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STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉSI 
MEGÁLLAPODÁS 

 

Amely létrejött egyrészről: 

a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban: MOHOSZ) 

székhely:   1124 Budapest, Korompai u. 17. 

nyilvántartási szám:  01-02-0000764 

képviseli:   Dr. Szűcs Lajos elnök 

 

másrészről: 

a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (a továbbiakban: Ma-HAL) 

székhely:   1115 Budapest, Ballagi Mór u 8. Fszt. 2. 

lajstrom száma:  7.Pk.60.025/2017 

 képviseli:   Dr. Németh István elnök 

 

(MOHOSZ és Ma-HAL a továbbiakban együttesen: Felek) 

 

között, az alulírt napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

 

PREAMBULUM 

 

A Felek a rendelkezésükre álló hatályos szervezeti alapdokumentumok ismeretében együttesen 
kinyilvánítják, hogy azonosulni tudnak a társ-együttműködő szervezet általános céljaival és 
tevékenységével, így azokat elfogadják a jelen stratégiai együttműködési megállapodás (a 
továbbiakban: Megállapodás) alapjául. 

 

 A MOHOSZ kiemelt társadalmi szervezetként, a Földművelésügyi Minisztérium stratégiai 
partnereként jelenleg 28 megyei és területi horgászszövetség közös érdekképviseleti és 
szakmai szervezete, így a tagszervezeteken keresztül közel 1200 horgászegyesületben 
több, mint 400 ezer horgász érdekeit védi és képviseli országos szinten, ellátva egyes 
igazgatási és koordinációs feladatokat is. A MOHOSZ egyben haszonbérlőként az állami 
tulajdonú természetes vizek döntő részének halgazdálkodási hasznosítója. A MOHOSZ 
elsődleges célja a halgazdálkodás, benne a horgászat és a horgásztatás általános 
feltételrendszere biztosításának elősegítése, érdekeinek előmozdítása és megvédése.. 

 A Ma-HAL ellátja a hazai hal-termékpálya szereplőiből kikerülő tagság szakmai 
érdekképviseletét, valamint a 2015. évi XCVII. törvényben meghatározott szakmaközi 
szervezeti funkciókat. Az ágazati lefedettsége meghaladja a 90 %-ot. A Ma-HAL általános 
célja, hogy javítsa Magyarország területén a hal-termékpálya szereplőinek a 
versenyképességét, ellássa a halászati és akvakultúra ágazat szakmai érdekképviseletét, 
hosszú távon elősegítse a hazai haltermelés fenntarthatóságát, elérje a halgazdálkodási 
tevékenységet végzők szakmájának kedvezőbb társadalmi megítélését. 

 

A jelen Stratégiai Együttműködési Megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) szándéka, hogy 
megerősítse a Felek közötti kapcsolatokat, és megalapozzon közös cselekvési programokat.         
A Felek ennek érdekében egymással az alábbi Megállapodást kötik: 
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1. A Megállapodás célja 

 

1.1. A MOHOSZ és a Ma-HAL egyetértenek abban, hogy szükséges a Felek közötti hosszú távú 
együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy a hazai halgazdálkodás, valamint a 
horgászat (sporthorgászat és horgászsport) fenntartható fejlődése biztosított legyen, 
különös tekintettel a társadalmi haszonelemekre (pl. rekreáció, turizmus, környezettudatos 
nevelés, vidéki térségek népességmegtartó és eltartó képessége, stb.), az innovációra, a 
munkahelyteremtésre, a szakképzésre, a szaktanácsadásra, a támogatáspolitikára, az 
élelmiszerbiztonságra, valamint kiemelten a környezet- és természet védelmére. A Felek 
feladatuknak tekintik, hogy tagjaikat ezen területen segítsék és támogassák. 

 

1.2. A Megállapodás keretében a Felek elősegítik a MOHOSZ és a Ma-HAL, illetve a képviselt 
szervezetek és vállalkozások közötti partnerség erősítését, hozzájárulnak a szakmai 
közösségépítéshez, valamint előmozdítják a MOHOSZ-nál és a Ma-HAL-nál meglévő és 
folytonosan fejlődő információ- és tudásbázis minél hatékonyabb kihasználását a hazai 
halgazdálkodás és horgászat fejlesztéséért. 

