogintézményének párhuzamos fennállását, s így az őshonos halállomány, mint
nemzeti kincs védelmében sem támogatja az állampolgári jogon járó horgászati
lehetőség általános biztosítását sem.
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47. A MOHOSZ kiemelten támogatja a gyermekek horgásszá válását, az utánpótlásnevelést és a horgászok szemléletformálását és oktatását, egyben egyetért azzal,
hogy kötelező egyesületi tagság intézménye a gyermekekre és a külföldi horgászokra
a jövőben sem terjeszthető ki, így a gyermekek esetében a horgásszá-, majd az állami
horgászvizsga teljesítése mellett életkori alapon történő, későbbi taggá válást pedig
elsődlegesen a hatékony utánpótlás-nevelés kialakításával, a megfelelő források
biztosításával, elsődlegesen a horgászszövetségi HUNOP célprogramon keresztül
kívánja ösztönözni, a külföldi horgászok egyesületi taggá válását pedig kizárólag a
területi jegyes díjkedvezményekkel és a tagokra vonatkozó kedvezményes egyesületi
szolgáltatások biztosításával javasolja, illetve ezek támogatásával kívánja ösztönözni.
48. A MOHOSZ stratégiai céljainak megvalósítása érdekében támogatja és – külön
választmányi határozat alapján – elrendeli az egységes tagszövetségi, majd
tagszövetségi tagegyesületi minta-alapszabályok elkészítését, majd azok alapján a
horgászszervezeteknél a horgászszövetségi céloknak is megfelelő, korszerű és
dinamikus működést biztosító alapszabályok ütemezett, adaptív jellegű megalkotását.
49. A Választmány az elmúlt időszak jogszabályi és szervezeti változásainak
lekövetése, valamint a további korszerűsítés és dinamizáció igénye alapján az OHSZK
számára 2022-ben kiemelt feladatként határozza meg a MOHOSZ Alapszabályának
és SZMSZ-ének áttekintését, majd ezen alapszabályozások választmányi
előterjesztésben benyújtott módosításának, aktualizációjának elkészítését.
50. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-12/2016. sz.
határozat, a V-19/2016. sz. határozat, a V-24/2016. sz. határozat, a V-30/2016. sz.
határozat 1. bekezdése, a V-64/2016. sz. határozat, valamint a V-14/2018. sz
határozat.
V-16/2021. sz. határozat:
1. A Választmány az átlátható, költségtakarékos, ugyanakkor szolgáltatói szemléletű
ügyviteli, okmányolási és halgazdálkodási hasznosítói működés és ennek keretében a
horgászok minőségi kiszolgálása érdekében egyetért abban, hogy a szervezeti és
feladati sokszínűség, a már kialakult és jelenleg is átalakulásban lévő, sokszor eltérő
horgászszervezeti ügyviteli megoldások nem akadályozhatják a horgászszövetségi
stratégiai célok elérést és azok egyik eszközeként a közfeladat-ellátás hatékony
megvalósítását.
2. A Választmány a tagszövetségek jogi önállóságát lehetőségként értékeli,
ugyanakkor egyetért azzal is, hogy szükséges a tagszövetségek feladatainak
egységesítése, területi illetékességének rögzítése, annak vízrendszerekhez való,
átfedésektől mentes kiigazítása; lehetséges következményként a tagszövetségek
számának ésszerű csökkentése, melynek támogatott megvalósítási formája az
azonos, illetve átfedő területen működő tagszövetségek ütemezett, kölcsönös
előnyökön alapuló és központilag támogatott összeolvadása, vagy egy tagszövetség
másik tagszövetségbe történő beolvadása úgy, hogy az előírt tagszövetségi ügyviteli
és szolgáltatási minimumfeltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) országos
szinten a fővárosban legalább három ponton, valamint minden megyeszékhelyen
biztosítottak legyenek.
3. A Választmány új tagszövetség megalakítását, annak a MOHOSZ szervezeti
rendszerébe történő befogadását nem támogatja.
4. A Választmány a szervezeti és személyi minimumfeltételeket az alábbiak
szerint rögzíti: a horgászok hiteles tájékoztatása; a tagszövetségi tag
horgászegyesületek munkájának érdemi támogatása, segítése; a jogszabályoknak
megfelelő, átlátható működés folyamatos biztosítása; a MOHOSZ Alapszabály,
Általános Szerződési Feltételek, irányelvek, szövetségi utasítások és egyéb
választmányi előírások betartása, a bizományosi és forgalmazási szerződések
megkötése, karbantartása és előírásainak betartása;
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a tagszövetségi adatszolgáltatási, pénzügyi elszámolási és kapcsolattartási
kötelezettségek határidős és pontos teljesítése; teljes munkaidős, felelős operatív
ügyviteli vezető (ügyvezető elnök) kinevezése, megválasztása; a tagszövetség
székhelyén további egy fő főállású (teljes munkaidős) és egy fő részmunkaidős
(legalább 4 órás) ügyviteli munkatárs alkalmazása; állandó MAHOR tagszövetségi
kapcsolattartó-tudósító, ifjúsági és oktatási felelős, valamint versenyfelelős kijelölése;
az OHSZK szakmai továbbképzésein, konferenciáin az előírt ügyviteli vezetői és
munkatársi részvétel folyamatos biztosítása, a MOHOSZ kiemelt rendezvényein az
előírt minimális létszám (választmányi tagi, tisztségviselői érintettség hiányában
maximum 3 fő) biztosítása.
5. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további szervezeti
és személyi minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint: (érintett
halgazdálkodási vízterületek esetén) az alhaszonbérleti szerződések megkötése,
karbantartása és előírásainak betartása; a jogszabály alapján előírt minimális halőri
létszám hivatásos, teljes munkaidős halőrökkel történő biztosítása; a külön
választmányi határozatban, vagy szövetségi utasításban előírt területi jegyek
meghatározott módon történő, kötelező elektronikus értékesítése; a halgazdálkodás
jogszabályokban előírt egyéb szakmai feltételeinek folyamatos biztosítása.
6. A Választmány az infrastrukturális és üzemeltetési minimumfeltételeket az
alábbiak szerint rögzíti: önálló, lehetőleg jó megközelítésű (megyeszékhelyi / fővárosi
/ speciális területi illetékességi esetben székhely szerinti) központi tagszövetségi
ügyintézési és szolgáltatási iroda (ÜSZI) fenntartása (tulajdon vagy bérlemény),
legalább 40 m2 hasznos irodai területtel, kommunális blokkal, a közelben megfelelő
személygépjármű parkolási lehetőséggel; az ÜSZI területén legalább heti 5 nap és heti
36 óra, az OHSZK felé bejelentett és a tagszövetség honlapján közzétett, fix (nem
változó) ügyfélszolgálati idő (ügyfélszolgálat: horgász regisztráció, MHK ügyintézés,
egyesületi tagságra nem kötelezettek esetében állami horgászjegy kiadása, országos
összevont területi jegyek offline forgalmazása, horgászszövetségi értékcikkszolgáltatás, egyesületi tanácsadás; az ÜSZI területén legalább havi egy alkalommal
(az OHSZK felé bejelentett és a tagszövetség honlapján közzétett fix időben) a
választott vezető tisztségviselő (elnök, elnökhelyettes, alelnök), vagy kinevezett
ügyviteli vezető (ügyvezető igazgató) nyílt fogadónapja, fogadónaponként minimum 4
órás időtartamban, a hová minden horgász bejelentkezhet; az ÜSZI területén önálló
mail és MOHOSZ flottás telefon elérhetőségek, internetkapcsolat, a telefonos
elérhetőség biztosítása a nyitvatartási időben, továbbá legalább egy kijelölt, a
MOHOSZ felé bejelentett vezetői mobilszámon hétfőtől-péntekig 10:00-16:00 között;
az ÜSZI területén hálózati alkalmazásra is képes minimum A/4 f/f nyomtató,
fénymásoló és scanner, valamint legalább egy asztali gép és jogtiszta office software
környezet; a számla- és vagy nyugtaadási kötelezettség folyamatos teljesítése;
önálló honlap vagy a horgászszövetségi feltételeknek megfelelő HORINFO microsite
folyamatos működtetése, rajta az OHSZK által előírt kötelező horgászszövetségi
arculati elemekkel és információkkal, az előírt szövetségi információkkal és a
hasznosított vízterületek azonos felépítésű információival (jegytípusok, árak, helyi
horgászrendek, halállomány, telepítési adatok, egyéb szolgáltatások).
7. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további
infrastrukturális és üzemeltetési minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint:
a halgazdálkodási terv és a MOHOSZ haltelepítési programok telepítési vállalásainak
betartása, a külön választmányi határozatban meghatározott kötelező tagszövetségi
gépjármű- és eszközpark MOHOSZ flotta keretében történő folyamatos fenntartása.
