2019. évi összevont MOHOSZ területi jegyek
Országos
általános
területi jegy
felnőtt,
kedvezteljes árú
ményezett

Ára:

74.000 Ft

54.000 Ft

Érvényességi idő: 2019.01.01-2020.01.31.
Országos
Országos
Dunai
sportcélú
gyermek
általános
területi jegy
területi jegy
területi jegy
felnőtt,
kedvezfelnőtt,
kedvezáltalános
teljes árú
ményezett
teljes árú
ményezett

25.000 Ft

9.000 Ft

2.500 Ft

a területi jegyen külön meghatározott

49.000 Ft

a területi jegyen külön meghatározott

Duna folyam és Tisza folyó teljes magyarországi szakaszán,

Duna folyam

a Balaton a BHNp. Zrt. által kezelt, az általa kiadott partközeli horgászjegy érvényességébe tartozó,
kapcsolódó vízterületek és a Kis-Balaton helyi horgászrendben meghatározott vízszakaszain,
a Tisza-tó és a Velencei-tó területén,

Általánosan
érvényes:

(Soroksári) Dunaág és mellékvizei vízrendszerén, a Tassi V-VI. vízterületen,
valamint a Duna szigetközi ágrendszer vizein, a Mosoni Duna vízrendszerén,
a Rába, Ipoly, Dráva, Mura, Zala,
Túr, Új Túr, Öreg Túr, Szamos, Kraszna, Bodrog, Sajó, Hernád, Zagyva folyókon,
a Körösök területén, a Berettyó, Hortobágy-Berettyó, Maros folyókon,
a Keleti-, Nyugati-, Kiskunsági-, Nagykunsági- és Jászsági-főcsatornák és a Sió-csatorna

teljes magyarországi szakaszán,
valamint
a

Duna szigetközi ágrendszer
vizein,

a Ráckevei

a

Mosoni Duna
vízrendszerén,

a

Rába, Ipoly és Dráva
folyókon,

a Sió

csatornán, továbbá
a Tassi V-VI.
vízterületen

vízterületein

Speciálisan
érvényes:

Minden egyéb, a MOHOSZ 2019. évi hivatalos országos
versenynaptárában szereplő horgászsport versenypálya1
1.

Általános
személyi
feltételek:

2.

3.

Kedvezményes
jegy
személyi
feltételei:

4.

5.

Általánosan
elvihető halmennyiség:

Bevétel
felosztása:

Határréti víztározó
Szilas-pataki víztározó
(Naplás-tó)

54.000 Ft

40.000 Ft

a területi jegyen külön meghatározott

Tisza folyó
teljes magyarországi szakaszán,
valamint
a Tisza-tó területén,
a Túr,

Új Túr, Öreg Túr,
Szamos, Kraszna, Bodrog,
Sajó, Zagyva
folyókon,

Körösök területén, továbbá
Berettyó,
Hortobágy-Berettyó, Maros
a

folyókon

Minden egyéb, a MOHOSZ 2019. évi hivatalos országos
versenynaptárában szereplő horgászsport versenypálya1

érvényes összevont állami horgászokmány (állami horgászjegy és fogási napló)
állami horgászvizsga vagy korábbi érvényes állami
kizárólag hároméves kortól
állami horgászvizsga vagy korábbi érvényes állami
horgászjegy; horgász szervezeti tagság igazolása;
a 15. életévet 2019.12.31-ig
horgászjegy; horgász szervezeti tagság igazolása;
érvényes horgász regisztráció, illetve
még be nem töltött gyermek
érvényes horgász regisztráció, illetve
Magyar Horgászkártya
horgász részére adható ki
Magyar Horgászkártya
érvényes versenyengedély,
nagykorú személy3
----igazolt versenyzés2
állandó helyszíni felügyelete
Hhvtv.4 szerinti mentesség: betöltött 70. életév,
Hhvtv.4 szerinti mentesség: betöltött 70. életév,
igazolt értelmi-, mozgásszervi-, hallási-, látási fogyaték
igazolt értelmi-, mozgásszervi-, hallási-, látási fogyaték
--az ifjúságiak, opcionálisan a
az ifjúságiak, opcionálisan a
az ifjúságiak, opcionálisan a
nők és a sportcélú jegyre
nők, az 55 év felettiek és a
nők és a sportcélú jegyre
jogosultak
válogatott kerettagok
jogosultak
a Hhvtv. Vhr. alapján tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett halból5 maximum
összesen
összesen
összesen
összesen
összesen
összesen
összesen
50 db, de
30 db, de
5 db, de
50 db, de
30 db, de
50 db, de
30 db, de
Hal elvitelére nem jogosít!
halgazdálkodási
halgazdálkodási
halgazdálkodási
halgazdálkodási
halgazdálkodási
halgazdálkodási
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

vízterületenként
maximum

vízterületenként
maximum

25 db

15 db

50 kg, de
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

30 kg, de
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

3 db
25 db
valamint ezen kívül az egyéb kifogható halakból összesen
20 kg, de
50 kg, de
halgazdálkodási