 

1.3. A Felek közötti Megállapodás általános céljai: 

a) A Felek közös kezdeményezéseihez kapcsolódóan a halgazdálkodásban érdekelt hazai 
horgászszervezetek és hazai vállalkozások közötti bizalom erősítése; 

b) A hazai horgászat és a halgazdálkodás fenntartható fejlesztése, társadalmi 
elismertségének és elfogadottságának javítása; 

c) A horgászat, a halászat és a halgazdálkodás hagyományainak megőrzése és ápolása; 

d) A hazai hal, mint egészséges élelmiszer fogyasztásának támogatása; 

e) A hazai haltermelés és a halkereskedelem, valamint a hazai vízterek horgászati célú 
hasznosítása átláthatóságának és költséghatékonyságának segítése, szakmai 
támogatása. 

 

1.4. A Felek közötti Megállapodás konkrét céljai: 

a) Együttműködés a halgazdálkodást/horgászatot érintő jogszabályok és a jogszabályokat 
megalapozó koncepciók előkészítési munkájában, valamint az elfogadott jogszabályok 
gazdasági/társadalmi/ökológiai hatásainak értékelésében; 

b) Integrációs kapcsolatok, termelői együttműködések kiépülésének koordinációja a 
kiszámítható és minőségi haltermelés érdekében, a haltermelő vállalkozások és a 
MOHOSZ tagszervezetei, a tagszervezetek halgazdálkodó egyesületei között; 

c) A halgazdálkodásban és a horgászat szervezésében és irányításában elérhető 
nemzetközi és hazai ún. „Jó Gyakorlatok” együttes felkutatása, kidolgozása és 
dokumentálása, valamint elterjesztése az érintettek körében; 

d) Együttműködés a horgászat gazdaságának fejlesztésében, a fenntartható 
horgászturizmus pozitív gazdasági/társadalmi hatásainak erősítésében; 

e) Közösen szervezett és kivitelezett szakmai továbbképzési és szakképzési tevékenységek 
megvalósítása, különös tekintettel a posztgraduális képzésekre. 

 

1.5 A Megállapodás önmagában nem helyettesíti a feladatok átadásáról, támogatásáról, illetve 
megrendelésekről szóló szerződéseket. A Megállapodás, amennyiben erről kifejezetten 
nem rendelkezik, nem módosítja, és nem szünteti meg a hatályos megállapodásokat. 
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2. Az együttműködés elvei 

 

2.1. A Felek tudomásul veszik és vállalják, hogy a Megállapodás célkitűzéseinek megvalósítása 
érdekében a következő alapelveket követik az együttműködés során: 

2.1.1. Nyitottság: a partnerek révén a horgásztársadalom és a halgazdálkodók lehető 
legszélesebb körének bevonása a döntések megalapozásába. A döntéseket 
megalapozó egyeztetéseken való részvételt, vagy véleményezést lehetőség szerint 
minden érintett tagszervezet számára biztosítani szükséges. 

2.1.2. Átláthatóság: biztosítja az együttműködés keretében a lényegi döntések és a 
döntéshozói folyamatok áttekinthetőségét, a kapcsolódó 
dokumentumokhoz/információkhoz, a döntéshozók kilétére és a döntéshozatal 
eljárásmódjára vonatkozó információkhoz való hozzáférést. 

2.1.3. Partnerség: az együttműködés keretében a döntések előkészítését – amennyiben 
indokolt – a partnerszervezetek bevonásával kell megvalósítani, így biztosítva a 
döntések demokratikus legitimációját. 

2.1.4. Szubszidiaritás: az együttműködés keretében a helyi döntéseket a 
halgazdálkodásban és horgászatban azon érintettekhez a legközelebb eső szinten kell 
meghozni, akikre az közvetlenül hatással van. 

2.1.5. Hatékonyság: az együttműködés keretében a feladat- és hatásköröket a megfelelő 
szervezeti szintekre kell delegálni és mindent el kell követni azért, hogy a felelős 
döntéshozatali eljárás és a végrehajtás a lehető legrövidebb idő alatt valósuljon meg. 

2.1.6. Érdemi együttműködés: az együttműködés keretében a Feleknek gondoskodnia kell: 

a) a döntések meghozatalához szükséges és elegendő mennyiségű információ 
biztosításáról, illetve cseréjéről; 

b) a megfelelő időben történő tájékoztatásról; 

c) a döntési folyamat és a döntések dokumentálásáról, a rendszeres értékelésről és 
amennyiben szükséges a felülvizsgálatról; 

d) az integrált, koordinált cselekvésről, amely szerint nélkülözhetetlen a folyamatos 
szakmapolitikai egyeztetés, ami biztosítja a szakmai és társadalmi konszenzuson 
alapuló döntések és közösen megvalósítandó projektek/programok térnyerését. 