8. A Választmány az adatszolgáltatási minimumfeltételeket az alábbiak szerint
rögzíti: a HORINFO program külön választmányi határozatban kötelezően előírt
moduljainak, alkalmazásainak, értékesítési csatornáinak, egyéb elemeinek folyamatos
működtetése;
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az OHSZK adatszolgáltatási körlevelekre történő pontos és határidős válaszadás;
folyamatos és hiteles adatszolgáltatás a HORINFO rendszeren kívüli, engedélyezett
saját jogon végzett területi jegyértékesítés tekintetében.
9. A Választmány a halgazdálkodási hasznosító tagszövetségekre további
adatszolgáltatási minimumfeltételeket határoz meg, az alábbiak szerint: a tervezett és
megvalósult telepítések OHSZK előírás szerinti bejelentése; a halgazdálkodási tervek
folyamatos karbantartása, a változások és a halgazdálkodási szakmai feltételeknek
megfelelő alkalmazottak, megbízottak, szakértők OHSZK felé történő bejelentése; a
HOHA naprakész vezetése, kapcsoltan az összevont, átfedő és párhuzamos halőri
alkalmazások, megbízások OHSZK felé történő bejelentése.
10. A Választmány az országos sportági szakszövetségi minimumfeltételeket az
alábbiak szerint rögzíti: legalább egy szakágban horgászsport országos bajnokság
csapatversenyén történő tagszövetségi vagy tagszövetségi képviseleti indulás (az
érintett bajnokságokat az OVHB határozza meg, továbbá 500.000 Ft/év mértékű
horgászsport fejlesztési hozzájárulással a kötelezettség megváltható); legalább egy
szakágban horgászsport területi bajnokság megszervezése (a szabályokat az OVHB
határozza meg, továbbá 500.000 Ft/év mértékű horgászsport fejlesztési
hozzájárulással a kötelezettség megváltható); versenyzői engedélyek offline
értékesítése az ügyfélszolgálati időben az ÜSZI területén.
11. Jelen minimumfeltétek 2022.01.01-től minden tagszövetségre kötelezően
alkalmazandók figyelemmel arra a tényre is, hogy 2017.01.01-i hatállyal korábban
szintén született hasonló választmányi határozat, ám az ott rögzített szabályok
megszegésének nem voltak választmányi szankciós határozatban meghatározott
jogkövetkezményei.
12. A minimumfeltételek az alábbiakban vonatkoznak az Országos Kishalász
Érdekszövetségre: a rekreációs halászok hiteles tájékoztatása; a rekreációs
halászokat (is) tömörítő egyesületek munkájának érdemi támogatása, segítése; a
jogszabályoknak megfelelő, átlátható működés folyamatos biztosítása; a MOHOSZ
Alapszabály, Általános Szerződési Feltételek, irányelvek, szövetségi utasítások és
egyéb választmányi előírások betartása, (vállalás, illetve OHSZK által biztosított
lehetőség esetén) a bizományosi és forgalmazási szerződések megkötése,
karbantartása és előírásainak betartása; a tagszövetségi adatszolgáltatási, pénzügyi
elszámolási és kapcsolattartási kötelezettségek határidős és pontos teljesítése;
az OHSZK szakmai továbbképzésein, konferenciáin az előírt ügyviteli vezetői és
munkatársi részvétel folyamatos biztosítása, a MOHOSZ kiemelt rendezvényein az
előírt minimális létszám (választmányi tagi, tisztségviselői érintettség hiányában
maximum 2 fő) biztosítása.
13. A Választmány elrendeli, hogy a minimumfeltételek 2021.11.01-i állapot szerinti
teljesítéséről a tagszövetségek 2021.11.30-ig kötelesek a felelős vezető aláírásával
ellátott jelentésben az OHSZK részére beszámolni, s elmaradás esetén tételesen
megindokolni, hogy az adott feltétel teljesítése mikorra várható.
14. A minimumfeltételek igazolt nem teljesítésének és az illetékességi szabályok
megszegésének szankcióit a horgászszövetségi szankciók rendszeréről szóló
választmányi határozat tartalmazza.
15. A minimumfeltételeken felül önkéntesen ellátott tagszövetségi feladatok
ellátásának, többletszolgáltatások nyújtásának ösztönző elemeit a horgászszövetségi
támogatások 2021-2024. évi rendszeréről szóló választmányi határozat tartalmazza.
16. Jelen határozat a MOHOSZ és a tagszövetségek vonatkozásában általános
szerződési feltételeknek minősül.
17. A Választmány felkéri az OHSZK-t, hogy a MOHOSZ Alapszabályának
felülvizsgálata során, illetve a tervezett, külön választmányi határozatban rögzített,
illetve rögzítendő tagszövetségi minta alapszabályokban a szükséges változtatásokat
vezesse át.
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18. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2016. sz.
határozat 1-2., 7-11. és 13-14. bekezdése, valamint a V-25/2017. sz. határozat.
V-17/2021. sz. határozat:
1. A Választmány a 2017.01.01-től bevezetett, horgászszövetségi és tagszövetségi
tagdíj-alapot egyaránt képező Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) általános
mértékét 2022.01.01-től 3000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
2. Az ESZH megfizetésére 2019-től minden olyan, az adott naptári évben állami
horgászjegyet vagy állami halászjegyet váltott, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe
tartozó horgász, valamint rekreációs halász kötelezett, aki az állami horgászjegy,
illetve állami halászjegy díjának megfizetése alól a 2013. évi CII. törvény (Hhvtv.) 41.
§-a alapján nem mentesült.
3. Nem kötelezett az ESZH megfizetésére az a horgász, akinek egyesülete nem
tagja a MOHOSZ tagszervezetének, ugyanakkor esetében a külön választmányi
határozattal elfogadott, mindenkor hatályos területi jegymátrixban számára
meghatározott területi engedélyek kizárólag az ott előírt emelt áron biztosíthatók.
4. Nem kötelezett az ESZH megfizetésére az a külföldi horgász, aki nem kíván
horgászegyesületi tagságot létesíteni, ugyanakkor esetében a külön választmányi
határozattal elfogadott, mindenkor hatályos területi jegymátrixban számára
meghatározott területi engedélyek kizárólag az ott előírt emelt áron biztosíthatók.
5. Az a horgász, aki évközben létesít a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó
egyesületnél tagi jogviszonyt és így a Hhvtv. 41. § szerinti állami horgászjegy díjának
megfizetése alóli mentesítési feltételeknek már nem felel meg, az ESZH teljes
összegének tárgyévi megfizetésére is kötelezett.
6. Az horgász, aki a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó több egyesületnél is
egyidőben tagi jogviszonnyal rendelkezik, az ESZH megfizetésére csak egy
alkalommal, az állami horgászjegy (EÁH) kiváltásának helyén, a kiváltással és a tagi
jogviszony megújítással egyidőben kötelezett.
7. A Hhvtv. 41. § alapján az a díjfizetés alól nem mentesült személy, aki állami
horgászjeggyel és állami halászjeggyel is rendelkezik, az ESZH megfizetésére
mindkét jogcímen kötelezett.
8. Az állami horgászjegyen és az állami halászjegyen az ESZH díja, díjmentessége,
illetve a nem kötelezett státusz jelzése kötelezően feltüntetendő, illetve az
érvényesített személyi jogcím jegy kiadásakor a jegy kiadója által a megfelelő jogcím
kötelezően megjelölendő.
9. Az ESZH kötelezett horgászokat érintő horgászszervezeti értékesítés
elszámolása a horgászszövetségi HORINFO rendszerben, az aktuális felhasználói
kézikönyvekben foglaltak szerint, havi gyakorisággal, az éves zárást tekintve az
OHSZK által meghatározottak szerint történik.
10. Az ESZH kötelezett rekreációs halászokat érintő horgászszervezeti értékesítési
pontok kijelölése, az értékesítések elszámolása az OHSZK által meghatározottak
szerint történik.
11. Az ESZH a MOHOSZ és a tagszervezetei jogszabályban vagy választmányi
határozatban előírt szervezeti ügyviteli alap- és kiegészítő feladatait finanszírozza.
12. Az ESZH központi (országos horgászszövetségi) bevételi hányada 1000 Ft/fő/év.
13. A központi hányad a MOHOSZ OHSZK ügyviteli feladatait finanszírozza.
14. Az ESZH normatív tagszervezeti (területi szövetségi) bevételi hányada 1350
Ft/fő/év.
15. A normatív tagszervezeti hányad a tagszövetségek külön választmányi
határozatban előírt kötelező ügyviteli szolgáltatási feladatait (tagszövetségi
minimumfeltételek) finanszírozza.
16. A normatív tagszervezeti hányad a tagszövetségeknél maradó bevétel,
amennyiben a minimumfeltétek folyamatosan teljesülnek.
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17. A minimumfeltételek teljesítése elmaradása esetén az elvonás mértékét, általános
feltételeit a horgászszövetségi szankciók rendszeréről szóló választmányi határozat
tartalmazza.
