MOHOSZ
VÁLASZTMÁNYA

2016. ÉVI HATÁROZATAI
A 2016. március 18-i ülésen hozott határozatok
V-1/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az elnök beszámolóját a haszonbérleti és alhaszonbérleti
szerződéskötési folyamatról, az albizományosi és forgalmazói szerződések
megkötéséről, a további halgazdálkodási feladatokról és a folyamatban lévő kiemelt
vízterületi ügyekről egyhangúan elfogadta.
V-2/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Alhaszonbérleti Általános Szerződési Feltételeket
(ÁSZF I.) és Albizományosi és Forgalmazási Általános Szerződési Feltételeket
(ÁSZF II.) elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy az esetleges módosítási
javaslatokra megvitatására sor kerülhet a májusi választmányi ülésen.
V-3/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya felhatalmazza az Elnökséget, hogy május 23-ig kösse
meg, majd hozza nyilvánosságra az OKÉ szervezetével a kishalász területi jegyek
2016. évi kiadása és a 2017. évtől belépő szövetségi keretszabályozás tárgyában az
általános keret-megállapodást. E megállapodás felülvizsgálatára az OKÉ MOHOSZ
tagságának általános felülvizsgálata mellett a 2016. decemberi választmányi ülésen
kerül sor. A Választmány jelen határozat elfogadása mellett egyidejűleg hatályon
kívül helyezi a V-19/2015. sz. határozat megállapodás megkötésére vonatkozó
részét.
V-4/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya egyhangúan elfogadja az összevont sporthorgász,
horgászsport és gyermek területi jegyek új rendszerét és azok 2016. évi kiadásának
feltételeit.
V-5/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 4. § (2)
bekezdése b) pontja alkalmazásával a Tisza-tavi Sporthorgász Közhasznú Np.
Kft. speciális jogállású tagként történő belépését 2016.03.18-i hatállyal elfogadja. A
speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a 2016. decemberi választmányi
ülésen értékeli az együttműködést, s annak függvényében jogosult a tagság
2016.12.31-i hatállyal történő felmondására, vagy annak megerősítésére.

2

E határozat elfogadásával egyidejűleg a Választmány hatályon a kívül helyezi a
V-37/2015. sz. határozatát. A speciális jogállású tag 2016. évi tagdíjának befizetési
határideje az Alapszabály 5. § (7) bekezdésétől eltérően 2016.04.30., mértéke az
alapszabályi minimum, 500.000 (ötszázezer) Ft.
V-6/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 4. § (2)
bekezdése b) pontja alkalmazásával a Bertalan és Társa Halászati Kft. speciális
jogállású tagként történő belépését 2016.03.18-i hatállyal elfogadja. A speciális
jogállású tag elfogadja, hogy a jelen tagi tevékenységnek elsősorban a horgászcélú
halkihelyezésre, a horgászturisztikai együttműködésre és a halőrzésre kell
kiterjednie, s a tagi jogviszony állami tulajdonú vagy többségi állami tulajdonú
halgazdálkodási vízterületre önálló hasznosítási, alhaszonbérleti igényt nem
keletkeztethet. Az együttműködés keretére a Szövetség és a speciális jogállású tag,
valamint a területileg érintett tagszervezetek 2016.04.30-ig átfogó közös
megállapodást kötnek. A speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a 2016.
decemberi választmányi ülésen értékeli az együttműködést és a megállapodás
betartását, s a teljesítés függvényében akkor egyben jogosult a tagság 2016.12.31-i
hatállyal történő felmondására, vagy annak megerősítésére. A speciális jogállású tag
2016. évi tagdíjának befizetési határideje az Alapszabály 5. § (7) bekezdésétől
eltérően 2016.04.30., mértéke az alapszabályi minimum, 500.000 (ötszázezer) Ft.