30 kg

20 kg

Speciális
elviteli
korlátozások:
Használható
készség:

36.000 Ft

Tiszai
általános
területi jegy
felnőtt,
kedvezteljes árú
ményezett

Hal elvitelére nem jogosít!

vízterületenként
maximum

10 kg

vízterületenként
maximum

vízterületenként
maximum

vízterületenként
maximum

vízterületenként
maximum

15 db

25 db

15 db

halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

30 kg, de
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

50 kg, de
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

30 kg, de
halgazdálkodási
vízterületenként
maximum

30 kg

20 kg

30 kg

20 kg

az adott vízterületre vonatkozó helyi horgászrendi korlátozások figyelembevételével6
2 db,
botonként
maximum
2 horoggal

1 db,
a boton
maximum
2 horoggal

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

az értékesítési jutalékkal és
adminisztrációs költséggel
csökkentett bevétel a vizek
igénybevétele arányában a
hasznosítók között kerül
felosztásra

az értékesítési jutalékkal
csökkentett teljes bevétel a
horgász
versenysport
támogatását szolgálja

1 db,
a boton
1 horoggal
(a bojlis módszer nem engedélyezett;
pergetésnél ide nem értve a
pergető műcsalit)

az értékesítési jutalékkal
csökkentett teljes bevétel a
HUNOP keretében
megvalósított gyermek
horgásztáborok és a
horgászsuli-program
támogatását szolgálja

2 db,
botonként
maximum
2 horoggal

1 db,
a boton
maximum
2 horoggal

2 db,
botonként
maximum
2 horoggal

1 db,
a boton
maximum
2 horoggal

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

(ide nem értve a
pergető műcsalit)

az értékesítési jutalékkal és adminisztrációs költséggel
csökkentett bevétel a vizek igénybevétele
arányában a hasznosítók
között kerül felosztásra

1

kizárólag az adott versenyre nevezettek esetében, a versenyszabályzatban rögzített hivatalos edzés- és versenynapokon, halelviteli lehetőség nélkül
2019-ben legalább egy országos bajnokságon, vagy két, a MOHOSZ hivatalos országos versenynaptárában szereplő egyéb versenyen, illetve a MOHOSZ által előzetesen befogadott tagszervezeti bajnokságon történő, a szervező által igazolt
részvétel: ha az előírt részvételi kötelezettség a területi jegy tulajdonosának felróható okból nem történik meg, akkor a jegytípus szerinti általános és a kiváltott sportcélú területi jegy árkülönbözetének megfizetése kötelező
3
a horgászat szabályainak betartásáért és betartatásáért felelősséget vállaló, a helyi horgászrend előírásainak megfelelő kísérő
4
lsd. a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 41. § (2) bek. a), c), d), e) pontjai
5
a 133/2013. (XII.29.) VM rendelet 9. melléklete szerinti fajlagos tilalmi időszakkal és napi kifogható darabszámmal is védett hal (csuka, balin, fogassüllő, kősüllő, márna, ponty, compó, harcsa, sebes pisztráng)
6
a helyi horgászrendben meghatározott elvihető (kifogható) halfajok, előírt alsó-felső méretkorlátozások, egyéb rögzített szigorítások
2
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További információk: www.mohosz.hu – A MOHOSZ a változtatás jogát fenntartja!
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A Magyar Horgászat Nagykövetei, a MOHOSZ Választmányának tagjai és képviselői, a MOHOSZ Elnökségének, valamint Felügyelő Bizottságának tagjai,
a MOHOSZ Alapszabály szerinti állandó Bizottságainak vezetői, az OVHB tagjai és a nemzeti válogatottak szövetségi kapitányai alanyi jogon,
a MOHOSZ teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalói pedig írásos igénylésük alapján országos szolgálati területi jegy igénybevételére jogosultak,
melynek árát és annak közterheit közvetlenül a MOHOSZ fizeti meg. E területi jeggyel a felnőtt, teljes árú jegykategória szerinti készségek használhatók,
de az elvihető halmennyiség - a Nagykövetek kivételével - a kedvezményes kategóriára megállapított mennyiségben korlátozott.
A MOHOSZ Elnöksége a sporthorgászat, a horgászturizmus és a horgászsport fejlesztésében, támogatásában kiemelkedő szerepet vállaló,
a horgászat gyakorlására vonatkozó személyi feltételeknek megfelelő személyek közül egyéni elbírálással évente maximum 25 főnek szintén jogosult e
jegytípust tiszteletjegyként biztosítani. Az Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság felterjesztésére, az Elnökség engedélyével a HUNOP végrehajtásában részt vevő
önkénteseknek munkájuk elismeréséül e jegytípus szintén biztosítható.