18. Az ESZH pályázati alapú tagszövetségi bevételi hányada 650 Ft/fő/év.
19. A pályázati alapú tagszövetségi hányad a horgászszervezetek által ellátott, a
kötelező szervezeti ügyviteli év szolgáltatási alapfeladatokon (minimumfeltételek) túl
ellátott, a horgászok minőségi kiszolgálását támogató feladatokat, illetve a számukra
nyújtott kiegészítő szolgáltatásokat finanszírozza.
20. A pályázati alapú tagszervezeti hányad a MOHOSZ-hoz utalandó bevétel.
21. A Választmány elrendeli, hogy a MOHOSZ OHSZK a pályázati alapú tagszervezeti
hányad teljes bevételéből köteles pályázati alapot (ESZHA) képezni, mely alap a
minimumfeltételeket teljesítő tagszervezetek számára egyszerűsített pályázati
formában érhető el azzal, hogy a sikeres pályázók számára az OHSZK az alapba
évente ténylegesen befolyt bevételek 80%-át köteles még a tárgyévben, 20%-át pedig
legkésőbb a tárgyévet követő első negyedév végéig biztosítani.
22. Az ESZHA általános pályázati jogcímeit a horgászszövetségi támogatások 20212024. évi rendjéről szóló választmányi határozat tartalmazza.
23. Az ESZHA pályázatok rendjét szövetségi utasítás határozza meg.
24. A központi hányad a pályázati alapú tagszervezeti hányaddal együttesen (a
HORINFO rendszerben összevont módon) a MOHOSZ-hoz utalandó bevétel, a
normatív tagszervezeti hányad a tagszövetségeknél maradó bevétel.
25. Jelen határozat a MOHOSZ és a tagszövetségek vonatkozásában általános
szerződési feltételnek minősül.
26. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-29/2015. sz.
határozat, a V-31/2016. sz. határozat, a V-21/2017. sz. határozat, a V-3/2019. sz.
határozat, a V-27/2019. sz. határozat utolsó mondata, a V-38/2019. sz. határozat,
valamint a V-4/2021. sz. választmányi határozattal jóváhagyott E-Vh-2/2020. sz.
határozat.
V-18/2021. sz. határozat:
1. A Választmány a speciális jogállású tagok és a minősített beszállítók rendszerét
továbbra is támogatja, tevékenységüket sikeresnek ítéli meg.
2. A Választmány az Alapszabály 4. § (2) b) pontja alapján 2016.01.01-től bevezetett
új horgászszövetségi tagi jogcím birtokosai, a speciális jogállású tagok éves tételes
tagdíját (tagdíj) az Alapszabály 5. § (7) bekezdésének alkalmazásával 2016.01.01-től
500.000 Ft/tag/év összegben határozta meg.
3. A Választmány a tagdíj összegét a 2022. évre, illetve visszavonásig változatlanul
500.000 Ft/tag/év összegben határozta meg.
4. A tárgyévi tagdíj befizetési határideje a már felvett tagok esetében minden év
március 15. napja, az évközben felvett tagok esetében a tagfelvétel időpontját követő
30. nap. Évközi felvétel esetén a teljes évi tagdíj fizetendő.
5. A Választmány külön is megállapítja és rögzíti, hogy a külön választmányi
határozatban megállapított és az érintett szervezeti körre egyértelműen megjelölt
egyes tagszövetségi minimumfeltételek a speciális jogállású tagokra, vagy a
halgazdálkodási hasznosítónak minősülő speciális jogállású tagokra is kötelező
érvényűek, s ez egyben a külön választmányi határozatban megállapított
horgászszövetségi támogatások biztosításának egyik feltétele is.
6. A Választmány külön is megállapítja és rögzíti, hogy a külön választmányi
határozatban megállapított és az érintett szervezeti körre egyértelműen megjelölt
egyes horgászszövetségi szankciók a speciális jogállású tagokra, vagy a
halgazdálkodási hasznosítónak minősülő speciális jogállású tagokra is kötelező
érvényűek.
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7. A Választmány az SZMSZ 5. § (3) pontja alapján 2019.07.01-től bevezetett „A
MOHOSZ minősített beszállítója” cím elnyeréséhez, majd fenntartásához
szükséges regisztrációs díj (díj) mértékét 2019.07.01-től 25.000 Ft/beszállító/év
összegben határozta meg.
8. A Választmány a díj összegét a 2022. évre, illetve visszavonásig változatlanul
25.000 Ft/beszállító/év összegben határozta meg.
9. A díj befizetési határideje a már megítélt címmel rendelkező beszállítók esetében
minden év március 15. napja, az évközben címet kapott beszállítók esetében a
címadományozás időpontját követő 30. nap. Évközi címadományozás, vagy a cím
visszavonása esetén a teljes évi díj fizetendő.
10. A speciális jogállású tagok a beszállítók listáját az OHSZK köteles folyamatosan
aktualizálni és a MOHOSZ honlapján közzétenni, illetve az új beszállítókat, vagy a
meglévők esetében a cím visszavonását – legalább negyedévi gyakorisággal – a
Magyar Horgászban is megjelentetni.
11. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2015. sz.
határozat, a V-59/2016. sz. határozat, a V-22/2017. sz. határozat 1. mondatának 2.
fordulata és utolsó mondata, a V-12/2018. sz. határozat, a V-15/2019. sz. határozat 1.
pontja, a V-16/2019. sz. határozat, a V-39/2019. sz. határozat 1.) pontja, valamint a V4/2021. sz. határozattal jóváhagyott E-Vh-3/2020. sz. határozat.
V-19/2021. sz. határozat:
1. A Választmány a horgászok minőségi kiszolgálása, a horgászat és a rekreációs
halászat (a továbbiakban együtt: horgászat) személyi költségeinek áttekinthetősége
és összehasonlíthatósága érdekében rögzíti, hogy a horgásszá válás, majd a
horgászat feltételeinek biztosítása, annak egy adott halgazdálkodási vízterületen
történő gyakorlati megvalósítása érdekében a MOHOSZ szervezeti rendszerébe
tartozó horgász felé
(ideértve:
regisztrált személy, hozzátartozó) a
horgászszervezeteknek, értékesítési pontoknak (beleértve a horgászbolti értékesítést
is) kizárólag az alábbi jogcímeken lehet ügyviteli és szervezeti költségeket
felszámolni: Magyar Horgászkártya (MHK) díja (amennyiben a horgász jogszabály
alapján a kiváltásra kötelezett), állami horgászjegy, állami turista horgászjegy, állami
halászjegy, fogási napló díja (amennyiben a horgász jogszabály alapján a díj fizetése
alól nem mentesül), Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) díja (amennyiben a
horgász választmányi határozat alapján a díj fizetése alól nem mentesül),
horgászegyesületi tagdíj (amennyiben a horgász jogszabály alapján egyesületi tagság
létesítésére, fenntartására kötelezett), területi jegy (HORINFO programban rögzített
személyi státusz és külön választmányi határozatban elfogadott területi jegymátrix
alapján választható módon vízterületenként és időszakonként, ideértve a kiegészítő
jegyeket is), továbbá a halgazdálkodási hasznosító horgászegyesületnél az éves
közösségi munka megváltása (ha azt a horgászegyesületi Alapszabály, vagy SZMSZ
előírja), a zárt vizet kezelő halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetnél egy
személy esetében egy alkalommal egyszeri telepítési hozzájárulás (ha azt
Alapszabály, SZMSZ, vagy nyilvános testületi döntés előírja), valamint kizárólag
önkéntes alapon (meghirdetés esetén) a horgászvizsga-felkészítő tanfolyam költsége,
illetve (vásárlási szándék esetén) az egyéb horgász értékcikkek, Magyar Horgász
előfizetés ára.
2. A horgászsport versenyzők kötelesek éves versenyzői engedély megváltására, s
ezen igazolás alapján jogosultak az országos horgászversenyeken külön
meghatározott összegű és belső költségelemeket tartalmazó nevezési díj
megfizetésére.
3. Az 1. és 2. pontban meghatározott ügyviteli és szervezeti-, valamint horgászsport
költségeken túl a horgász felé a horgászszervezetek további költséget (díjat, árat,
hozzájárulást) kizárólag önkéntes alapú igénybevétel biztosítása mellett
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horgászturisztikai, rendezvényi többletszolgáltatásokra (pl. szálláshely-, horgászhely
szolgáltatás, étkeztetés, kölcsönzés, szervezett programon, horgásztáborban történő
részvétel, utazás díja) és kereskedelmi tevékenység keretében történő értékesítésre
számolhatnak fel.
4. Az értékesítési pontok a horgászszervezetek nevében eljárva (ideértve nem értve
a horgászbolti árukészlet-értékesítést) kizárólag az 1. és 2. pontban meghatározott
ügyviteli és szervezeti-, valamint horgászsport költségeket érvényesíthetik a horgász
felé, továbbá a 3. pont szerinti költségeket a horgászszervezet csak a saját nevében
érvényesítheti.