V-7/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 4. § (2)
bekezdése b) pontja alkalmazásával a Szabolcsi Halászati Kft. speciális jogállású
tagként történő belépését 2016.03.18-i hatállyal elfogadja. A speciális jogállású tag
elfogadja, hogy a jelen tagi tevékenységnek elsősorban a horgászcélú
halkihelyezésre, a horgászturisztikai együttműködésre és a halőrzésre kell
kiterjednie, s a tagi jogviszony állami tulajdonú vagy többségi állami tulajdonú
halgazdálkodási vízterületre önálló hasznosítási, alhaszonbérleti igényt nem
keletkeztethet. Az együttműködés keretére a Szövetség és a speciális jogállású tag,
valamint a területileg érintett tagszervezetek 2016.04.30-ig átfogó közös
megállapodást kötnek. A speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a 2016.
decemberi választmányi ülésen értékeli az együttműködést és a megállapodás
betartását, s a teljesítés függvényében akkor egyben jogosult a tagság 2016.12.31-i
hatállyal történő felmondására, vagy annak megerősítésére. A tagfelvétel további
feltétele, hogy az érintett felek 30 napon belül egyezzenek meg a horgászcélú
haltermelés feltételeiben, illetve a Halászati Kft. hasznosításában levő, még le nem
járt hasznosítási ciklusú vizek lemondással történő, horgászati célú átadásában. A
speciális jogállású tag 2016. évi tagdíjának befizetési határideje az Alapszabály 5. §
(7) bekezdésétől eltérően 2016.04.30., mértéke az alapszabályi minimum, 500.000
(ötszázezer) Ft.
V-8/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 4. § (2)
bekezdése b) pontja alkalmazásával a Tógazda Halászati Zrt. speciális jogállású
tagként történő belépését 2016.03.18-i hatállyal elfogadja. A speciális jogállású tag
elfogadja, hogy a jelen tagi tevékenységnek elsősorban a horgászcélú
halkihelyezésre, a horgászturisztikai együttműködésre és a halőrzésre kell
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kiterjednie, s a tagi jogviszony állami tulajdonú vagy többségi állami tulajdonú
halgazdálkodási vízterületre önálló hasznosítási, alhaszonbérleti igényt nem
keletkeztethet. Az együttműködés keretére a Szövetség és a speciális jogállású tag,
valamint a területileg érintett tagszervezetek 2016.04.30-ig átfogó közös
megállapodást kötnek. A speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a 2016.
decemberi választmányi ülésen értékeli az együttműködést és a megállapodás
betartását, s a teljesítés függvényében akkor egyben jogosult a tagság 2016.12.31-i
hatállyal történő felmondására, vagy annak megerősítésére. A speciális jogállású tag
2016. évi tagdíjának befizetési határideje az Alapszabály 5. § (7) bekezdésétől
eltérően 2016.04.30., mértéke az alapszabályi minimum, 500.000 (ötszázezer) Ft.
V-9/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára az Alapszabály 4. § (2)
bekezdése b) pontja alkalmazásával az Öko 2000 Vállalkozás speciális jogállású
tagként történő belépését 2016.03.18-i hatállyal elfogadja. A speciális jogállású tag
elfogadja, hogy a jelen tagi tevékenységnek elsősorban a horgászcélú
halkihelyezésre, a horgászturisztikai együttműködésre és a halőrzésre kell
kiterjednie, s a tagi jogviszony állami tulajdonú vagy többségi állami tulajdonú
halgazdálkodási vízterületre önálló hasznosítási, alhaszonbérleti igényt nem
keletkeztethet. Az együttműködés keretére a Szövetség és a speciális jogállású tag,
valamint a területileg érintett tagszervezetek 2016.04.30-ig átfogó közös
megállapodást kötnek. A speciális jogállású tag elfogadja, hogy a MOHOSZ a 2016.
decemberi választmányi ülésen értékeli az együttműködést és a megállapodás
betartását, s a teljesítés függvényében akkor egyben jogosult a tagság 2016.12.31-i
hatállyal történő felmondására, vagy annak megerősítésére. A speciális jogállású tag
2016. évi tagdíjának befizetési határideje az Alapszabály 5. § (7) bekezdésétől
eltérően 2016.04.30., mértéke az alapszabályi minimum, 500.000 (ötszázezer) Ft.
V-10/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára a Körös-szögi Kft. speciális
jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének tárgyalását
és elbírálást a májusi választmányi ülésre halasztja azzal, hogy a beszerzendő
újabb, Kákafok-Bikazug horgászati hasznosításának múltjára és jövőjére vonatkozó
információk birtokában térjen vissza a kérelem elbírálására.
