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1 Bevezető 
 

Magyarországon a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, s az elmúlt 

évek folyamatos és jelentős létszámnövekedésének eredményeként a nyilvántartott 

horgászok száma mára meghaladja a 440.000 főt. A horgászat jelentőségét a Magyar 

Kormány is felismerte, és 2010 óta számos kiemelkedő jelentőségű intézkedéssel támogatta 

és jelenleg is támogatja a magyar sporthorgászat és a hazai horgászturizmus fejlesztését.  A 

jelenleg 28 tagszövetséget, 13 speciális jogállású gazdasági társasági tagot és 1178 

horgászegyesületet tömörítő MOHOSZ Magyarország legnagyobb, hálózatos felépítésű 

szervezete, amely szerteágazó érdekvédelmi-érdekképviseleti, sportági szakszövetségi és 

ágazati koordinációs tevékenységet lát el. A MOHOSZ a 2019. január 1-jétől fennálló 

közfeladat-ellátási kötelezettségének is megfelelve hosszú távon számos, a horgászat 

elérését megkönnyítő elektronikus szolgáltatást kíván biztosítani a horgászoknak és a 

horgász-szervezeteknek. Ezek egyik elérési eszközeként, valamint az ellenőrzés és az 

azonosítás egyszerűsítéseként bevezeti az elektronikus személyi regisztrációt és ehhez 

kapcsoltan a Magyar Horgászkártyát 

2 Általános információk a Magyar Horgászkártyáról 

A horgászkártya szükségessége  
A mai, felgyorsult, elektronizált világban elkerülhetetlen a nyilvántartások korszerűsítése, 

azok átláthatóságának, hitelességének és a nyilvántartott adatok védelmének biztosítása, és 

ehhez kapcsoltan a korszerű, ügyfélbarát ügyintézés és szolgáltatás-nyújtás megvalósítása. 

Az elvárásoknak a jelenlegi szigetszerű, döntően papíralapú horgász-szervezeti rendszerek 

már nem tudnak tartósan megfelelni, így szükség van a személyi-, a szervezeti és a 

vízterületi nyilvántartások újrastrukturálására és az adatok pontosítására, tisztítására is. 

Mindehhez egy integrált, komplex szövetségi rendszer kiépítése alapfeltétel. A 

horgászkártya első lépésben a személyi, majd az egyesületi nyilvántartást támogatja, s 

segítségével az évi több millió horgászjegy vásárlás, a tagi jogviszony létesítés és fenntartás 

is fokozatosan egyszerűsítésre kerül. 

Az Egységes Horgász- és Horgász Szervezeti Informatikai Szolgáltató és Támogató 
Program (HORINFO) 
Egy, a MOHOSZ tulajdonában lévő, felhőalapú komplex informatikai rendszer, melynek 

alapmodulja, a Horgász-regisztrációs és Tagnyilvántartási Modul biztosítja az elektronikus 

regisztrációt, valamint további funkcióival a horgászok általános személyi és szervezeti 

azonosításában ad segítséget, és egyben megteremti a naprakész egyesületi 

tagnyilvántartást is. 

A Magyar Horgászkártya 
Egy elektronikus vagy személyes regisztrációhoz kötött, QR-kód alapú, személyi azonosító 

és kulcskártya funkciójú, személyi igazolvány méretű plasztikkártya, amely az elektronikus 

regisztrációt is biztosító komplex informatikai rendszer, a HORINFO további funkcióival a 
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horgászok általános személyi és szervezeti azonosításában ad segítséget és egyben 

megteremti a naprakész egyesületi tagnyilvántartást is. A horgászkártyán az általános 

design és biztonsági elemeken túl a kártyabirtokos neve és elsődleges személyi azonosítói, 

egy 6 karakterből álló egyéni azonosító szám és az azonosítót leképező QR-kód kerül 

feltüntetésre. A kártya adatai felhőalapon kerülnek tárolásra, és csak célhoz kötötten, a 

regisztrációs folyamat során ismertetett módon használhatók fel. 