5. Tiltott, így a horgász felé különösen nem számítható fel minden az 1-4. pontokban
meg nem határozott költség (pl. regisztrációs díj, horgászvizsga díj, ügyviteli díj,
területfenntartási hozzájárulás, környezetvédelmi díj, a gyermekhorgászoknak és
tagsági jogviszonyt nem létesítő külföldi horgászoknak tagdíj), valamint a jogszabályi,
vagy választmányi határozatban tételesen meghatározott díjaktól, díjsávoktól való
eltérés alkalmazása.
6. A tiltott költségek felszámolásának jogkövetkezményeit a szankciós választmányi
határozat szabályozza.
7. Valamennyi horgászt terhelő költségről az értékesítés meghatározott helye és
módja szerint a Horgászjegy Kft. vagy az érintett horgászszervezet, értékesítési pont,
az okmány kiadója a vásárláskor jogszabályban meghatározott adattartamú pénzügyi
bizonylatot (nyugtát / számlát) köteles biztosítani.
8. Az MHK díja, az állami horgászjegy, az állami turista horgászjegy, a fogási napló
díja, az ESZH díja, a versenyzői igazolás díja és a nevezési díj, annak befizetése a
HORINFO rendszerben kötelezően nyilvántartott adat, amely a horgász által, annak
személyi profiljából is bármikor megtekinthető.
9. A Választmány elrendeli, hogy a horgászok Egységes Állami Horgászokmány
(állami horgászjegy és fogási napló, EÁH) kiváltásához kapcsolódó, a kiadó (első)
horgászszervezetnél befizetett tagdíja, valamint a további tagságok ténye (kettős-,
többes tagság) mint kötelezően nyilvántartott adat a HORINFO rendszerben korábban
már lefejlesztett modul aktiválásával 2022.01.01-től szintén kötelezően rögzítésre
kerüljön annak érdekében, hogy a továbbiakban valamennyi, a horgászt terhelő
jelentős költségelem át- és megtekinthető, a horgászok által összevethető legyen.
10. A kizárólag a HORINFO rendszerben teljesíthető, 2018.09.01-től opcionálisan,
majd 2019.01.01-től jogszabály felhatalmazása alapján kötelező jelleggel elindított
horgász regisztráció minden esetben ingyenes.
11. A kizárólag a HORINFO rendszeren keresztül megvásárolható MHK díja
2018.09.01-től az érvényesség teljes időszakára 1732 Ft+ÁFA, azaz 2200 Ft, amely
tartalmazza a csekk, valamint a belföldi címre történő postai kézbesítés díját is.
12. Az MHK díját a NÉBIH honlapján közzéteszi.
13. Az MHK általános érvényessége a 2018. évben a teljesített érvényes és lezárt
regisztráció időpontját követő 6. év január 31. napja, 2019-től a teljesített érvényes és
lezárt regisztráció időpontját követő 5. év január 31. napja.
14. Az MHK kiváltására kötelezettek körét jogszabály határozza meg.
15. Az állami horgászjegy, állami turista horgászjegy, állami halászjegy, fogási napló
díját - a MOHOSZ javaslatára is figyelemmel - az Agrárminisztérium a 133/2013.
(XII.29). VM rendelet 12. mellékletében határozza meg. Az állami horgászjegy és az
állami halászjegy éves díja 2020.01.01-től 3000 Ft, a turista állami horgászjegy
időszaki díja 2014.05.01-től 2000 Ft, a (halász és horgász) fogási napló éves díja
2020.01.01-től 300 Ft.
16. Az állami horgászjegy és az állami halászjegy díjának megfizetése alóli
mentesülés, valamint az emelt díjak alkalmazásának eseteit jogszabály határozza
meg.
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17. Az ESZH díját és a díjának megfizetése alóli mentesülés eseteit külön
választmányi határozat határozza meg.
18. A Választmány egyetért azzal, hogy a kettős- vagy többes tagsággal rendelkező
horgászok esetében a jogszabályban meghatározott EÁH (állami horgászjegy és
fogási napló összevont díja) és a külön választmányi határozatban meghatározott
ESZH díj csak egy alkalommal (ide nem értve a pótlás, csere eseteit), a tárgyévi első
tagi jogviszony létesítés, vagy megújítás alkalmából fizetendő.
19. Az a horgász, aki egyben rekreációs halász is, az állami horgászjegy, valamint
halászjegy és a fogási naplók, továbbá az ESZH díját mindkét tagviszonya alapján
köteles megfizetni.
20. A papíralapon értékesített, ESZH díjat is tartalmazó EÁH okmányok tagszövetségi
kiszállítását - a szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása után - az OHSZK a
tárgyévet megelő év december 15. napjáig köteles biztosítani.
21. A Választmány a 2017.01.01-től bevezetett egyesületi tagdíj minimális mértéket
(tagdíjminimum) 2022.01.01-től a jogszabály alapján egyesületi tagságra kötelezettek
esetében általánosan változatlan, 2000 Ft/fő/év összegben, a külön választmányi
határozatban meghatározott, ESZH megfizetésre nem kötelezett horgászok esetében
továbbra is 1000 Ft/fő/év összegben határozza meg.
22. A Választmány 2015.01.01-től bevezetett új típusú versenyzői engedély díját
2022.01.01-től a 18. év feletti horgászok esetében 3.000 Ft/fő/év, a 14-18. év közötti
horgászok esetében 1.800 Ft/fő/év, a 14 év alatti horgászok esetében 1.000 Ft
(valamennyi esetben változatlan) összegben határozza meg.
23. Az elektronikus támogatású, a HORINFO rendszeren belül megvalósítandó állami
horgászvizsga, valamint a turista horgászok ismeretfelmérése minden esetben
ingyenes.
24. A Választmány az önkéntesen vállalt horgászvizsga-felkészítő tanfolyam költségét
3000 Ft/fő/tanfolyam összegben, minimális időtartamát 2 órában határozza meg.
25. A MOHOSZ által forgalmazott új típusú horgászokmány tok ára 2022.01.01-től a
horgászszervezeteknek biztosított átadási árként 470 Ft/db (2021: 420 Ft/db),
egységesen előírt fogyasztói ára 650 Ft/db (2021: 600 Ft/db). Érvényesen MOHOSZ
logo-val ellátott más horgászokmány tok nem forgalmazható.
26. A Választmány a horgászszövetségi Magyar Horgász magazin előfizetési
formában történő éves időszakra vonatkozó árát 2022.01.01-től 490 Ft-ban, utcai
árusításban 590 Ft-ban, digitális előfizetésben 365 Ft-ban határozza meg (az áremelés
mértéke minden kategóriában egységesen a 2021. évi árakhoz 40 Ft).
27. Jelen határozat a MOHOSZ és a horgászszervezetek vonatkozásában általános
szerződési feltételeknek minősül.
28. A Választmány elrendeli, hogy a horgászok hiteles tájékoztatása érdekében az
OHSZK évente legalább egyszer táblázatos formában tegye közzé a Magyar
Horgászban a horgászat személyi költségeit az így beszedett bevételek felhasználási
kötelezettségeit és lehetőségeit, továbbá ezt az információt honlapján folyamatosan
szerepeltesse.
29. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2016. sz.
határozat 12. bekezdése, a V-33/2016. sz. határozat, a V-14/2018. sz. határozat I. 5.
pontja és II.1-4. pontjai, a V-15/2018. sz. határozat I. 1-4. pontjai, a V-27/2019. sz.
határozat 2. mondata, valamint a V-4/2021. sz. választmányi határozattal jóváhagyott
E-Vh-1/2020. és E-Vh-4/2020. sz., valamint E-Vh-5/2021. sz. határozatok.
V-20/2021. sz. határozat:
1. A Választmány az átlátható működés és a horgászok kiszolgálása érdekében
meghatározza, hogy a tagszövetség illetékességi területe a tagszövetség
székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye, ahol
2017.01.01-jén legalább öt horgászegyesület a tagszövetség tagja volt azzal, hogy ha
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a tagszövetségi tag horgászegyesület halgazdálkodási vízterületet hasznosít, akkor
esetében a székhely szerinti illetékességi besorolást felülírja a vízterület
elhelyezkedése szerinti illetékességi besorolás.
2. Az illetékességi területet a tagszövetségi vagy a tagszövetségi tagegyesületi
értékesítési pontok elhelyezkedése nem befolyásolja.
3. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től a tagszövetségek tagegyesületet
csak az illetékességi területükről vehetnek fel, kizárólag minden év január első vagy
szeptember első napjával, a jelen határozatban külön megfogalmazott korlátozások
mellett.
4. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től – a horgászegyesület nyilvántartott
létszámától függetlenül – az illetékességi területen kívül eső horgászegyesületeknek
a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az OHSZK előzetes támogatása
szükséges.
5. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belüli, víz
nélküli egyesületek megalakulása esetén annak a tagszövetséghez történő
tagegyesületi felvételéhez az egyesület létszámától függetlenül az OHSZK előzetes
támogatása szükséges.
6. A Választmány elrendeli, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belüli
halgazdálkodási vízterületen egy újabb horgászegyesület megalakulása esetén annak
a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az egyesület létszámától
függetlenül az OHSZK előzetes támogatása szükséges.
7. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belül
az 500 fő feletti nyilvántartott létszámmal rendelkező horgászegyesület
tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez az OHSZK előzetes támogatása
szükséges.
8. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi területen belül
az 500 fő feletti nyilvántartott létszámmal rendelkező horgászegyesület
tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételének jóváhagyása tagszövetség
hatásköre marad.
9. A Választmány megállapítja, hogy 2022.01.01-től az illetékességi belül az eddig
nem MOHOSZ szervezeti körbe tartozó, önálló halgazdálkodási vízterülettel
rendelkező horgászegyesület tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételének
jóváhagyása tagszövetség hatásköre marad.
10. A Választmány megerősíti, hogy az előírt illetékességi- és létszámfeltételektől
függetlenül sem vehető fel az OHSZK előzetes támogatása hiányában olyan
horgászegyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim
vezetéssel, folyamatban lévő bírósági eljárás-, ügyészségi felügyeleti eljárás alatt áll,
nyilvántartott köztartozása van, illetve más tagszövetséggel, vagy az OHSZK
szervezetével a pénzügyi elszámolása nem rendezett.
11. A kötelező horgászegyesületi tagság, mint a horgászat gyakorlásának egyik jogi
feltétele rugalmas és szolgáltatói szemléletű biztosítása, a minőségi és átlátható
horgász ügyvitel támogatása, valamint a szétaprózódott, a jogszabályban és
választmányi határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem képes
vagy nem kívánó kislétszámú-, továbbá a tagsággal arányos vízterületre vonatkozóan
halgazdálkodási hasznosítói joggal nem rendelkező, a jogszabályban és választmányi
határozatban előírt egyesületi ügyviteli feladatokat ellátni nem kívánó, valós közösségi
szolgáltatásokat nem nyújtó nagylétszámú egyesületi formák feltárt működési
anomáliáira tekintettel a Választmány támogatja és ösztönzi a tagszövetségi
gyűjtőegyesületek, mint önálló jogi személyek létrehozását, vagy meglévő
szervezetként történő szerződött tárgyi feladatellátását.
12. Gyűjtőegyesülete csak halgazdálkodási hasznosító tagszövetségnek lehet.
13. Gyűjtőegyesülete csak a tagszövetségi minimumfeltételeket teljesítő
tagszövetségnek lehet.
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14. Egy tagszövetségnek egy, halgazdálkodási hasznosítónak nem minősülő
gyűjtőegyesülete lehet.
15. A gyűjtőegyesület székhelye lehetőleg a tagszövetség székhelye, ettől eltérni csak
az OHSZK egyetértésével, alapos indokkal lehet.
16. A gyűjtőegyesület elsődlegesen a tagszövetség központi ügyfélszolgálati
irodájában, a tagszövetség nyitvatartási ideje alatt (de legalább a tagszövetségi
minimumfeltételekről szóló külön választmányi határozat által meghatározott heti
nyitvatartási időben) jogosult és köteles ellátni a horgász okmányolással (különösen
az egyesületi tagság létesítésével kapcsolatos) ügyviteli feladatokat.
17. A gyűjtőegyesület további, maximum 2 értékesítési ponttal rendelkezhet, kizárólag
a tagszövetség OHSZK által meghatározott illetékességi területén, ettől eltérően
kivételként, ha gazdasági társaság által kezelt halgazdálkodási vízterületről van szó,
akkor az OHSZK előzetes hozzájárulásával az értékesítési pontok száma
megemelhető.
18. A tagszövetség és a gyűjtőegyesület a horgászt ezen egyesület választására nem
kötelezheti, előnyt számára kizárólag az elérhetőséggel, a gyors adminisztrációval és
a kedvező (a külön választmányi határozatban előírt egyesületi tagdíjminimum
kétszeresét meg nem haladó) tagdíjakkal biztosíthat.
19. A gyűjtőegyesület a horgászszövetségi támogatási rendszerekből csak normatív
támogatásokat veheti igénybe.
20. A gyűjtőegyesület realizált bevételeiből az egyesület közvetlen működési költségei
levonása után keletkezett teljes éves tagdíjbevételi és egyéb pénzmaradványt (quasi
eredményt) kizárólag a tagszövetsége által kezelt halgazdálkodási vízterületek
halasítására, legkésőbb a tárgyévet követő évben történő pénzügyi teljesítéssel
fordíthatja.
21. A MOHOSZ OHSZK, a tagszövetség és a gyűjtőegyesület köteles egymással egy,
a jelen választmányi határozat tartalmával megegyező háromoldalú együttműködési
megállapodást kötni, melynek minden részlete és ezt követően minden éves pénzügyi
elszámolás az OHSZK, az érintett horgászszervezetek és horgászok számára
nyilvános.
22. A gyűjtőegyesületek aktuális listája, elérhetősége a MOHOSZ weblapján
folyamatosan feltüntetésre kell, hogy kerüljön.
23. A tagszövetségi vagy a tagszövetségi tagegyesületi értékesítési pontok ellátási
területre, horgászszervezetre vonatkoztatott hatásköréről általános szerződési feltétel
alapú MOHOSZ vagy Horgászjegy Kft. szerződés rendelkezik azzal, hogy a
horgászszervezet az általa létrehozott, beszervezett értékesítési pont tevékenysége
tekintetében teljes anyagi, jogi és erkölcsi felelősséget köteles vállani.
24. Jelen határozat a tagszövetségek és a horgászegyesületek vonatkozásában
általános szerződési feltételeknek minősül.
25. A Választmány felkéri az OHSZK-t, hogy a MOHOSZ Alapszabályának
felülvizsgálata során, illetve a tervezett, külön választmányi határozatban rögzített,
illetve rögzítendő tagszövetségi, majd tagszövetségi tagegyesületi minta
alapszabályokban a szükséges változtatásokat vezesse át.
26. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-30/2016. sz.
határozat 3-6. bekezdése, valamint a V-39/2016. sz határozat.
V-21/2021. sz. határozat:
A Választmány a MOHOSZ hatályos, 2021-2024. évi stratégiai célkitűzéseivel
összhangban áttekintette és elfogadta a horgászszövetségi támogatások 20212024. évi rendszerére, a támogatások meghatározására és mértékére vonatkozó
előterjesztést.
1. A Választmány támogatja a 3 éves „gördülő” közbeszerzésekre vonatkozó
költségvetési koncepciót.
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2. A Választmány elfogadta a horgászszövetségi támogatások jelen határozat kiadása
előtti, 2020-2021. évi végrehajtásáról szóló beszámolót.
3. A Választmány felkéri az OHSZK szervezetét további szabályozási, irányítási és
ellenőrzési feladatok végrehajtására, valamint a 2021-2024. évi költségvetések
tervezési és végrehajtási szakaszaiban az előterjesztésben foglaltak szerinti pályázati
rendszer működtetésére.
4. A Választmány felkéri az OHSZK főigazgatóját a jelen határozat elfogadását
követően a horgászszövetségi pályázati rendszer végrehajtási szabály- és
eljárásrendjét tartalmazó szövetségi utasítás 90 napon belüli elkészítésére és
kiadására.
5. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-15/2018. sz.
határozat I.7. pontja, a V-22/2019. sz. határozat, a V-42/2019. sz. határozat, valamint
a V-4/2021. sz. határozattal elfogadott E-Vh-23/2020. sz. határozat.
V-22/2021. sz. határozat:
1. A horgászszövetségi szankciók rendszere valamennyi, a MOHOSZ szervezeti
rendszerébe tartozó horgászra, horgászszervezetre és annak szerződött értékesítési
pontjára egyaránt – a horgászok és a horgászszervezetek esetében jogszabály és
jogszabályi felhatalmazás alapján meghatározott választmányi határozatok, ÁSZF
alapú szerződések alapján, az önálló (jogi személy, gazdasági társaság, vállalkozás)
értékesítési pontok esetében ÁSZF alapú szerződések alapján –, kötelező érvénnyel
kiterjed.
2. A horgászszövetségi szankciók itt szabályozott rendszere horgászügyviteli
szankciókra, horgászati szankciókra, személyi szankciókra, horgászsport szankciókra,
pályázati szankciókra, valamint minimumfeltételi szankciókra különíthető el azzal,
hogy horgászati szankció csak horgászra, személyi szankció csak magánszemélyre,
pályázati szankció csak horgászszervezetre, minimumfeltételi szankció csak
tagszövetségre alkalmazható.