V-11/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az OVHB, valamint a MAHOR Szerkesztőbizottságának
új összetételéről szóló tájékoztatót elfogadja.
V-12/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az NHTS tartalmi kiterjesztéséről, annak MAHOP és TOP
összefüggéseiről, az országos horgászturisztikai program tervezésének állapotáról
szóló tájékoztatót egyhangúlag elfogadja.
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A 2016. május 27-i ülésen hozott határozatok:
V-13/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az időszaki elnöki beszámolót - benne az ORFK-val,
Pannon Egyetemmel, a Tihanyi Limnológiai Intézettel, BM és/vagy OVSZ
szervezetével kötendő MOHOSZ együttműködési és keret-megállapodások tervét egyhangúan elfogadta.
V-14/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára a Körös-szögi Kft. speciális
jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének érdemi
tárgyalását és elbírálását a 2016. év decemberben megtartandó választmányi ülésre
halasztja azzal, hogy Kákafok-Bikazug jövője, komplex és horgászbarát horgászati
és horgászturisztikai hasznosításának tárgyában a MOHOSZ, a területileg illetékes
tagszervezet, valamint a jelenlegi kezelő közötti előzetes, írásos megállapodás
létrejötte feltétel a kérelem érdemi, felelős elbírálására. Jelen határozattal egyidejűleg
egyben a Választmány hatályon kívül helyezi a tárgybani korábbi, V-10/2016. sz.
határozatát.
V-15/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára a Dél-Szabolcsi Bt. speciális
jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének érdemi
tárgyalását és elbírálását a 2016. év decemberben megtartandó választmányi ülésre
halasztja azzal, hogy a döntésnek figyelemmel kell lennie az Alapszabály 4. § (2)
bekezdés b) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseire és a MOHOSZ horgászati célú
haltermeléssel kapcsolatos stratégiai céljaira; továbbá a horgásztatással kapcsolatos
szövetségi előírásokra, irányelvekre, azok betartására és betartatására.
V-16/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára a Megafish Kft. speciális
jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének érdemi
tárgyalását és elbírálását a 2016. év decemberben megtartandó választmányi ülésre
halasztja azzal, hogy a döntésnek figyelemmel kell lennie az Alapszabály 4. § (2)
bekezdés b) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseire és a MOHOSZ horgászati célú
haltermeléssel kapcsolatos stratégiai céljaira.
V-17/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára Orosz Ágoston Róbert e.v.
speciális jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének
érdemi tárgyalását és elbírálását a 2016. év decemberben megtartandó választmányi
ülésre halasztja azzal, hogy a döntésnek figyelemmel kell lennie az Alapszabály 4. §
(2) bekezdés b) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseire és a MOHOSZ horgászati
célú haltermeléssel kapcsolatos stratégiai céljaira.
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V-18/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az Elnökség javaslatára Aranyponty Halászati Zrt.
speciális jogállású tagként történő belépésére vonatkozó tagfelvételi kérelmének
érdemi tárgyalását és elbírálását a 2016. év decemberben megtartandó választmányi
ülésre halasztja azzal, hogy a döntésnek figyelemmel kell lennie az Alapszabály 4. §
(2) bekezdés b) és (5) bekezdés szerinti rendelkezéseire és a MOHOSZ horgászati
célú haltermeléssel kapcsolatos stratégiai céljaira.
V-19/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az NHHS és OHHP aktuális helyzetéről, a kérdőíves
horgászturisztikai felmérések megkezdéséről szóló tájékoztatót egyhangúan
elfogadta.
V-20/2016. sz. határozat:
A Választmány a 2015. évi MOHOSZ, tagszervezeti és tagszervezeti egyesületi tagi
létszámokról, a tagi, értékcikkforgalmi, fogási és halasítási adatgyűjtés jelenlegi
helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadta. A Választmány egyben az egységes
szövetségi, tagszervezeti, speciális jogállású tagi és tagszervezeti egyesületi
adatgyűjtési, elszámoló és információs rendszer kiépítését és a kapcsolódó havi
változásjelentés fokozatos bevezetését támogatja azzal, hogy a 2014.12.31-i és
2015.12.31-i visszamenőleges éves záró adatjelentést, valamint az I-VI. havi
adatjelentést 2016.09.01-ig kell teljesíteni, ezt követően a havi változásjelentések
beérkezési határideje a tárgyhót követő hó 25. napja. A Választmány egyidejűleg a
napirend részét képező, a Velencei-tavi Kirendeltség tevékenységéről, valamint a
kajászói haltermelés helyzetéről szóló beszámolót szintén elfogadta.
