
Horgász Hírek 2012 

10.oldal 

 

Horgászközösségről 
 

 
 

   Magyarországon az országos szö-
vetség tagszervezetei által regiszt-
rált horgászok száma 2010. decem-
ber 31-én 313.196 fő volt. A horgá-
szok mintegy 1111 horgászegyesület 
tagjai. A horgászegyesületek közül 
mintegy 600 egyesület saját hasz-
nosítású vízzel rendelkezik, e vize-
ken folytatott gazdálkodással nyúj-
tanak tagjaiknak horgászati lehető-
séget. Az egyesületek 25 megyei, 
illetve területi szövetségbe tömö-
rülnek. A horgászegyesületek látják 
el közvetlenül tagjaik érdekképvise-
letét, érdekvédelmét és mindazon 
feladatokat, melyet a tagság által 
elfogadott egyesületi alapszabály 
rögzít.  A megyei és területi szövet-
ségeket a horgász egyesületek azért 
hozták létre, hogy a megye és a tér-
ség területén képviseljék és védjék 
a horgászegyesületek érdekeit, se-
gítsenek céljaik elérésében. Ugyan-
akkor területükön szervezik, előse-
gítik a vizek és azok környezetének 
védelmét, a megyei halfogó ver-
senysportot, a megyei horgászokta-
tást, továbbképzést és az ifjúsági 
táboroztatást is. A megyei, területi 
szövetségek halászati haszonbérle-
tébe tartozó, általában nagyobb 
vizeken több egyesület tagsága is 
érdekelt, így az ott folytatott hal-
gazdálkodással, halvédelemmel és a 
horgászat szervezésével a szövetsé-
gek az egyesületek tagságának hor-
gászati lehetőségét tartják fenn és 
fejlesztik. 
  

A Magyar Országos Horgász       
Szövetség (MOHOSZ) 

 

   A megyei és területi szövetségek 
közös, országos szervezete a Ma-
gyar Országos Horgász Szövetség. 
A MOHOSZ jelenleg 25 megyei és 
területi horgászszövetség szövetsé-
geként képviseli a horgászérdekek 
országos védelmét, a horgászattal 
kapcsolatos, a horgászatot, a hor-
gászszervezeteket érintő törvény- 
és rendeletalkotási munka során. 
Ellátja tagszervezeteinek országos 
érdekképviseletét és érdekvédel-
mét. A törvény- és rendeletalkotási, 

valamint az igazgatási, hatósági 
munkát figyelemmel kíséri a horgá-
szatot és a horgászszervezeteket 
érintő témákban, javaslatokat, vé-
leményeket, álláspontokat fogal-
maz meg és közvetít a törvényalko-
tás, az államigazgatás, a különböző 
hatóságoknak, kiemelten a halásza-
ti hatóságnak.  
 

   A MOHOSZ a 25 megyei és terü-
leti szövetség közös gondolkodásá-
nak és érdekérvényesítésének szín-
tere. Az országos szövetség testüle-
tei (elnökség, választmány) állás-
foglalásainak és határozatainak 
megvalósítását a szövetségi iroda és 
annak dolgozói végzik. Az országos 
szövetség különböző szolgáltatásai-
val, szaktanácsadásával rendszere-
sen segíti tagszervezeteit és azok 
tagjainak munkáját. Nem utolsó 
sorban - a szövetségi iroda szakmai 
apparátusával - közvetlenül is 
hasznosít horgászvizeket. Az orszá-
gos szövetség kiemelten foglalkozik 
a környezet- és természetvédelem-
mel, a horgászifjúság nevelésével 
(országos ifjúsági táborok szervezé-
sével), a horgászetika fejlesztésével.  
 

   A MOHOSZ közvetlenül felelőse 
és szervezője a magyar hivatalos 
horgász versenysportnak. A magyar 
horgász-versenysport és képviselői 
évről-évre kiemelkedő eredménye-
ket érnek el az Európa bajnokságo-
kon és Világbajnokságokon.  
 

   A MOHOSZ a Nemzetközi Sport-
horgász Szövetség (C.I.P.S.) tagja. 
Rendszeresen és aktívan részt vesz 
a nemzetközi szövetségek széleskö-
rű munkájában. A CIPS négy szak-
szövetségén belül a MOHOSZ aktí-
van dolgozik az Édesvízi Sporthor-
gász Szövetségben, Nemzetközi 
Tengeri Sporthorgász Szövetségben 
és a Nemzetközi Casting Sporthor-
gász Szövetségben. A MOHOSZ az 
elmúlt 15 évben több világbajnok-
ságnak és Európa bajnokságnak 
volt a házigazdája.  
 

   Horgászni Magyarországon meg-
közelítőleg 130-140.000 hektár 
vízterületen lehet. Ebből mintegy 
23.000 hektárt meghaladó összte-
rületű víz több mint 600 horgász-
szervezet közvetlen hasznosításába 
tartozik.  

   A magyar horgászok a fogási nap-
lóból összesített adatok szerint 
2009-ban 4.673,5 tonna halat 
zsákmányoltak és ennek a mennyi-
ségnek 86.5% százaléka (4.042,6 t) 
a szervezeteik hasznosításába tar-
tozó vizeken került horogra. A leg-
jellemzőbb halfajokból 2009-ben 
az éves összfogás a következő volt: 
ponty 2.617 tonna, süllő és kősüllő 
151,1 t csuka 136,9 t harcsa 137,2 t 
balin 35,7 t amur 357,6 t angolna 
4,4 t márna 25,9 t kecsege 4,1 t 
pisztráng 2,1 t keszegfélék, kárász 
1200,4 t.  
 

   Az egyre jobban gondozott és 
évente tekintélyes mennyiségű 
(2009. évben 2,7 milliárd forint 
értékű, 4.138 tonna) hallal népesí-
tett horgászkezelésű vizek nyújtják 
továbbra is a legjobb fogási lehető-
ségeket.  
 

 
 

Új egyesülési Törvény 
 

 
   Az Országgyűlés 2011. december 
5-i ülésnapján elfogadta a 2011. évi 
CLXXV. törvényt, mely "az egyesü-
lési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek műkö-
déséről és támogatásáról" rendel-
kezik. A törvény preambulumában 
a következők vannak rögzítve:  
 

   " Az Országgyűlés elismerve, 
hogy az emberek önkéntes össze-
fogása nélkülözhetetlen Magyar-
ország fejlődéséhez, a civil szerve-
zetek a társadalom alapvető egy-
ségei, amelyek folyamatosan hoz-
zájárulnak közös értékeink min-
dennapi megvalósulásához; az 
egyesülési szabadság érvényesülé-
se, valamint a civil szervezetek 
működési alapjainak megteremté-
se, társadalmilag hasznos és kö-
zösségteremtő tevékenységük el-
ismerése, közérdekű, illetve köz-
hasznú tevékenységük támogatása 
érdekében - összhangban az Alap-
törvénnyel, valamint az 1976. évi 
8. törvényerejű rendelettel kihirde-
tett Polgári Jogok Nemzetközi 
Egészségokmányának rendelkezé-
seivel - a következő törvényt alkot-
ja " 

A törvény teljes szövege letölthető és 
elolvasható az egyesület honlapján… 