3. Ha a szankció alapját képező cselekmény bűncselekmény vagy szabálysértés,
akkor a horgászszövetségi szankciók nem helyettesítik, s a feljelentési vagy hatósági
bejelentési kötelezettség okán sem helyettesíthetik az egyéb jogkövetkezményeket.
4. A horgászszövetségi horgászügyviteli szankciók horgászokra érvényes rendszere
bizonyított elkövetés esetén a horgászok HORINFO rendszerben megvalósított
regisztrációs-, valamint egyéb adatrögzítési, vásárlási tevékenységével kapcsolatos,
önálló vagy járulékos (kiegészítő) következményeket tartalmazza, ideértve előzetes
intézkedéseket is.
5. A horgászügyviteli szankciók rendszerében a horgász regisztrációval összefüggő
adatszolgáltatása, adatrögzítése, egyéb online tevékenysége esetén horgásznak
minősül a HORINFO rendszert alkalmazó, felhasználó regisztrált hozzátartozó is.
6. A horgászok horgászattal, mint szabadidős sporttevékenység gyakorlásával
kapcsolatos horgászszövetségi horgászati szankcionálásának lehetőségeit
jogszabály, valamint jogszabály felhatalmazása alapján a külön választmányi
határozattal kiadott Országos Horgászrend (OHR), továbbá az OHR alapján a
horgászszervezet által elkészített és annak belső szabályozása szerinti jogosult szerv
által jóváhagyott Helyi Horgászrend, Horgászrendi Kivonat határozza meg.
7. A halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetek a horgászat gyakorlásával
kapcsolatos további szankcionálási lehetőségeit szintén az OHR alapján elkészített
Helyi Horgászrend, Horgászrendi Kivonat, továbbá egyesületeknél az Alapszabály és
(elkészítése, kiadása esetén) a Fegyelmi Szabályzat határozza meg.
8. A horgászszervezetre, valamint választott vagy kinevezett tisztségviselőre,
regisztrált horgászszervezeti-, értékesítési ponti felhasználókra érvényes
horgászszövetségi személyi szankciókat a MOHOSZ Alapszabálya, SZMSZ-e,
tartalmazza, vagy külön választmányi határozat tartalmazhatja.
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9. A horgászszervezetek egyesületi taggal, választott tisztségviselővel kapcsolatos
személyi szankcióit a horgászszervezetek önálló jogkörében elkészített Alapszabály
és (elkészítése, kiadása esetén) a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ),
illetve a Fegyelmi Szabályzat határozza, határozhatja meg.
10. A horgászszervezetek kinevezett tisztségviselővel, munkaviszonyban lévő
alkalmazottal kapcsolatos személyi szankcióit a horgászszervezetek önálló
jogkörében elkészített Alapszabály és (elkészítése, kiadása esetén) a Szervezeti és
Működési Szabályzat (SZMSZ), illetve a munkaszerződés határozza, határozhatja
meg.
11. A horgászsporttal kapcsolatos horgászszövetségi, mint országos sportági
szakszövetségi szankcionálás lehetőségeit jogszabály, valamint jogszabály
felhatalmazása alapján az Országos Versenyszabályzatok (OVSZ I-II-III.), az OVSZ
alapján kiadott versenyszabályzatok, valamint a Horgászsport Döntőbizottság
Sportfegyelmi Szabályzata határozza meg.
12. A horgászsporttal kapcsolatos területi, helyi horgászszervezeti szankcionálás
lehetőségeit a horgászszervezetek határozhatják meg azzal, hogy azok az OVSZ
előírásaival, valamint a Horgászsport Döntőbizottság Sportfegyelmi Szabályzatával
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak.
13. A horgászszervezetek horgászszövetségi pályázati tevékenységével kapcsolatos
horgászszövetségi pályázati szankciókat a jelen választmányi határozat tartalmazza.
14. A tagszövetségi minimumfeltételek betartásának elmulasztásával kapcsolatos
horgászszövetségi minimumfeltételi szankciókat a jelen választmányi határozat
tartalmazza.
15. A horgászra megállapítható horgászügyviteli szankció egy adott okmányra,
értékcikkre, értékesítési csatornára, modulra, alkalmazási felületre, vagy a HORINFO
rendszer összes szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó felhasználói, vásárlói
jogosultság felfüggesztése, annak határozott idejű vagy határozatlan idejű
megszüntetése, az okozott kár vagy költség megtéríttetése.
16. A horgászszervezetre és annak szerződött értékesítési pontjára, valamint ezen
horgászszervezetek és értékesítési pontok admin és egyéb jogosított felhasználói
esetében egyaránt megállapítható horgászügyviteli szankció egy adott okmányra,
értékcikkre, értékesítési csatornára, személyi vagy szervezeti körre, modulra,
alkalmazási felületre, vagy a HORINFO rendszer összes szolgáltatásának
igénybevételére vagy biztosítására, az e feladatokban történő közreműködésre
vonatkozó ügyviteli, forgalmazási jogosultság felfüggesztése, annak határozott idejű
vagy határozatlan idejű megszüntetése, az okozott kár vagy költség megtéríttetése,
előírás esetén kötbér megfizetése.
17. A horgászügyviteli szankció megállapításánál a végrehajthatóság érdekében a
MOHOSZ OHSZK köteles figyelembe venni a HORINFO belső összefüggéseit, az
értékesítési folyamatok sorrendiségét és kötelező elemeit.
18. A horgászszervezetekre megállapítható pályázati szankció a külön választmányi
határozatban meghatározott horgászszövetségi pályázati támogatási rendszerben
vagy annak egy adott pályázatában a részvételi lehetőség felfüggesztése (kizárás),
illetve a pályázói önrész határozott, vagy határozatlan időre történő 10%-os mértékkel
történő megemelése, visszafizetési kötelezettség megállapítása, az okozott kár
(jogosulatlan támogatás) kamatokkal növelt összegének megtéríttetése.
19. Pályázati szankcióval jár a pályázati kiírás, támogatói okirat, szerződés és egyéb
rendelkezés szabályainak, rendelkezéseinek megszegése, valótlan adatszolgáltatás
közlése.
20. Horgászügyviteli és pályázati szankció együttesen kizárólag a bizonyított
károkozással együttjáró cselekményre alkalmazható.
21. A tagszövetségi minimumfeltételek nem teljesítésével járó szankció az ESZH
normatív tagszervezeti hányadának teljes- vagy részleges elvonása.
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22. Az elvonás mértéke és összege az OHSZK előterjesztésére, az Elnökség
határozatával, az előírt minimumfeltételek teljesítésének elmaradásának arányában
határozandó meg.
23. Számszerűsíthető tevékenységi, foglalkoztatási elmaradás esetén a teljesítő
tagszövetségek tárgyévet megelőző évi tényadati átlagának időarányos, a nem
teljesítés időszakára megállapított hányada az elvonás meghatározásának az alapja.
24. Nem számszerűsíthető tevékenységi, foglalkoztatási elmaradás esetén az
elvonás mértéke nem teljesített minimumfeltételenként külön-külön számítva az éves
normatív tagszervezeti hányad 10%-ának időarányos, a nem teljesítés időszakára
megállapított hányada.
25. Az elvonás a nem teljesítés hónapokra kerekített időszakára, de legalább egy
hónapra számítottan határozandó meg azzal, hogy ha az elmaradás bármely jogcímen
a hat havi mértéket eléri, akkor a Választmány a soron következő ülésén köteles az
adott tagszövetség tagszervezeti státuszának megszüntetésére, vagy más
tagszövetségbe történő beolvadására vonatkozó előterjesztést megtárgyalni és arról
határozatiot hozni.
26. A Választmány által előírt értékesítési, elektronikus forgalmazási kötelezettséget
nem, vagy részben teljesítő horgászszervezetekre vonatkozó szankciókról külön
választmányi határozat rendelkezik.
27. Az itt nem szabályozott egyéb, horgászszervezetre, valamint választott vagy
kinevezett tisztségviselőre, regisztrált felhasználókra érvényes horgászszövetségi
szankciókat a MOHOSZ Alapszabálya, SZMSZ-e, Általános Szerződési Feltételei
(ÁSZF), egyéb választmányi határozata tartalmazhatja azzal, hogy eltérés esetén a
jelen határozat az irányadó, illetve szankció megállapításának hiánya esetén a jelen
határozatban meghatározottak analógiaként alkalmazandók.
28. A MOHOSZ OHSZK a közfeladat-ellátás általános felelőseként jogosult és köteles
a horgászszövetség hatáskörébe és illetékességébe tartozó szabályozások
megalkotására, karbantartására, az ellenőrzések biztosítására.
29. Ellenőrzés hivatalból és bejelentésre indulhat.
30. Ellenőrzés a HORINFO esetében közvetlen informatikai úton (naplózás adatai,
célzott adatleválogatás), valamint kötelező és határidős elektronikus vagy helyszíni
adatszolgáltatás, adat- és iratellenőrzés, nyilatkozat-felvétel, valamint próbavásárlás
keretében valósítható meg.