V-21/2016. sz. határozat:
A Választmány a Magyar Horgász Szerkesztőségének tevékenységéről szóló
tájékoztatót elfogadta.
V-22/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a Szövetség 2015. évi
költségvetésének
végrehajtásáról,
éves
zárszámadásáról
és
számviteli
beszámolójáról szóló beszámolót, melyet a Felügyelő Bizottság véleménye és a
független könyvvizsgáló jelentése ismeretében 532.461 eFt bevétellel, 514.042 eFt
kiadással, 18.419 eFt eredménnyel az Elnökség javaslatára elfogadott.
V-23/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya megtárgyalta és 1.831.732 eFt bevételi és 1.830.901 eFt
kiadási főösszeggel elfogadta a MOHOSZ 2016. évi költségvetését és egyidejűleg a
Szövetségi Iroda éves költségvetési létszámkeretét 40 fő teljes munkaidős
státuszban állapította meg.
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V-24/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a MAHOP
tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadta.

státuszáról,

a

MOHOSZ

tárgyi

V-25/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az FM halőri munkaruha- és eszközbeszerzési
pályázatokról, az FM élőhely-fejlesztési pályázati támogatásokról, valamint a tárgyi
előkészítési, belső pályázati munkálatokról, feladatokról szóló tájékoztatót elfogadta.
A 2016. november 11-i ülésen hozott határozatok:
V-26/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a határozatok végrehajtásáról és az elmúlt időszakban
végzett munkáról szóló elnöki beszámolót egyhangúan elfogadta.
V-27/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya
- 2016.11.11-i hatállyal elfogadja az Alhaszonbérleti ÁSZF (ÁSZF I.) 1. sz.
módosítását;
- felkéri a Szövetségi Irodát a tárgyi szerződésmódosítások elkészítésére, az
Elnökséget a szerződésmódosítások jóváhagyására;
- felkéri az Elnökséget az ÁSZF II. előterjesztés szerinti tervezett módosításának
előkészítésére, majd előterjesztésére;
- egyidejűleg hatályon kívül helyezi a V-32/2015. sz. határozat ÁHHK alapelvekre
vonatkozó rendelkezéseit.
V-28/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya
- jóváhagyja, hogy a 2017. évi alhaszonbérleti díj általános összege a
haszonbérleti díj összegének 100 %-ában kerüljön megállapításra azzal, hogy az
ÁSZF-ben meghatározott külön költségek viselése az alhaszonbérlők feladata;
- a 2016. 11.11-ig terjedő időszakra a teljes pótdíjmentességet támogatja;
- megerősíti, hogy a díjfizetésnek (pénzügyi rendezésnek) az ÁSZF-ben
meghatározott határidőre, egyösszegben kell megtörténnie, továbbá a díjfizetési
kötelezettség elmaradása esetén az írásos felszólításra történő 30 napon túli
további elmaradás rendkívüli felmondási indoknak minősül.
V-29/2016. sz. határozat:
A Választmány a 2016. évi összevont MOHOSZ területi jegyek bevételeinek
elosztásáról, a 2017. évi összevont MOHOSZ területi jegyek típusairól,
érvényességéről és feltételrendszeréről, valamint a különböző jegytípusok
bevételeinek elosztásáról illetve felhasználásáról szóló előterjesztést elfogadta. A
2017. évi országos, a dunai és a tiszai sporthorgász területi jegyek bevételeiből 5 %
kerül elkülönítésre a koordinációs, adminisztrációs és nyomdai előállítási költségek
fedezetére.
