
Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége
5600 Békéscsab a, Bajza utca 1 1.
Tel/fax.: 66/328-945 ; Iroda mobil: 30l4'I8-3783
Mail: khesz@mail.globonet.hu. inío@khesz.hu ; web : khesz.hu

Iktató széLm 24/2017.

Ügyintéző: Nemes A.

Valamennyi Tagegyesület részére
Székhelyén

Elektronikusan

Tárgy: Horgászjegy kiadása fogyatékkal élők számára

Tisztelt Elnök Úr!

Tájékoúatom, hogy ahalgazdálkodásról és a hal védelméről sző|ő 2013. évi CII. törvény (a
továbbiakban Flhvtv.) 4 1 . § (2) bekezdésében foglalt fogyatékkal élő horgász ok szátmára 2017 .

január l-jétől az alábbiak szerint változik meg a horgászjegy kiadasrának rendje. A korábbi
gyakorlattal ellentétben a horgásznak mrár nem kell ahalgazdáIkodási hatóság általkiáIlított, a
díjmentességet megállapító határozattal rendelkeznie, hanem a megfelelő igazolás
benyújtásával közvetlenül a forgalmazőtől igényelhető a díjmentes államihorgászjegy.

A halgazdálkodós és a halvédelem egles szabályainak megállapítósáról szóló ] 33/2013. (XII.
29.) VM rendelet (a továbbiakban: Vhí.) 25. § (1) bekezdése szerint a Hhvtv. 41. § (2)
bekezdés c), d) vagy e) ponga szerinti személy az állarni horgászjegy díjának megfizetése alóli
mentességét (a továbbiakban: mentesség) az állami horgászjegy váltásakot az állami
horgászjegy forgalmazására feljogosított szervezet számára a súlyos fogyatékosság
minősítéséről és igazolásaúl szóló miniszteri rendeletben meghatározotí igazolás
benyújtásával igazolja. A mentesség jogosulatlan igénybevétele esetén az állami horgászjegy
jogosultja a díj pótlólagos befizetésére köteles.
AWr.25. § (2) bekezdése alapjánaz állwrtihorgászjegy fotgalmazásara feljogosított szewezet
az (I) bekezdés szerinti ígazolás számaúl és kiállításrának dátumáról nyilvántartástvezet.

Továbbá a súlyos foglatékosság minősítéséről és igazolásáról szóló 49/2009. 6n. 29,) EüM
rendelet (a továbbiakban EüM rendelet) 1. § (1) bekezdése értelmében az összevont adóalap
adőjátcsökkentő kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnakminősülő
betegségekről szóló 33512009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) mellékletében
meghatározott betegség, illetve fogyatékosság megállapításéra és az áltapot végleges vagy
átmeneti jellegének meghatarozásána szakambulancia vagy kőrhází osúáIy szakorvosa
jogosult.
Az EüM rendelet 1. § (2) bekezdése szerint az összevont adóalap adőjátcsökkentő kedvezmény
igénybevételére jogosító, a mellékletben meghatétrozott adatokat tartalmaző igazolást
a) szakarbulancia vagy kőrhazi osztály szakorvosa, vagy
b) abban az esetben,ha az állapot a jogosultságot megállapító (1) bekezdés szerinti orvosi
dokumentáció alapj án vé gl e ge s, a b ete g v álasztott hiázi orvo s a állitj a ki.

Az ígazolásnak az alábbi adatokat kell tartalm aznia
o A súlyosan fogyatékos személy természetes személyazonosító adatai, lakóhelye,

adóazonosító jele



o AzigazolásktáIlíásátmegalapozó szakorvosi dokumentáció kiadásának dátuma
o A súlyos fogyatékosság véglegességének vagy ideiglenes jellegének megállapitása
o Ideiglenes igazolás kiállítása esetén azigazoláshatályánakmegállapítása
c Azigazolás kiállításanak dátuma
o Az igazolástkiállító szakorvos/haziorvos aláítása

A fenti jogszabáIyi rendelkezések alapján tehát a Hhvtv.-ben meghaározott fogyatékossággal
rendelkező személynek az állami horgászjegyet forgalmaző részére (a Körösvidéki Horgász
Egyesületek Szövetségével szerződést kötött forgalmaző) kell bemutatni az E;úllll rendelet
szerinti, szakambulancia vagy korhéni osztály szakorvosa általkiállitott, fenti adattartalommal
rendelkező igazolást a díjmentes állami hotgászjegy kiállításahoz. Abban az esetben, ha a
fogyatékosság véglegesnek minősül, azígazolást ahorgászjegyet igénylő háziorvosa állítjakl
Egyszerűsítve a fentieket a horgásznak az összevont adóalap adőját csökkentő kedvezmény
igénybevételére jogosítő igazolást kell benyújtania a díjmentes horgászjegy igényléséhez is.

A horgászjegy díjanak helyes kalkulálása céljából a horgászjegy kiadása előtt a SZÁK program
horgászok személyes adatait 1artalmaző felületén a hatérozatszátm mezőbe be kell imi az
igazolás szétmát és a kiállítás dátumát, majd a ,,Módosítás " funkciógombbal rögzíteni az t$
adattartalmat.

Amennyiben a jegyfotgalmaző személy a benyújtott dokumentumok alapján nem tudja
egyértelműen megállapítani az igényjogosultságot, úgy kérdéseivel forduljon bizalommal
irodank dolgozőihoz.

Kérjük, hogy a jövőben a fogyatékkal élőhorgászok számárakiadandó díjmentes horgászjegy
esetében a fentiek alapján jarjanak el.

Békéscsaba, 2017 . január 13.

ffi Nerd'és Attila
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