31. Ellenőrzés során az adatvédelmi, adatkezelési jogszabályok és belső szabályok
betartása minden esetben kötelező.
32. A Horgászjegy Kft., mint hivatalos közfeladat-ellátási közreműködő szervezet a
HORINFO felhasználói ellenőrzés tárgykörében a MOHOSZ nevében, annak
megbízása szerint jár el.
33. Ha az ellenőrzés szabálytalanságot tár fel és az bizonyítható, annak
következményeként – fő szabályként – szankció kiszabására kerül sor.
34. Szankciót alkalmazni csak előzetesen meghatározott esetben és módon, a
következmények tekintetében a fokozatosság és az arányosság elvének
érvényesítése mellett lehetséges.
35. A szándékosság, az ismétlődés, a szervezett vagy folyamatos elkövetés minden
esetben súlyosbító tényező.
36. A horgászként, a horgászsport versenyzőként, a választott vagy kinevezett
tisztségviselőként, horgászvezetőként elkövetett szabálysértő cselekmény minden
esetben súlyosbító tényező.
37. A gyermek- és ifjúsági horgászok, a díjkedvezményre jogosultak, a külföldi
horgászok, továbbá a turista horgászok sérelmére elkövetett szabálysértő cselekmény
minden esetben súlyosbító tényező.
38. Az együttműködés minden esetben enyhítő tényező.
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39. Ha jogszabálysértés nem valósult meg, illetve kár nem keletkezett, az
együttműködés az első alkalommal korlátlan enyhítő tényező, ekkor szankció
megállapítása helyett figyelmeztetésnek van helye.
40. Kárnak minősül a jogszabályi vagy választmányi előírás alapján tételesen
meghatározott befizetési kötelezettség módosítása vagy elmaradása, a megállapított
díjaknál nagyobb összegű befizetés teljesíttetése.
41. Ha a kár megtéríttetésének eredménye nem a MOHOSZ-t illeti meg, akkor annak
összegét a megtérüléstől számított 30 napon belül visszajuttatja a közvetlen
károsultnak.
42. Állami horgászokmánnyal kapcsolatos önhibás, szándékos vagy ismétlődő
esetekben a kárszámítás alapja minden esetben az emelt díjas összeg.
43. Költségnek minősül a szabálytalanság kapcsán felmerült pótlólagos adatrögzítés,
adatfelülvizsgálat díja, melyet a MOHOSZ OHSZK szövetségi utasításban határoz
meg azzal, hogy az ellenőrzés minden egyéb felmerült költségét a horgászszövetségi
költségvetésből kell biztosítani.
44. A fogási napló adatainak horgászszervezeti rögzítésének elmaradásánál az
adminisztratív költségek megtérítésére fedezetet nyújtó költség számításának alapja
a jogszabályban előírt összeg, valamint a begyűjtés és beszállítás igazolt költségei.
45. Horgászügyviteli és pályázati szankció együttesen kizárólag a károkozást is
eredményező cselekmény esetében alkalmazható.
46. Szankció előzetes (biztosítási) intézkedésként is alkalmazható.
47. Felfüggesztés a horgászügyviteli vagy pályázati szankcióra alapot adó
cselekmény, vagy annak alapos gyanúja felderítésétől, bejelentésétől a vizsgálat
lezárultáig, maximum 60 napig tartó személyi vagy szervezeti korlátozás.
48. Horgászügyviteli szankció esetében határozott idejű megszüntetés a
megállapítástól számított legalább 30, maximum 120 napig rendelhető el.
49. Horgászügyviteli szankció esetében határozatlan idejű megszüntetés a
megállapítástól számított egy évre rendelhető el, ezt követően egy alkalommal
kérelemre felülvizsgálat lehetséges.
50. A Választmány speciális pályázati szankcióként megállapítja, hogy az
indokolatlanul zárt tagságú, illetve a saját tagokon kívül más számára területi jegyet,
így horgászati lehetőséget indokolatlanul nem biztosító horgászegyesületek
2022.01.01-től a horgászszövetségi pályázati támogatási rendszerben nem vehetnek
részt, horgászszövetségi támogatásokból – ide nem értve a normatív ügyviteli
támogatásokat – nem részesülhetnek.
51. Kizárás a pályázati szankcióra alapot adó, bizonyított szabálytalanság
elkövetésétől megállapított, maximum 2 évig tartó horgászszervezeti pályázati
jogosultsági korlátozás.
52. A pályázati szankciók közül a kizárás helyett a pályázói önrész határozott, vagy
határozatlan időre történő 10%-os mértékkel történő megemelése szintén maximum 2
évig rendelhető el a nem szándékosan elkövetett, kisebb súlyú esetekben.
53. A pályázati szankciók közül a kizárás és az önrész megemelése együtt nem
alkalmazható.
54. Feljelentési, hatósági bejelentési kötelezettség esetén a tárgyban mérlegelésnek
helye nincs, az a felfüggesztést, a jogosultsági megszüntetést vagy a kizárást nem
korlátozza.
55. Szankciós határozatot kizárólag a MOHOSZ OHSZK hozhat.
56. A szankciós határozat azonnal végrehajtható.
57. Ha a szabálytalanság ténye nyilvánvaló és ellenőrzést nem igényel, a szankciós
határozat ellenőrzési és bizonyítási eljárás nélkül, egyszerűsített formában is kiadható.
58. A szankciós határozat elfogadásával (elfogadó nyilatkozat) az ellenőrzés alá vont
horgászszervezet, értékesítési pont lemondhat a fellebbezés jogáról is.
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59. A szankciós határozatban foglalt jogkövetkezmények ellen fellebbezésnek
kizárólag a Választmány felé van helye, melyet a soron következő választmányi ülésen
kell elbírálni. Fellebbezés esetén a szankciós határozat végrehajtása csak rendkívül
indokolt esetben, az Elnökség döntése alapján kerülhet felfüggesztésre.
60. Megalapozott fellebbezés, annak elfogadása, vagy a szankciós határozat
megváltoztatása esetén a MOHOSZ OHSZK köteles a szankciós határozat
visszavonására vagy módosítására, továbbá indokolt esetben MOHOSZ OHSZK,
vagy a Horgászjegy Kft. köteles az elmarasztalt személy, szervezet teljes
kártalanítására.
61. Jelen határozat a MOHOSZ és a Horgászjegy Kft., valamint a horgászszervezetek,
és az értékesítési pontok vonatkozásában általános szerződési feltételeknek minősül.
62. A Választmány felkéri az OHSZK főigazgatóját, valamint a Horgászjegy Kft.
ügyvezető igazgatóját a horgászszövetségi szankciós rendszer végrehajtási
eljárásrendjét, az ellenőrzés szabályait tartalmazó szövetségi utasítás, a kapcsolódó
HORINFO eljárásrend és ügyviteli segédlet a jelen határozat elfogadását követő 45
napon belül történő elkészítésére és kiadására.
63. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-4/2021. sz.
választmányi határozattal elfogadott E-Vh-11/2020. sz. határozat, valamint az E-Vh3/2021. sz. határozat második mondata.
V-23/2021. sz. határozat:
1. A Választmány a MOHOSZ összevont (országos) területi jegyek 2021.09.30-ig
realizált bevételeiről, a bevételek felosztásáról szóló beszámolót elfogadta.
2. A Választmány az összevont (országos) területi jegyek 2022.01.01-től érvényes
éves ármeghatározását, rendszerét elfogadta, egyidejűleg rögzítve az alapelveket.
3. Az országos területi jegyrendszer fenntartása keretében biztosítani kell, hogy a
teljes hazai Duna és Tisza szakaszokra, a hozzájuk csatlakozó nagyobb folyókra és
mellékvizekre, továbbá a kiemelt jelentőségű tavakra, holtágakra és víztározókra
összevont éves területi jegy kerüljön kiadásra.
4. A HORINFO az összevont (országos) területi jegyrendszer valamennyi elemét
köteles kiemelten népszerűsíteni és úgy forgalmazni, hogy az adott évi on-line és offline értékesítés megkezdésének feltételei a tárgyévet megelőző év december 15-ig
rendelkezésre álljanak.
5. Az összevont (országos) területi jegyek elnevezései: éves általános országos
területi jegy (felnőtt, teljes árú/kedvezményezett); éves sportcélú országos területi jegy
(felnőtt, teljes árú/kedvezményezett); éves általános országos területi jegy (gyermek);
éves általános dunai területi jegy (felnőtt, teljes árú/kedvezményezett); éves általános
tiszai területi jegy (felnőtt, teljes árú/kedvezményezett).