A horgászkártya felhasználási területei 
A Magyar Horgászkártya 2019. január 1-jét követően azonnal kiváltja a jelenlegi papíralapú 

horgász igazolványt, majd a kapcsolódó szövetségi elektronikus alkalmazásokkal 

fokozatosan egyszerűbbé és gyorsabbá, valamint átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az 

adminisztrációt, így az állami- és a területi horgászjegyek kiadását is. A tervek szerint a 

horgászkártya mögötti nyilvántartás segítségével fokozatosan az összes eddigi további 

papíralapú horgászokmány és dokumentum, úgy, mint az egységes szövetségi hozzájárulási 

bélyegek, maga az állami horgászjegy és területi jegyek is kiválthatóvá válnak, legtovább a 

papírlapú fogási napló fennmaradása várható. A MOHOSZ megteremtette annak a feltételeit 

is, hogy akár már jövőre az állami jegyek kiváltása is a HORINFO rendszeren keresztül 

történjen. 

A horgászkártya jelentősége a horgászszervezeteknek 
A horgászatban, horgásztatásban szerepet vállaló horgász-szervezetek számára a 

bevezetéssel járó, egyszeri munkacsúcs után a kártya szintén jelentős adminisztrációs 

könnyítést és egyben a jogszabályi kötelezettségek teljesítésének támogatását is jelenti. 

Többek között fokozatosan megszűnik majd az egyesületek számos, jelenleg döntően 

papírlapú nyilvántartási és adatszolgáltatási feladata, mivel a regisztráció során létrehozott 

személyi-, valamint a párhuzamosan továbbfejlesztett szervezeti és vízterületi adatbázisok 

ezen funkciókat is támogatják majd. A regisztrációs folyamat sikere, a zökkenőmentes 

lebonyolítás és az egyesületek támogatása érdekében a MOHOSZ a regisztrációban részt 

vevő horgászszervezet számára oktatási anyagot, költségtérítést, valamint informatikai 

eszköz- és szoftvertámogatást, adatkapcsolati támogatást biztosít a vonatkozó döntésben 

foglalt feltételek szerint.  

A horgászkártya életbe lépése, regisztrációra kötelezettek 
A horgászkártya kiváltása 2018. szeptember 1-jétől opcionális, 2019. január 1-jét követően 

pedig az egyesületi tagságra kötelezett horgászok esetében a horgászat gyakorlásának, 

egyben az állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz.  

A nem egyesületi tag külföldi horgászok és a gyermekek esetében a kártya kiváltása 2019-

től továbbra is opcionális marad.  Az opcionális kártya kiváltására az értékesítési 

rendszerben lesz lehetőség. 

A regisztráció technikai lebonyolítója  
A MOHOSZ a teljes beszerzéssel, bevezetéssel és a rendszer üzemeltetésével a 100%-os 

tulajdonában álló Horgászjegy Kft-t bízta meg. 
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3 Az Egységes Horgász- és Horgász Szervezeti Informatikai 

Szolgáltató és Támogató Program (HORINFO) funkciói 
 

A HORINFO rendszer célja, hogy több lépésben megteremtse a lehetőséget  

1. a horgászok duplikáció-mentes, teljes körű nyilvántartására, 

2. a horgász egyesületi tagságok naprakész online nyilvántartására, 

3. a horgász egyesületi tagdíj befizetések online nyilvántartására, és kiválasztott 

egyesületek esetében a díjbefizetés rendszerből történő leszámlázására, 

4. az előre legyártott állami horgászjegy és amennyiben fizikai formájában megmarad, 

akkor az Egységes Állami Horgászokmány (ESZH) értékesítési pontokra történő 

disztribúciójának támogatására, 

5. az állami horgászjegy és ESZH értékesítés visszarögzítésére (lehetőség szerint ezzel 

később a SZÁK-ban történő visszarögzítést kiváltva), és kiválasztott egyesületek 

esetében az értékesítések rendszerből történő leszámlázására, 

6. az online, valamint egyesületeknél és értékesítési pontokon történő rendszerből 

nyomtatható, QR kódos területi jegy értékesítésre, mely ellenőrzi a területi jegy 

értékesítés feltételeinek teljesülését, 

7. a horgász ellenőrzés támogatására. 

4 A horgász regisztrációval kapcsolatos információk, szabályok és 

speciális esetek 

4.1 A regisztráció módjai 

A regisztráció elvégezhető, illetve a horgászkártya igényelhető online bármely elektronikus 

eszközről vagy személyesen is. A rendszerben felhasználóként regisztrált, személyes adatait 

rögzítő gondviselő gyermekét online is regisztrálhatja horgászként. 