 

3. Az együttműködés területei 

 

3.1. A Felek egyetértenek abban, hogy az Európai Unió 2014-2020-as költségvetési időszakában 
rendelkezésre álló közösségi és nemzeti pénzügyi források igénybevétele csak akkor lehet 
sikeres, ha a különböző stratégiai tervek, programok között a megfelelő összhangot 
biztosítani lehet. Szükség van továbbá az eljárások egyszerűsítésére, a 
gazdasági/társadalmi élet szereplői felé a tájékoztatási tevékenység javítására, az 
érintettek számára mind a megfelelő szaktanácsadás, mind pedig más, a támogatás 
igénybevételét segítő szolgáltatások biztosítására. A Felek vállalják, hogy ezeknek a 
szempontoknak a kialakítása, illetve érvényre juttatása érdekében minden rendelkezésükre 
álló eszközt és lehetőséget kihasználnak. 

3.2. A Ma-HAL vállalja, hogy a döntéshozók felé a Ma-HAL és a MOHOSZ tagsági körét is érintő 
javaslatait a MOHOSZ-szal történt előzetes egyeztetést követően teszi meg. A MOHOSZ 
vállalja, hogy a haltermelést és területi vízgazdálkodást érintő önálló szakmai javaslatai 
megtétele előtt a Ma-HAL-lal egyeztet. 
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3.3. Az együttműködés kiterjed: 

a) a halgazdálkodási és horgászati érdekképviselet hatékonyságát szolgáló új lehetőségek 
feltárására a halgazdálkodás területén, különös tekintettel az érintett szereplők 
összehangolt együttműködésére, illetve a szektorok közötti együttműködésre; 

b) az EMVA és az ETHA vidékfejlesztést szolgáló programjainak összehangolására különös 
tekintettel az EU által támogatott ”közösség vezérelt helyi fejlesztésekre”, illetve annak 
keretében a halászati/horgászati és más ágazati szereplők együttműködésére; 

c) a hal-termékpályát érintő közösségi szintű marketing munkára, hasznosítva az eddigi 
tapasztalatokat és az e területen meglévő erőforrásokat, illetve közösen fellépve 
erősíteni a kommunikációt a fogyasztókkal, illetve a fogyasztói érdekképviseletekkel; 

d) a magyar halgazdálkodás részvételének erősítésére az európai halászati és horgászati 
érdekképviseletben, a Felek meglévő és az újonnan közösen kialakítandó 
kapcsolatrendszerén keresztül. 

3.4. A Felek továbbá vállalják, hogy maguk, illetve tagszervezeteikkel közösen 
együttműködnek/közreműködnek: 

a) a természet, kiemelten a vizek és a vizes élőhelyek, a nemzeti kincset képező őshonos 
magyar halállomány, a vízi élővilág védelmében; 

b) a hazai természetes és mesterségesen létrehozott víztereken az invazív növény- és 
halfajok gyérítésében; 

c) a hazai természetes és mesterségesen létrehozott víztereken a kormorán állományok 
túlzott térnyerésének visszaszorításában; 

d) az élőhelyek (kiemelten az ívóhelyek és halbölcsők) rehabilitációjában, a fokgazdálkodás 
támogatásában és a kapcsolódó szakmai felügyelet ellátatásban; 

e) az Országos Horgászati Hálózati Program fejlesztéseinek és az élőhely-fejlesztések 
összehangolásában; 

f) szelekciós és állományszabályozó halászatok szakmai tervezésében és lebonyolításában, 
továbbá havária helyzetek elhárításában, különös tekintettel a rendelkezésre állás 
területi elven történő koordinált megvalósítására; 

g) a természetes vízi halállományok mennyiségi és minőségi növelésében, a telepítésekhez 
és visszatelepítésekhez endemikus halfajok szaporításában; 

h) horgászati célú, extenzív, vegyes állományszerkezetű, több éves ciklusú haltermelés és 
telepítés, kapcsoltan a termelt minőségi hal gasztronómiai célú területi árusításának 
közös megvalósításában és annak állami támogatási rendszerének kidolgozásában; 