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A további, az országos sporthorgász, valamint a dunai és tiszai jegyekre vonatkozó
bevételi felosztás a jegyrendszerben résztvevők által közösen kialakított és
elfogadott elveknek a 2017. májusi választmányi ülésen a forgalmi adatok és az
egyéb halgazdálkodási tényezők ismeretében történő felülvizsgálata után történik
meg, általánosan havi elszámolások alapján, negyedévenkénti visszaosztással. A
2017. évi országos horgászsport területi jegy teljes (100 %-os) bevétele a horgász
versenysport támogatását, a 2017. évi országos gyermekhorgász területi jegy teljes
(100 %-os) bevétele pedig az utánpótlás-nevelést, a gyermek horgásztáborok
támogatását kell, hogy szolgálja.
V-30/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az átlátható működés és a horgászok minőségi
kiszolgálása érdekében
- egyetért abban, hogy a szervezeti és feladati sokszínűség, a kialakult és
átalakulásban lévő, működő struktúrák, valamint a tagszövetségek jogi
önállóságának igénye okán jelenleg nem támogatja a kamarai típusú-, vagy a régi
„intéző bizottsági” működési modell kialakítását,
- ugyanakkor egyetért azzal is, hogy középtávon szükséges a tagszövetségek
területi illetékességének vízrendszerekhez való, átfedésektől mentes kiigazítása,
valamint egyben következményként azok 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 működési minimumfeltételek országos szinten a
fővárosban legalább három ponton, valamint minden megyeszékhelyen
biztosítottak legyenek;
- elrendeli, hogy 2017.01.01-től a tagszövetségek tagegyesületet csak a jelenlegi
illetékességi területükről (tagszövetség illetékességi területe: tagszövetség
székhelye szerinti megye területe, valamint minden olyan szomszédos megye,
ahol 2016.11.11-én legalább öt egyesület a tagszövetség tagja azzal, hogy ha az
egyesület halgazdálkodási vízterületet hasznosít, akkor esetében a székhely
szerinti illetékességi besorolást felülírja a vízterület elhelyezkedése szerinti
illetékességi besorolás) és az azzal szomszédos megyék területéről vehetnek fel,
kizárólag minden év január első napjával, a jelen határozatban külön
megfogalmazott korlátozások mellett;
- elrendeli, hogy 2017.01.01-től az egyesület nyilvántartott létszámától függetlenül
-- az illetékességi és a szomszédos megyei területen kívül eső egyesületeknek a
tagszövetséghez
történő
tagegyesületi
felvételéhez
(belépéséhez,
átjelentkezéséhez),
-- az illetékességi területen belüli, víz nélküli egyesületek megalakulása esetén
annak a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez (belépéséhez,
átjelentkezéséhez),
-- az illetékességi területen belül egy halgazdálkodási vízterületen újabb egyesület
alakulása esetén annak a tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételéhez
(belépéséhez, átjelentkezéséhez)
a MOHOSZ Elnökségének előzetes és írásos engedélye szükséges;
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- megállapítja, hogy 2017.01.01-től az 500 fő alatti nyilvántartott létszámmal
rendelkező egyesület esetében
-- az illetékességi területen és a szomszédos megyei területen belül újonnan
alakuló,
önálló
halgazdálkodási
vízterülettel
rendelkező
egyesület
tagszövetséghez
történő
tagegyesületi
felvételének
(belépésének,
átjelentkezésének) jóváhagyása,
-- az illetékességi területen és a szomszédos megyei területen belül az eddig nem
MOHOSZ körbe tartozó, önálló halgazdálkodási vízterülettel rendelkező
egyesület tagszövetséghez történő tagegyesületi felvételének (belépésének,
átjelentkezésének) jóváhagyása
a tagszövetség hatásköre marad, ugyanezen körben 500 fő felett a MOHOSZ
Elnökségének előzetes és írásos engedélye szükséges;
- megerősíti, hogy az előírt illetékességi és létszám feltételektől függetlenül sem
vehető fel a MOHOSZ Elnökségének előzetes és írásos engedélye hiányában
olyan horgász egyesület, melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim
vezetéssel, köztartozása van, illetve más tagszövetséggel, vagy a MOHOSZ
szervezetével pénzügyi elszámolása nem rendezett;
- a tagszövetségi szervezeti felülvizsgálat első ütemének keretében elfogadja és
egyben 2017.01.01-i hatállyal végrehajtásra előírja a tárgyi előterjesztés
1. sz.