4.2 Regisztrációs pontok, felületek 

4.2.1 Online regisztráció 

A Horgászkártya 2018. szeptember 1-jétől igényelhető az erre a célra kialakítandó, 

induláskor magyar nyelvű, később többnyelvű online regisztrációs felületen, mely a 

www.mohosz.hu oldalról elérhető. A regisztráció támogatására bevezetés indításától 

megkezdi majd működését a bárki által elérhető információs ügyfélszolgálat (help-desk) is. A 

horgászkártya online igénylése a magyarországi Digitális Jólét Program Pontokon is 

elvégezhető. 

4.2.2 Személyes (offline) regisztráció 

Annak érdekében, hogy a horgászkártya kiváltása a számítógéppel, vagy okostelefonnal 

nem rendelkezők, vagy megfelelő informatikai ismerettel nem bíró horgászok számára is 

zökkenőmentes legyen, a horgászkártya személyesen is igényelhető valamennyi, az állami 

horgászjegy értékesítésében eddig részt vevő és a regisztráció támogatását vállaló horgász-

szervezetnél és azok értékesítési pontjain. Ebben az esetben ezen Regisztrációs Pontok 

munkatársai végzik el a regisztrációt és a horgászkártya igénylést a helyben átadott iratok 

alapján. Az értékesítésben részt vevők pontos listája a MOHOSZ weboldalán már a 

regisztráció indítását megelőzően elérhető lesz.  

http://www.mohosz.hu/
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4.3 A regisztráció és a horgászkártya díja 

Az egyszeri, a kártya teljes érvényességi idejére szóló regisztrációs díj, amely tartalmazza a 

QR-kód alapú horgászkártya előállításának, megszemélyesítésének árát és annak a horgász 

számára történő, belföldi címre való, ajánlott küldeményként történő postai eljuttatását is 

1.732 Ft+ÁFA, azaz 2.200 Ft. A horgászok támogatása, a díjfizetés megkönnyítése 

érdekében a MOHOSZ vállalja, hogy 2019-ben nem emeli az egységes szövetségi 

hozzájárulás díját és az egyesületi tagdíjminimum mértékét, valamint nem tesz javaslatot az 

állami horgászjegy díjának emelésére sem. 

4.4 A horgászkártya érvényességi ideje 

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. 

Névváltozás esetén a MOHOSZ az érvényességi időn belül a cserét térítésmentesen 

biztosítja, egyéb, a kártyán feltüntetett adat nem változhat. 

4.5 A regisztrációhoz szükséges dokumentumok 

A regisztrálóknak mind az online, mind az offline regisztrációnál a pontos személyi és 

lakcímadatokon túl az adatkitöltés ellenőrzéséhez, az informatikai úton történő 

személyazonosításhoz fizikailag is szükségük lesz az adóigazolványukra.  

4.6 Az adóigazolvány feltöltés és ellenőrzés célja a regisztrációnál 

A Magyar Horgászkártya kiváltását megelőző horgász regisztrációnál a hitelesség 

érdekében elengedhetetlenül szükséges a regisztrálók pontos személyi beazonosítása. 

Életünk során személyes azonosítóink közül egyedül az adóigazolvány (adókártya) az, 

amely nem változik, sorszáma annak pótlása esetén is változatlan marad, soha nem 

cserélődik, így hosszú távon biztosítja a horgászok személyazonosítását. Adókártyával már 

a gyermekek is rendelkeznek. A magyar adókártyával nem rendelkező külföldi állampolgárok 

esetében a regisztráció során az adókártyát a személyazonosító okmányuk helyettesíti. Az 

adókártya felhasználása kizárólag az azonosításhoz történik meg.  

Mindezeken túl a magyar állampolgárok esetében a kötelező adóigazolvány kép feltöltés 

célja, hogy 

• meggátolja egy személy kétszeri horgász regisztrációját 

• a regisztráció során lehetővé tegye a személyes megjelenés nélküli horgász 
azonosítást, horgász regisztrációt. 

4.7 Magyar állampolgár felnőtt (és ifi) regisztrációja 

Minden, a regisztráció évében a 15. életévét betöltő magyar állampolgár esetében kötelező a 

horgászkártya kiváltása az élő regisztrációhoz.  

