Hogyan lehetsz „igazi” horgász?
Hello! Érdekel a horgászat világa, de még nem sikerült befejezni a horgásszá válás folyamatát? Hát ne tétovázz
tovább! 2021-től sokat egyszerűsödött és gyorsult a folyamat az új, elektronikus horgászvizsgáztatás bevezetésével.
A vizsgához tartozó tananyag megtalálható a horgászjegy.hu weboldalon és a vizsga előtt az „éles” kérdésekkel,
valódi vizsgakörülmények között gyakorolhatsz, hogy - mire eljön a nagy nap - készen állj!

Mit kell tudnod az állami horgászvizsgáról?
Állami horgászvizsgáztatásra kizárólag a MOHOSZ és az általa megbízott horgászszervezet vizsgabizottsága jogosult.
2019. január 1-jén hatályba lépett a hal védelméről és a halgazdálkodásról szól 2013. évi CII. törvény módosítása,
mely alapján 2019. január 1-től a horgászvizsga díjmentessé vált és az kizárólag a 10 éves életkor betöltésétől
tehető le. Amennyiben magyar állampolgár vagy és ha elmúltál 14 éves, már csak akkor tudsz egész évben
horgászni, ha sikeresen letetted az állami horgászvizsgát és belépsz egy számodra szimpatikus horgászegyesületbe.
Már csak 3 lépés választ el a megoldástól!

Mi a teendőd?

Tegyél horgászvizsgát Maconkán, minden hónap első keddjén 17:00-tól!
Elmúltál már 18 éves? Nem
1. Első lépésként a Horgászjegy.hu weboldalon szüleid
vagy a gondviselőd segítségével tudod a MOHOSZ
„HORINFO”
szakrendszerében
a
kötelező
horgászregisztráció feladatát elvégezni és a végén
meg
kell
igényelnetek
a
névre
szóló
horgászkártyádat (Magyar Horgászkártya) is,
melynek díja az 5 éves érvényességi időszakra a
horgász balesetbiztosítással együtt 2200 Ft.
2. A sikeres regisztráció után, amíg nem töltötted be a
18. életévedet csak a szüleid vagy gondviselőd
engedélyével és adataival tudsz belépni a
rendszerbe, ahol létre kell hoznotok a saját horgász
profilodat. Ezután nincs más dolgod, mint a
„Tagságok és engedélyek” fülön jelentkezned kell
egy neked tetsző vizsgaidőpontra, majd a sikeres
felkészülés után a megadott helyen és időben
levizsgázni.
3. A cél előtti utolsó lépés következik. Egy általad
választott horgászegyesületnél válts ki az állami
horgászjegyed és fogási naplódat, valamint a
kiválasztott vízterületre a területi jegyet, ezt
követően akár indulhat is a horgászat!

Elmúltál már 18 éves? Igen
1. A Horgászjegy.hu felületre fellépve a MOHOSZ
„HORINFO” szakrendszerében el kell végezned a
saját horgászregisztrációdat és a végén meg kell
igényelned a névre szóló horgászkártyádat
(Magyar Horgászkártya) melynek díja az 5 éves
érvényességi
időszakra
a
horgász
balesetbiztosítással együtt 2200 Ft. Ezt akár egy
horgászegyesületnél vagy egy horgászboltban is
megteheted, de a sikeres vizsga érdekében meg
kell ismerned a belépési adataidat, mivel csak a
saját profilodból indítható el a vizsga.
2. A regisztrációt elvégezted. Ezután nincs más
dolgod, mint a „Tagságok és engedélyek” fülön
jelentkezned
kell
egy
neked
tetsző
vizsgaidőpontra, majd a sikeres felkészülés után a
megadott helyen és időben levizsgázni.
3. A cél előtti utolsó lépés következik. Egy általad
választott horgászegyesületnél válts ki az állami
horgászjegyed és fogási naplódat, valamint a
kiválasztott vízterületre a területi jegyet, ezt
követően akár indulhat is a horgászat!

A sikeres vizsga érdekében:
1. Ismerd meg a hazai halakat és a fogásukra vonatkozó szabályokat. Gyakorolj a rendszerben található
tesztsorral, mivel ugyanilyen kérdések várnak majd a vizsgán. A saját profilodban a „Tagságok és engedélyek” fülön
megtalálhatod a gyakorló vizsgát, amit korlátlanul használhatsz.
2. A vizsgára mindenképpen úgy érkezz, hogy tudod a saját belépési adataidat, ugyanis enélkül számodra nem
indítható a vizsga! Erről előre győződj meg, mert a Horgászjegy Kft. Ügyfélszolgálata csak hétköznapokon,
munkaidőben tud segíteni.
3. Kérünk, hogy ne késs el! Amennyiben a vizsgabiztos elindította a vizsgát és nem jelezted, hogy késel, akkor már
nem fogsz tudni aznap levizsgázni. Szerencsére a vizsgabizottság elérhetőségeit megtalálod a rendszerben.
4. Amennyiben szeretnél, saját (androidos) okoseszközödről vagy laptopodról is levizsgázhatsz, de természetesen
meg kell jelenned a vizsgahelyszínen.

Üdvözlünk a horgászok 700.000 fős táborában! Eredményes vizsgát és jó fogást kívánunk!
További információ, támogatás: +36 59 324 432; ugyfelszolgalat@horgaszjegy.hu - munkanapokon 8:00-16:30-ig