mellékletében is rögzített, majd a vita során részben módosított, alábbi
tagszövetségi működési minimumfeltételeket:
I. Szervezeti és személyi minimumfeltételek
1. A jogszabályoknak megfelelő, átlátható működés folyamatos biztosítása.
2. A MOHOSZ Alapszabály, Általános Szerződési Feltételek, Irányelvek, Ügyviteli Utasítások
előírásainak betartása, alhaszonbérleti és albizományosi szerződések megkötése,
karbantartása és előírásainak betartása, a szövetségi adatszolgáltatási, pénzügyi
elszámolási és kapcsolattartási kötelezettségek határidős és pontos teljesítése.
3. A horgász egyesületek munkájának érdemi támogatása, segítése.
4. A horgászok hiteles tájékoztatása.
5. Állandó, felelős ügyviteli vezető (ügyvezető elnök, igazgató) kinevezése, megbízása.
6. Legalább egy fő főállású (teljes munkaidős) és 1 fő részmunkaidős ügyviteli alkalmazott
biztosítása.
7. A MOHOSZ szakmai továbbképzésein az ügyviteli vezetői és alkalmazotti részvétel
folyamatos biztosítása.
8. Tagszövetségi vízkezelés (tulajdon, haszonbérlet, alhaszonbérlet) esetén a jogszabály
alapján előírt halőri létszám alkalmazása / megbízása.
9. Tagszövetségi vízkezelés esetén a halgazdálkodás szakmai feltételeinek folyamatos
biztosítása.
II. Infrastrukturális és üzemeltetési minimumfeltételek
1. Önálló, lehetőleg jó megközelítésű megyeszékhelyi / fővárosi / speciális területi illetékességi
esetben székhely szerinti központi tagszövetségi ügyintézési és szolgáltatási iroda (ÜSZI)
2
fenntartása (tulajdon, vagy bérlemény), legalább 40 m hasznos irodai területtel,
kommunális blokkal, a közelben megfelelő szgk. parkolási lehetőséggel
2. A II. 1. pont szerinti ÜSZI területén legalább heti 40 óra, előre meghirdetett és a MOHOSZ
felé bejelentett, fix (nem változó) ügyfélszolgálati idő (ügyfélszolgálat: jegykiadás,
értékcikk-szolgáltatás, egyesületi tanácsadás, stb.), ebből minimum egy hétköznapon
18:00-ig tartó (hosszított) nyitva tartással, valamint szombaton vagy vasárnap 8:00-12:00
közötti nyitva tartással, heti maximum egy nap zárva tartás mellett.
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3. A II. 1. pont szerinti ÜSZI területén legalább havi 2 alkalommal választott vezető
tisztségviselő (elnök, elnökhelyettes, alelnök), vagy kinevezett ügyviteli vezető (ügyvezető,
titkár) nyílt fogadónapja (minden horgász bejelentkezhet), a MOHOSZ felé bejelentett, fix
(nem változó) időben, fogadónaponként minimum 4 órás időtartamban azzal, hogy a
féléves próbaüzem alatt az ügyfélforgalmat rögzíteni szükséges, majd a tapasztalatok
alapján a fogadónapok rendszere felülvizsgálatra kerül,
4. A II. 1. pont szerinti ÜSZI területén önálló mail és MOHOSZ flottás telefon elérhetőségek,
internetkapcsolat, a telefonos elérhetőség biztosítása a 2. pont szerint nyitvatartási időben
+ legalább egy kijelölt, a MOHOSZ felé bejelentett vezetői mobilszámon hétfőtől-péntekig
10:00-14:00 között.
5. A II. 1. pont szerinti ÜSZI területén hálózati alkalmazásra is képes minimum A/4 f/f
nyomtató, fénymásoló és scanner, nyomtató, valamint legalább egy asztali gép és jogtiszta
office software környezet.
6. A II. 1. pont szerinti ÜSZI területén a NAV felé bekötött, on-line pénztárgép üzemeltetése,
vagy annak előkészítése a MOHOSZ Elnökségének további rendelkezése alapján, a
számla- és vagy nyugtaadási kötelezettség folyamatos teljesítése.