Magyar állampolgárok esetében kötelező az adóigazolvány képének feltöltése az 

adóazonosító ellenőrzése érdekében. 

4.8 Magyar állampolgár gyermek regisztrációja 

A regisztráció évében a 15. életévét be nem töltő magyar állampolgárok (gyermekek) 

esetében nem kötelező a horgászkártya kiváltása az élő regisztrációhoz.  
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Fontos azonban felhívni arra a figyelmet, hogyha a gyermek a regisztrációt követő évben 

fogja betölteni 15. életévét, akkor legkésőbb az állami jegy megvásárlásakor a 

horgászkártyát ki kell váltani és a kártyadíjat ki kell fizetni! 

Magyar állampolgárok esetében kötelező az adóigazolvány képének feltöltése az 

adóazonosító ellenőrzése érdekében. 

4.9 Gyermek/Gondviselői regisztráció 

A regisztráció napján 18. életévét be nem töltött személy (gyermek) önállóan nem 

regisztrálhat a rendszerben, kizárólag felnőtt gondviselő végezheti el a gyermek 

regisztrációját.  

4.10 Külföldi állampolgár regisztrációja 

A nem egyesületi tag külföldi horgászok esetében a kártya kiváltása 2019-től továbbra is 

opcionális marad. Az opcionális kártya kiváltására az értékesítési rendszerben lesz 

lehetőség. Külföldi állampolgár élő regisztrációja nem jogosít fel állami jegyvásárlásra, és 

éves területi jegyvásárlásra, kizárólag negyedéves vagy kisebb időtartamra szóló, az élő 

turista jegy időszakába eső területi jegy vásárlásra. 

Külföldi állampolgároknak akkor nyílik joga éves állami jegy vásárlásra, valamint az összes 

területi jegy megvásárlására, ha legalább egy horgász egyesületi tagságot létesítenek.  

Külföldi állampolgár esetében kötelező személyi igazolvány vagy útlevél képének feltöltése, 

az azonosításhoz a személy azonosító irat típusát és számát kell rögzíteni. A regisztráció 

sikeres lezárásakor a regisztráció élővé válik, és horgász regisztrációs számot kap.  

4.11 Horgász regisztrációs szám és horgászkártya 

4.11.1 Horgász regisztrációs szám, élő horgász regisztráció és horgászkártya 

kapcsolata 

A regisztrációs során a személyes adatok (magyar állampolgár esetében sikeresen feltöltötte 

az adóigazolvány képet is, és a rögzített és az adóigazolvány képről leolvasott adóazonosító 

megegyeznek), sikeres mentését követően létrejön a horgász regisztrációs száma. 

A horgász regisztrációs szám a horgász egyedi azonosítója („horgász személyi szám”), 

azonban csak akkor jogosít fel a rendszerben történő egyesületi tagdíj fizetésre, állami jegy 

és ESZH vásárlásra, valamint területi jegy vásárlásra, ha a regisztráció státusza élő. Felnőtt 

magyar állampolgár esetében pl. a sikeres regisztráción túl ehhez szükséges a 

horgászkártya kifizetése is. Az egyes eseteket a későbbi pontok részletezik. 

Ha a horgásznak élő a regisztrációja, akkor jogosulttá válik a rendszerben az 

állampolgársága és kora függvényében elérhető egyesületi tagdíj fizetésre, állami jegy és 

ESZH vásárlásra, valamint területi jegy vásárlásra. Ez abban az esetben is igaz, ha a 

horgászkártyát még nem gyártották le és nem postázták a regisztrált személy 

számára. A horgászkártya egyesületi és bolti vásárlás esetén megkönnyíti az azonosítást. 

Horgászatkor a horgásznak magánál kell tartania a horgászkártyáját és személyi 

igazolványát, hogy ellenőrzéskor be tudja mutatni horgász azonosító okmányként.   
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4.11.2 Horgászkártya legyártása, eljuttatása a horgászhoz 

A horgászkártya a kártyadíj megfizetését követően várhatóan 30, maximum 60 napon belül 

kerül legyártásra, és postai úton történő kiküldésre a regisztráció során megadott kézbesítési 

címre.  

