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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Bejelentő sérelmezi, hogy a MOHOSZ kötelezően előírja a lezárt
Horgász Kártya kiváltását 2200 forintért. Javasolja, hogy
ha ki kell váltani az új plasztik kártyát, akkor az legyen
ingyenes.

Vizsgálat eredménye
A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) által kötelezően előírt
horgászigazolvány-cserére vonatkozó közérdekű bejelentésre az Agrárminisztérium a
MOHOSZ elnökétől kért szakmai állásfoglalás alapján a következő tájékoztatást adta.
A mai felgyorsult, elektronizált világban elkerülhetetlen a nyilvántartások
korszerűsítése, azok átláthatóságának, hitelességének és a nyilvántartott adatok
védelmének biztosítása, ehhez kapcsoltan a korszerű, ügyfélbarát ügyintézés és
szolgáltatás megvalósítása. Az elvárásoknak a jelenlegi szigetszerű, döntően papíralapú
horgászszervezeti rendszerek már nem tudnak megfelelni, ezért szükség van a személyi,
a szervezeti és a vízterületi nyilvántartások újrastrukturálására, az adatok pontosítására.
Mindehhez egy integrált, komplex szövetségi informatikai rendszer kiépítése
alapfeltétel. A horgászregisztráció, a kapcsolódó horgászkártya első lépésben a
személyi, majd az egyesületi nyilvántartást támogatja, segítségével az évi több millió
horgászjegy-vásárlás, a tagi jogviszony létesítése és fenntartása is fokozatosan
egyszerűsödik. A kialakított horgászregisztrációs és kártyarendszert törvény írja elő
2019. január l-jétől, a hozzá kapcsolódó AM rendelet pedig a kártyadíjat és az egyéb
feltételeket rögzíti. Az ehhez kapcsolódó feladatokat a MOHOSZ közfeladatként látja
majd el. Szeptember l-jétől december 31-ig maga a kártyaigénylés opcionális,
nyeremény sorsolással támogatott, ügyfélbarát lehetőség volt a szokásos, kötelező
állami okmányváltás okán jelentkező év eleji adminisztratív munkacsúcs és a személyes
sorban állás csökkentése érdekében. A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét
követően azonnal kiváltja a jelenlegi - eddig is díjköteles - papíralapú
Horgászigazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal
fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést, így
az állami és területi horgászjegyek kiadását is. A Magyar Horgászkártya általános
érvényessége a 2018. évben teljesített érvényes és lezárt regisztráció időpontját követő
6. naptári év január 31. napja, majd 2019-től az adott évben teljesített érvényes és lezárt
regisztráció időpontját követő 5. naptári év január 31. napja. Az egyszeri, a kártya teljes
érvényességi idejére szóló regisztrációs díj, amely tartalmazza a horgász
balesetbiztosítási díját, valamint a QR-kód alapú horgászkártya előállításának árát és
annak a horgász számára történő postai eljuttatását is, 1.732 Ft + ÁFA, azaz 2.200 Ft.
A horgászok támogatása és a díjfizetés megkönnyítése érdekében a MOHOSZ vállalta,
hogy 2019-ben nem emeli a - szintén kötelező - egységes szövetségi hozzájárulás díját
(maximum 2.000 Ft.) és az egyesületi tagdíjminimum mértékét, valamint nem tett
javaslatot az állami horgászjegy öt éve változatlan díjának (alapesetben 2.200 Ft)
emelésére sem. A kártya fentiekben részletezett tartalmú díja az állam által nem
támogatott bevezetési és egyéb szolgáltatási költségeket tartalmazza, annak tervezett
bevételeiből így nyereség nem képződik, de ha mégis képződne, akkor az a MOHOSZ
Választmányának határozata alapján maradéktalanul a horgászszervezetek között, a
vízterületek fejlesztésére kerül felosztásra.