7. Önálló, MOHOSZ arculatba illeszkedő weblap folyamatos működtetése, rajta az előírt
kötelező szövetségi információkkal és a I. 8. pont szerinti kezelt vízterületek azonos
felépítésű információival (jegytípusok, árak, helyi horgászrendek, halállomány, telepítési
adatok, egyéb szolgáltatások).
III. Adatszolgáltatási minimumfeltételek
1. Valamennyi kezelésre jogosultnál az állami adatnyilvántartó és elszámoló programok
(SZÁK, FOGÁS) naprakész vezetése.
2. MOHOSZ adatszolgáltatási körlevelekre történő pontos és határidős válaszadás.
3. Havi adatszolgáltatás és pénzügyi elszámolás az egységes állami horgászokmány, az
egységes szövetségi hozzájárulás, az egyéb szövetségi okmányok és értékcikkek,
valamint a MOHOSZ országos, dunai és tiszai összevont területi jegyek tekintetében.
4. Negyedéves adatszolgáltatás az egyes tagegyesületi, tagi létszámadatok tekintetében.
5. Tagszövetségi vízkezelés esetén negyedéves forgalmi adatszolgáltatás a III. 3. pontban
meghatározottakon kívüli, saját jogon végzett területi jegyértékesítés tekintetében.
6. Tagszövetségi vízkezelés esetén a halgazdálkodási tervek folyamatos karbantartása, a
változások és a halgazdálkodási szakmai feltételeknek megfelelő alkalmazottak,
megbízottak MOHOSZ felé történő bejelentése.
7. Tagszövetségi vízkezelés esetén a HOHA naprakész vezetése, kapcsoltan az összevont,
átfedő és párhuzamos halőri alkalmazások, megbízások MOHOSZ felé történő
bejelentése.
8. Tagszövetségi vízkezelés esetén az Egységes Haltelepítési Adatbázis (EHA) folyamatos
vezetése, horgászokat érintő tárgyi tájékoztatási kötelezettség teljesítése.
IV. Egyéb minimumfeltételek
1. MOHOSZ szövetségi okmányok és értékcikkek, valamint a MOHOSZ országos és
összevont területi jegyek folyamatos értékesítése legalább az ÜSZI területén, a II. 2. pont
szerinti nyitvatartási időben.
2. Tagszövetség horgászsport csapat indulása legalább egy országos bajnokságon
(horgászsport fejlesztési hozzájárulással a kötelezettség megváltható).
3. Legalább egy szakágban horgászsport területi bajnokság megszervezése (az OVHB által
külön előírt mértékű horgászsport fejlesztési hozzájárulással a kötelezettség megváltható).
4. Állandó MAHOR tagszövetségi tudósító, kapcsolattartó kijelölése.
5. Közreműködés a MAHOR előfizetői toborzásban.
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- elrendeli, hogy a minimumfeltételek teljesítéséről, a feladat végrehajtásáról a
tagszövetségek 2017.01.10-ig kötelesek a felelős vezető aláírásával ellátott
realizációs levélben a MOHOSZ részére beszámolni, s késedelem esetén
tételesen megindokolni, hogy az adott feltétel teljesítése miért nem sikerült és
mikorra várható annak a felelős teljesítése;
- felhatalmazza az Elnökséget, hogy különösen indokolt esetben egyes feltételek
teljesítése alól alternatív, vagy átmeneti mentesítést adjon;
- felkéri az Elnökséget, hogy a teljesítésről és a kiadott mentesítésekről, azok
okairól a 2017. májusi választmányi ülésen beszámoljon, valamint az OHHP
informatikai rendszer kialakítási feltételeinek ismeretében egyidejűleg egy újabb
szervezetkorszerűsítési (döntően egységes működési támogatásra irányuló) ütem
végrehajtására tegyen javaslatot;
- felkéri a tagszövetségeket és a tagszövetségek útján a tagegyesületeket, hogy a
bevételi és költség-elszámolási rendszerüket „A sporthorgászat horgászt terhelő
főbb költségeinek áttekintése” című, a MOHOSZ weblapján közzétett és a tárgyi
előterjesztés 2. sz. mellékletében is rögzített rendszer elveinek megfelelően,
fokozatosan alakítsák át;
- elrendeli, hogy a jogszabályoknak megfelelő, tényleges feladatellátásra alapozott
egyesületi tevékenység biztosítása érdekében az egyesületi tagdíj minimális
mértéke 2017.01.01-től 2.000 Ft, az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH)
tárgyában meghatározott kedvezményes személyi kör tekintetében pedig 1.000 Ft,
s ettől az egyesület kizárólag felfelé térhet el;
- felkéri a tagszövetségeket a tagegyesületek részletes tájékoztatására, munkájuk
segítésére;
- felkéri a tagszövetségeket és a tagszövetségek útján a tagegyesületeket, hogy a
szükséges változásokat az alapszabályaikon 2018.06.30-ig vezessék át.