A horgászkártyára a regisztráció során rögzített adatok kerülnek – emiatt is fontos 

azok pontos, a személyi igazolvánnyal megegyező rögzítése.  

5 Használattal kapcsolatos általános ismeretek 

5.1 A rendszer elérése 

A rendszer a www.mohosz.hu honlapról elérhető regisztrációs felületen indítható el 

tetszőleges (Chrome, Internet Explorer, Firefox, Safari) böngészőből. A böngészők közül a 

Chrome böngésző használatát javasoljuk. 

5.2 Használat mobil eszközökön 

A horgász regisztráció böngésző használatával mobil eszközökön (telefon, tablet) is 

elérhető. A rendszer reszponzív, azaz mobil eszközökön az elrendezést és méretezést a 

telefon adottságaihoz igazítja. 

5.3 Nyelvváltás 

A rendszer alapértelmezett nyelve a magyar. A Főmenüben lehet későbbiekben nyelvet 

váltani az engedélyezett nyelvek között. Nyelvváltást követően a rendszer frissíti a felületet. 

Amennyiben a felületen megjelenő szövegek (címkék, üzenetek, egyes törzsadatok) 

fordítását tartalmazza a rendszer, akkor azok a választott nyelven jelennek meg, egyéb 

esetben azok az alapértelmezett magyar nyelven láthatóak.  

5.4 Megbízó választás 

A rendszerben a felhasználók több szervezet nevében is elvégezhetnek feladatokat (pl. egy 

egyesület adminisztrátoraként, horgászként stb). Ilyen esetben a felső menüsoron a 

felhasználó nevére kattintva megjelenő Felhasználói profil / Megbízó választás 

menüpontban lehet kiválasztani a felhasználóhoz rendelt szervezetek egyikét, melynek a 

nevében aktuálisan tevékenykedni szeretne (pl. egy bolt eladójaként).  

A rendszer ilyenkor frissíti a kiválasztott megbízó (szervezet) révén elérhető funkciókat. 

Például. bolt kiválasztása esetén aktívvá válik a regisztrációs ponton történő horgász 

regisztráció (Ügyintéző(Szervezet neve)/ Horgász regisztráció) funkció. 

http://www.mohosz.hu/


 

10 
 

6 HORINFO rendszer által támogatott felhasználó és horgász 

regisztrációs folyamat 

 

 

6.1 Felhasználó regisztráció 

A felhasználó regisztrációra azért van szükség, hogy  

• aki a rendszerben felhasználóként regisztrál, ezen keresztül hozzáférjen a rendszer 

funkcióihoz, többek között állami jegy, ESZH és területi jegy vásárláshoz és 

gondviselői regisztrációhoz. 

• a felhasználó aktiválás segítségével ki lehessen zárni a tömeges, nem valós horgász 

regisztrációt. 

6.1.1 Új felhasználó regisztrációja 

A Felhasználói regisztráció gombra megnyíló felületen lehet kezdeményezni új 

felhasználó regisztrációját. 



 

11 
 

 

Email cím - Az email cím pontos megadása kiemelt fontosságú, mert ez lesz a felhasználó 

egyedi, egyértelmű azonosítója a rendszerben, és erre a címre küldi a rendszer az 

értesítéseket, számlákat, egyéb üzeneteket. A rendszer ezzel összhangban nem enged 

olyan email címmel felhasználót regisztrálni, mely már szerepel a rendszerben. 

Jelszó - A jelszó kötelező elemei a következők: 

• Minimum 6 karakter hosszúságú 

• Minimum egy nagybetűt tartalmaz 

• Minimum egy számot tartalmaz 

A Jelszó és Jelszó újra mező tartalmának meg kell egyeznie. A két mező végén lévő 

azonos ikon bármelyikére kattintva a beírt jelszó láthatóvá, így ellenőrizhetővé válik. 

6.1.1.1 Adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek elfogadása 

A felhasználó regisztráció kizárólag az adatkezelési tájékoztató és felhasználási feltételek 

elfogadását tartalmazó nyilatkozatok elfogadása esetén véglegesíthető.  