i) az őshonos halfajok lokális génbankjainak létrehozásában, fenntartásában, a 
szaporításhoz szükséges anyahalak folyamatos biztosításában; 

j) a horgászszervezeti halbeszerzési és telepítési koordinációs feladatok ellátásában, 
továbbá a horgászkezelésű vizek halasításával kapcsolatos termeltetési szerződések 
előkészítésében és a meglévők, szakmaetikai normáknak megfelelő végrehajtásában, 
különös tekintettel a speciális jogállású MOHOSZ tagságra; 

k) a bizonytalan eredetű és minőségű telepítési célú halállományok előállításának, 
másodlagos kereskedelmének visszaszorításában, ezzel is segítve a transzparens és 
szabályozott haltelepítést, valamint a nyomon követhető („halastótól a horgásztóig”) 
haltermelést; 

l) közösen megvalósítható pályázatok (EU/hazai) elkészítésében és lebonyolításában; 

m) közös K+F+I programok/projektek előkészítésében és végrehajtásában; 
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n) halgazdálkodást, azaz a halászatot, az akvakultúrát, a horgászatot, továbbá a 
mezőgazdasági vízhasználatot érintő jogszabályok előkészítésében és 
véleményezésében; 

o) a földrajzi eredetvédelemben, valamint a „Minőségi Magyar Hal" tanúsító védjegy 
bevezetésében szorosan együttműködve a Felek hatályos Stratégiai Partnerségi 
Megállapodása mentén a Földművelésügyi Minisztériummal; 

p) halászati, haltermelési és horgászkezelésű víztereken történő gazdálkodás területén 
szakmai továbbképzések szervezésében és végrehajtásában; 

q) a Nemzeti Akvakultúra Stratégia (NAS) és a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program 
(MAHOP), illetve az azokhoz kapcsolódó intézkedések társadalmasításában szakmai 
konzultációk révén; 

r) a halgazdálkodáshoz kapcsolódó szaktanácsadási tevékenységekben, valamint az ágazat 
arculatát befolyásoló rendezvények szervezésében és lebonyolításában; 

s) a halgazdálkodással, a horgászattal, a természet és a vizek védelmével, az egészséges 
életmóddal kapcsolatos gyermek- és ifjúságnevelésben; 

t) szakmai konferenciákon előzetes felkérés és egyeztetés alapján előadások tartásában; 

u) a halászatot, illetve az akvakultúrát, valamint a horgászatot érintő promóciós és 
ismeretterjesztő kiadványok szerkesztésében és kiadásában. 

3.5. A Felek vállalják, hogy egymásnak folyamatosan megküldik a rendszeresen, vagy 
időszakosan megjelenő hírleveleiket és egyéb vonatkozó szakmai kiadványaikat. 

3.6. Jelen megállapodás a Felek közötti együttműködés céljait és általános kereteit tartalmazza. 
Az egyes konkrét feladatok megvalósítására és további jogok és kötelezettségek 
keletkezésére vonatkozóan a Felek külön megállapodásokat és szerződéseket köthetnek. 

 

4. Kapcsolattartás 

 

4.1 A Felek az együttműködés koordinálására, az együttműködés során felmerülő kérdések 
tisztázására hivatalos kapcsolattartónak kijelölik: 

 a MOHOSZ részéről: Dr. Dérer István (elnökhelyettes); 

 a Ma-HAL részéről: Dr. Szűcs István (általános elnökhelyettes). 

4.2 A kapcsolattartók személyében bekövetkező esetleges változásról az érintett fél 
haladéktalanul tájékoztatja a másik felet. 

4.3 A hivatalos kapcsolattartók minden év december 15. napjáig személyes konzultáció 
keretében felülvizsgálják jelen Megállapodás tartalmát, értékelik a tapasztalatokat, 
áttekintik a további együttműködés lehetséges területeit, valamint szükség szerint közös 
megegyezéssel kezdeményezik a Megállapodás módosítását. A kapcsolattartók a területi 
szintű kapcsolattartásra együttesen jelölnek ki mindkét szervezet részéről területi 
kapcsolattartókat. 