V-31/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya az átlátható működés és a horgászok minőségi
kiszolgálása érdekében
- 2017.01.01-től jóváhagyja az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH)
bevezetését;
- az ESZH 2017. évi általános mértékét 2.000 Ft összegben, kedvezményes
mértékét 1.000 Ft összegben határozza meg azzal, hogy a megállapított
mértékektől sem negatív, sem pozitív irányba eltérni nem lehet;
- az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre, az egyesületi
tagsággal rendelkező ifjúsági területi engedélyesekre, a Hhvtv. 41. § szerinti,
igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra),
valamint a hölgyekre határozza meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a
feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell;
- jóváhagyja, hogy kettős, vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése
érvényesen csak egy, az első éves tagi jogviszony-megújítás alkalmával írható
elő, így a tárgyi befizetést a horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló
horgász egy évben csak egy ESZH befizetésére kötelezett;
- megállapítja, hogy az ESZH 2017. évi tagszövetségi költséghányada az általános
mérték alkalmazásakor 1.350 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 650 Ft;
- megállapítja, hogy az ESZH 2017. évi MOHOSZ költséghányada az általános
mérték alkalmazásakor 650 Ft, a kedvezményes mérték alkalmazásakor 350 Ft;
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- előírja, hogy a MOHOSZ a teljes költséghányadi bevétele terhére 50 Ft / ESZH
fizető fő mértékben köteles központi támogatási célalapot képezni, melyet belső
pályázati alapon, kizárólag tagegyesületi, tagszövetségi rendezvényi és vis maior
támogatásra, valamint a gyermek- és utánpótlás-neveléssel összefüggő dologi
kiadások támogatására lehet felhasználni, legkésőbb a tárgyévet követő év
október 30-ig történő, nyilvános felhasználási elszámolás mellett;
- jóváhagyja, hogy a tagdíjfizetés elszámolása és pénzügyi rendezése a tényleges
és tételes forgalom alapján elszámolás alapján havonta, a tárgyhónapot követő hó
15. napjáig történjen az Asz. 5. § (3) bekezdés alkalmazásával azzal, hogy az
éves elszámolásnak és pénzügyi rendezésnek a tárgyév december 15. napjáig
meg kell történnie;
- a határidős éves elszámolás érdekében előírja, hogy minden év december
havában tárgyévi horgász tagfelvételre már ne kerülhessen sor, így az esetleges
előrehozott, akciós év végi tagfelvételek személyi hatálya a tárgyévet követő év
első napjától kerüljön az egyesületek által megállapításra;
- egyidejűleg hatályon kívül helyezi a V-29/2015. sz. határozat mentesítési
(kedvezményes mérték megállapítására vonatkozó) rendelkezéseit.
V-32/2016. sz. határozat:
A MOHOSZ Választmánya a Magyar Horgász 2017. évi előfizetői kampányról és
annak indításáról szóló beszámolót elfogadja.
V-33/2016. sz. határozat:
A Választmány a 2016.12.12-től valamennyi tagszövetségnél megkezdődő 2017. évi
egységes állami horgászokmány-, ESZH bélyeg-, összevont (országos) területi jegy
és az annak kiváltására jogosító ajándékutalvány értékesítés, valamint a 2016. évi
végelszámolás és a 2017. évi elszámolások rendszeréről szóló tájékoztatást
elfogadta.

Lezárva: 2016.11.29.
Választmányi határozatok 2016 összesen