6.1.2 Felhasználó aktiválása 

A regisztráció befejezése előtt a rendszer aktiváló linket tartalmazó email üzenetet küld a 

regisztrációkor megadott email címre.  
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A regisztráció a linkre kattintással válik véglegessé, a felhasználó ezt követően tud a 

megadott email címmel és jelszóval belépni a rendszerbe. 
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6.1.3 Elfelejtett jelszó 

Elfelejtett jelszó esetén új jelszó a belépési képernyőn található Elfelejtettem a jelszavamat 

linkre kattintással igényelhető. A felugró felületen Email cím megadását követően a rendszer 

a megadott email címre jelszó megújításra jogosító linket küld, melyre kattintva megjelenő 

felületen megadható az új jelszó. 
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6.2 Horgász regisztráció 

 

6.2.1 Horgász regisztráció standard lépései 

A rendszer a regisztráció logikus menetének megfelelő sorrendben kínálja fel az egyes 

adatbeviteli lépéseket, és sikeres mentéskor automatikusan a következő lépésre ugrik.  

A rendszer a sikeresen lezárt lépések az ablak jobb felső sarkában megjelenő gombján 

pipával jelzi ezt. A kurzort a lépés gombja fölé mozgatva a rendszer megjeleníti a lépés 

nevét. 
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A felhasználó a lépések között szabadon mozoghat a lépések sorszámára kattintva. A 

rendszer ellenőrzi az egyes lépéseken a kötelező mezők kitöltését a regisztrációs folyamat 

végén, és nem engedi lezárni a regisztrációt hiányzó kötelező adat esetén.  

Horgász saját maga horgász regisztrációját a Horgász regisztráció menüpontra kattintva 

tudja kezdeményezni, és ugyanide kattintva lehet félbehagyott regisztrációt folytatni. 

   

6.2.1.1 1. lépés: Kezdéshez szükséges információkat összefoglaló képernyő 

A horgász regisztráció megkezdésekor az első képernyő megjeleníti a horgász számára a 

regisztrációs folyamattal kapcsolatos legfontosabb ismereteket és információt ad a 

regisztrációhoz szükséges iratokról.  
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6.2.1.2 2. lépés: Alapadatok, adóigazolvány feltöltés, nyilatkozatok elfogadása 

Minden esetben kötelező az adatok mentéséhez az adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat, 

valamint szerződéses feltételek elfogadása. 

6.2.1.2.1 Rögzítendő személyes adatok magyar állampolgár regisztrációjakor 

 

• Titulus: amennyiben a személyi igazolványban szerepel (pl. Dr.), akkor ki kell 

választani a megfelelő titulust 

• Vezetéknév: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Keresztnév: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Anyja neve: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Neme: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Születési helye: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni (figyelni 

kell arra, hogy a pontos bejegyzés kerüljön rögzítésre, pl. Budapest 13) 

• Születési dátum: a személyi igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Állampolgárság: magyar 

• Adóazonosító jel: kötelező megadni. Az adóigazolványon szereplő tíz számjegyet 

kell megadni. 

A rendszer ellenőrzi a fent leírtakat, és az adóazonosító jel alapján 

meghatározott születési dátum és a rögzített születési dátum egyezőségét. 
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6.2.1.2.2 Rögzítendő személyes adatok külföldi állampolgár regisztrációjakor 

 

• Titulus: amennyiben a kiválasztott igazolványban szerepel (pl. Dr), akkor ki kell 

választani a megfelelő titulust 

• Vezetéknév: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Keresztnév: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Anyja neve: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Neme: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Születési helye: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Születési dátum: a kiválasztott igazolványban szereplő adatot kell rögzíteni 

• Állampolgárság: külföldi 

• Igazolvány típusa: személyi igazolvány vagy útlevél választható 

• Igazolvány száma: a kiválasztott igazolvány számát kell rögzíteni 

6.2.1.2.3 Adóigazolvány képének feltöltése 

Magyar állampolgár esetében az adóigazolvány képének feltöltése kötelező. Az Fájl 

kiválasztása gomb megnyomásakor megnyíló böngésző segítségével tölthető fel az 

adóigazolvány, és választható ki az adóigazolvány kép. 

Sikeres feltöltés esetén az adóigazolvány kicsinyített képe megjelenik a felületen, és a 

Teljes méretben feliratra kattintva új ablakban, teljes méretben is megnyitható. 

A támogatott kép formátumok: bmp, jpg, png és pdf.  

A minimum képméret az 1100x900 pixeles felbontás, a maximum képméret 

az 5312x2988 pixeles felbontás.  