 

5. A Megállapodás időtartama 

 

5.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen Megállapodást határozatlan időtartamra kötik 
meg, de akár a MOHOSZ, akár a Ma-HAL jogutód nélküli megszűnése esetén a 
Megállapodás minden jognyilatkozat nélkül automatikusan megszűnik. 
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5.2. A Megállapodást a Felek bármelyike a rendes felmondás szabályai szerint 30 napos 
felmondási idővel, indoklás nélkül, a másik félhez címzett, igazolt módon eljuttatott, 
egyoldalú nyilatkozatával is megszüntetheti. A felmondási idő alatt a Felek között 
folyamatban lévő ügyeket le kell zárni. 

 

6. Egyéb rendelkezések 

 

6.1. A Felek tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött Megállapodás tartalmára és annak 
teljesítése során keletkező adatokra a közérdekű, illetve közérdekből nyilvános adatokra 
vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni kell. Az együttműködési megállapodás tartalmának 
esetleges nyilvánosságra hozatala azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így 
különösen a Felek tagszervezeteinek adataihoz – való hozzáférést, amelyek megismerése 
az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, feltéve, hogy ez 
nem akadályozza meg a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

6.2. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszony fennállása alatt, valamint a 
jogviszony megszűnését követően a jogviszonnyal összefüggően birtokába jutó bármely 
nem nyilvános információt, tényt, adatot bizalmasan kezel, azokat sem részben, sem 
egészben jogosulatlan harmadik személynek nem szolgáltatja ki. 

6.3. Az együttműködésben résztvevő személy az együttműködés teljesítése során személyes 
adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 
CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően vehet át, illetve kezelhet. 

6.4. A Felek megállapodása alapján a közös pályázatokból, projektekből származó eredmények 
hasznosítása és publikációja közösen történik a résztvevő Felek befektetett erőforrás 
arányának figyelembevételével, kivétel, ha a feladat elvégzésére kötött szerződés, vagy 
jogszabály azt eltérően nem szabályozza. 

6.5. A Felek kölcsönösen hozzájárulnak egymás vezető arculati elemeinek (logo) használatához 
a „Stratégiai Partner” kifejezés egyidejű használata mellett. 

6.6. A Ma-HAL a Magyar Haltermelők és Halászati Vízterület-hasznosítók Szövetségének 
(MAHAL; 1115 Budapest, Ballagi Mór u. 8. fsz. 2.) valamint a Magyar Akvakultúra 
Szövetség (MASZ; 5540 Szarvas, Anna liget 8.) általános jogutódja. A két szervezet 
összeolvadásának a bejegyzése jelenleg 7.Pk.60.025/2017 lajstromszám alatt van 
folyamatban a Fővárosi Törvényszék előtt. A Ma-HAL vállalja, hogy az összeolvadás 
bejegyzéséről haladéktalanul tájékoztatja a MOHOSZ-t. 

 

7. Záró rendelkezések 

 

7.1. A Felek megállapodnak, hogy jelen együttműködéshez kapcsolódóan egymással szemben 
semmilyen jogcímen nem számolnak el költségeket. 

7.2. Felek jelen együttműködési megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatják, 
továbbá közös megegyezéssel bármikor megszüntethetik azzal, hogy a megszűnés 
időpontjának meghatározásakor figyelemmel kell lenniük a már folyamatban lévő 
feladatok megvalósítására. 

7.3. A Felek a Megállapodásból eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 
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7.4. Együttműködő Felek kijelentik, hogy az együttműködési kötelezettségeiknek az általában 
elvárható módon tesznek eleget. Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni 
minden olyan tényről, eseményről és körülményről, amely az együttműködést 
veszélyezteti vagy gátolja. 

7.5. A Megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – az irányadóak. 

7.6. A Felek a Megállapodás nyilvánosságához kölcsönösen hozzájárulnak. 

7.7. A Megállapodás mindkét fél aláírását követően lép hatályba, amely 2 darab eredeti, 
egymással teljes egészében megegyező példányban készült. 

7.8. A Felek a jelen, 7 számozott oldalból álló Megállapodást elolvasták, megértették, és mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. március 20. 

 

 

 
 

…………………………………..……  

Dr. Szűcs Lajos 

elnök 

Magyar Országos Horgász Szövetség 

 

Ph. 

…………………………………… 

Dr. Németh István 

elnök 

Magyar Akvakultúra és Halászati 
Szakmaközi Szervezet 

 

Ph. 

 
Jelen Megállapodás 4 eredeti példányban készült, egy példány 7 oldal. 

Kapják: 1-1 pld. MOHOSZ, illetve Ma-HAL 