6. Az általános országos, valamint a dunai és tiszai jegyek esetében a kiadott jegyek
bevételei a bevont vízterületek hasznosítói felé felosztásra kerülnek. A
vízterületenkénti felosztás a jegyrendszerben résztvevők által közösen kialakított és
elfogadott elveknek megfelelően a forgalmi adatok és az egyéb halgazdálkodási
tényezők ismeretében történik meg azzal, hogy indokoltság esetén az alapelvek
(horgászati intenzitás és a horgászható terület/partszakasz/létszám) felülvizsgálatát a
Haltermelési és Telepítési Koordinációs Szakbizottság szakmai irányításával és a
jegyrendszerben szereplő vízterületek hasznosítóinak bevonásával kell elvégezni.
7. Az összevont (országos) területi jegyek HORINFO rendszerében rögzített
értékesítési adatai alapján a forgalmazási jutalékkal, (ÁFA-val növelt)
rendszerhasználati díjjal, továbbá a központi szövetségi költségátalánnyal csökkentett
bevételek (továbbiakban: korrigált bevétel) kerülnek felosztásra.
8. A központi szövetségi költségátalány a MOHOSZ OHSZK koordinációs,
adminisztrációs költségeinek fedezetére szolgál, mértéke a forgalmazási jutalékkal,
(ÁFA-val növelt) rendszerhasználati díjjal csökkentett bevételek 5%-a.
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9. A tárgyév szeptember 30. napjáig realizált korrigált bevételekkel a MOHOSZ
OHSZK a bevont vízterületek hasznosítói felé elszámol, és az elszámolt bevétel 90%a a tárgyév december 01. napjáig a hasznosítók felé részelszámolásként kerül
kifizetésre.
10. A korrigált éves ténybevételek és a részelszámolás különbözetének kifizetésére a
tárgyévet követő év március 31. napjáig kerül sor a bevont vízterületek hasznosítói
felé azzal, hogy a felülvizsgálat okán a már kifizetett részelszámolási összeg nem
csökkenthető.
11. A sportcélú országos területi jegy korrigált teljes bevétele a horgász versenysport
tárgyévi és tárgyévet követő évi támogatására fordítandó.
12. Az országos gyermek területi jegy korrigált teljes bevétele a HUNOP tárgyévi és
tárgyévet követő évi működtetésére fordítandó.
13. Az összevont MOHOSZ területi jegyek rendszer változási szándéka esetén –
jegytípusok, jegytípusok ára, bevont vízterületek és jogosultsági feltételek – a tárgyi
előterjesztést legkésőbb a MOHOSZ Választmánya tárgyévet megelőző utolsó ülésén
el kell fogadni.
14. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-35/2015. sz.
határozat 7. és 8. pontja (technikai törlés), a V-4/2016. sz. határozat, a V-29/2016. sz.
határozat, a V-62/2016. sz. határozat 3. és 4. fordulata, a V-18/2017. sz. határozat, a
V-18/2018. sz. határozat, a V-41/2019. sz. határozat, a V-5/2020. sz. határozat, a V4/2021. sz. határozattal elfogadott E-Vh-6/2020. sz. határozat, valamint a V-7/2021.
sz. határozat.
V-24/2021. sz. határozat:
1. A MOHOSZ haszonbérletben lévő, horgászati hasznosítású halgazdálkodási
vízterületek (közvetlen hasznosítású vízterületek), valamint a MOHOSZ
haszonbérletben lévő, horgászszervezeti alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek
(alhaszonbérleti vízterületek) vonatkozásában a Választmány keretszabályként
jóváhagyta, hogy a 2022. évi területi jegyek árai a halgazdálkodási hasznosítók
döntése alapján, de legfeljebb - amennyiben a haltelepítés nem csökken - a
minimálbér emelés mértékével megegyező mértékben, egyéb esetben 10 %-os
mértékben emelkedjen
2. A gyermek területi jegyek árának emelését a Választmány a külön választmányi
határozatban is szereplő, stratégiai horgászszövetségi elv – a gyermekek, a horgásszá
válás támogatása – gyakorlati alkalmazása okán a közvetlen hasznosítású vízterületek
és az alhaszonbérleti vízterületek esetében nem támogatja.
3. Az alhaszonbérleti vízterületek esetében a 10%-ot meghaladó emelést a
halgazdálkodási hasznosító (összevont jegyeknél a területi jegyet kiadó)
horgászszervezet indokolást is tartalmazó kérelmére a MOHOSZ OHSZK
engedélyezheti azzal, hogy erre csak akkor kerülhet sor, ha a jegy kiadójának egyéb
vízterületeihez képest, vagy összefüggő víztestek árazásának összevetése esetén
jelentős elmaradás van az adott területi jegy árazásában, illetve egyéb objektív
halgazdálkodási körülmények, lehetőségek azt szakmailag indokolják.
4. Az egyéb, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgászszervezetek által
hasznosított halgazdálkodási vízterületek (egyéb vízterületek) esetében a legfeljebb
10 %-os emelési mértékre és a gyermek területi jegyek árának emelési tilalmára
vonatkozó döntést a Választmány ajánlásként határozza meg.
5. A halgazdálkodás tervezhető költségeinek biztonságos finanszírozhatósága
érdekében a Választmány tudomásul veszi, hogy az árváltozások mértékétől
elmaradó, jelen választmányi határozat keretei között végrehajtott területi jegy
áremelés szükségszerűen még így is a telepített halmennyiség kényszerű
csökkenésével is járhat, ezért az alhaszonbérleti vízterületek esetében a 2021. évi
tényadatok maximum 10 %-át jelentő mértékig tudomásul veszi a haltelepítések
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volumenének csökkentését is, a jóváhagyott halgazdálkodási tervek szerinti keretek
figyelembevételével.
6. A Választmány a horgászok hiteles tájékoztatása érdekében rögzíti, hogy
valamennyi, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó állami-, önkormányzati- vagy
horgászszervezeti tulajdonú, illetve többségi tulajdonú halgazdálkodási vízterületre a
MOHOSZ, vagy a halgazdálkodási hasznosító által kiadott területi jegy típusa és ára
közérdekből nyilvános adat.
7. Jelen határozattal egyidejűleg hatályát veszti a V-4/2021. sz. határozattal
jóváhagyott E-Vh-10/2020. sz. határozat.
V-25/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya – figyelemmel a V-3/2020. sz. határozatára – a Biharugrai
Halgazdaság Kft. speciális jogállású tagságát 2022. január 1-jétől megerősíti,
egyidejűleg a V-3/2020. sz. határozat 3. mondatában a „decemberi” időpontjelzőt
„novemberi” időpontjelzőre módosítja.
V-26/2021. sz. határozat:
1. A MOHOSZ Választmánya jóváhagyta a 2022. évi területi jegyekhez 2022.01.01től 2023.01.31-ig érvényes Országos Horgászrendet (OHR).
2. A Választmány elfogadja, hogy az OHR tételes jogszabályi előírásokat fő szabály
szerint lehetőleg nem tartalmaz, ugyanakkor a horgász részéről kötelezően
alkalmazandó horgászati jogszabályokat meg kell nevezni benne.
3. A Választmány rögzíti, hogy az OHR előírásai valamennyi, a MOHOSZ szervezeti
rendszerébe tartozó horgászszervezetre kötelező érvényűek, így azoktól érvényesen
eltérni nem lehet.
4. A Választmány rögzíti, hogy a horgászszervezetek választhatják az OHR
változtatás nélküli alkalmazását vagy Helyi Horgászrendet (HHR), illetve Horgászrendi
Kivonatot (HRK) készíthetnek el.
5. A Választmány rögzíti, hogy a halgazdálkodásra jogosultnak a helyi sajátosságok
alapján lehetősége van további konkrét cselekményeket és azokhoz eltiltási
mértékeket is meghatározni azzal, hogy az OHR-ben tételesen szabályozott
cselekmények minimális és maximális eltiltási mértékétől nem térhet el.
6. Az OHR közzétételére az elfogadás napját követően 8 napon belül a MOHOSZ
honlapján kerül sor.
7. A Választmány a jelen határozat elfogadását követő 15 napon belül felkéri az
OHSZK főigazgatóját a 2/2020. (12.28.) Szövetségi Szabályzat felülvizsgálatára,
aktualizációjára.
8. Jelen határozat elfogadásával egyidejűleg hatályát veszti a V-4/2021. sz.
határozattal elfogadott E-Vh-18/2020. sz. határozat.
V-27/2021. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya jóváhagyta a Veszprém, belterület 5012/7/A/6 hrsz alatt
nyilvántartott, természetben a Veszprém, Brusznyai Árpád utca 6. szám alatt található,
60 m2 alapterületű üzlethelység és a hozzá tartozó ½ kizárólagos használati jogú
parkoló értékesítését a független értékbecslő által megállapított 31.800.000 Ft összeg
feletti eladási áron azzal, hogy a MOHOSZ OHSZK az ebből befolyt bevételeket csak
és kizárólag fejlesztési célokra használhatja fel, melyről beszámolási kötelezettséggel
tartozik a Választmány felé.
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