A fájl maximális mérete 10 MB. 

6.2.1.2.4 Adóigazolvány kép létrehozása 

Az adóigazolvány digitalizált képe létrehozható szkennerrel vagy telefon/tablet kamerájával 

is. Utóbbi esetében az eszközön elérhető galériában található meg a kép. 
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Fotózás esetén arra kell figyelni, hogy  

• az adóigazolvány teljes terjedelmében szerepeljen a képen, 

• lehetőség szerint pontosan párhuzamosan álljon a kamera a kártyához képest, 

• vaku használata nem javasolt, mert tükröződést okozhat. 

6.2.1.2.5 Egyeztetés (Mentés) 

Az Egyeztetés gomb megnyomásakor a biztonsági kérdésre Igen-nel válaszolva fut le a 

rögzített személyes adatok és az adóigazolvány ellenőrzése magyar állampolgárok 

esetében. Külföldi állampolgárok esetében csak a kötelező adatok kitöltését és az igazolvány 

kép feltöltését ellenőrzi a rendszer. 

Amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek, akkor a személyes adatok mentésre kerülnek, 

és létrejön a horgász regisztrációs száma. 

6.2.1.2.6 Az adóigazolvány ellenőrzés menete, háromféle kimenetele 

1. Minden OK:  

a. Feltétel: a felhasználó olvasható adóigazolvány képet töltött fel, és a rögzített, 

illetve az adóigazolvány képről beolvasott adóazonosító, anyja neve, születési 

dátum, és születési hely adatok megegyeznek, és az adóazonosító még nem 

szerepel a rendszerben. 

b. Eredmény: A rendszer biztonsági kérdést követően elmenti a személyes 

adatokat, létrehozza a horgász regisztrációs számot, és beállítja, hogy az 

adóigazolvány ellenőrzés rendben. A mentett személyes adatok közül az 

állampolgárságot, születési dátumot, adóazonosítót valamint az 

adóigazolvány képét már nem tudja módosítani a felhasználó. 

2. Feltételes OK: 

a. Feltétel: a felhasználó olvasható adóigazolvány képet töltött fel, és a rögzített, 

illetve az adóigazolvány képről beolvasott adóazonosító megegyeznek, az 

adóazonosító még nem szerepel a rendszerben, de az anyja neve, születési 

dátum, és születési hely adatok közül legalább egy esetében eltérés van a 

rögzített adat és a képről beolvasott adat között. 

b. Eredmény: A rendszer biztonsági kérdést követően elmenti a személyes 

adatokat, létrehozza a horgász regisztrációs számot, és beállítja, hogy az 

adóigazolvány ellenőrzésre vár. A mentett adatok közül az állampolgárságot, 

születési dátumot, adóazonosítót valamint az adóigazolvány képét már nem 

tudja módosítani a felhasználó. 

i. Ebben az esetben az alapadatok, címek és egyesületi tagságok 

lépéseken szükséges adatok sikeres rögzítését követően a MOHOSZ 

ügyfélszolgálat munkatársa a feltöltött képet megnézi. Amennyiben a 

képen szereplő adatok megegyeznek a rögzítettekkel, csak a 

beolvasás okozott hibát, akkor jóváhagyja az adóigazolvány rögzített 

adatait. Ha elütésből fakadó rögzítési hibát észlel, akkor javítja a hibát, 

majd jóváhagyja az adóigazolvány rögzített adatait. Egyéb esetében 

rögzíti a sikertelen ellenőrzés tényét. Az eredményről a rendszer email 

értesítést küld a felhasználónak.  

ii. Amennyiben az ügyfélszolgálati ellenőrzés sikertelen eredménnyel 

zárul, akkor a horgásznak egy regisztrációs ponton be kell mutatnia 
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iratait. Itt az ügyintéző tudja javítani az esetlegesen hibásan rögzített 

személyes adatokat. 

3. Nem OK: 

a. Feltétel: a felhasználó által feltöltött adóigazolvány kép nem olvasható, vagy a 

kiolvasott adóazonosító nem egyezik meg a rögzített adóazonosítóval.  

b. Eredmény: A rendszer üzenetben értesíti a felhasználót a negatív 

eredményről, és nem engedi menteni a személyes adatokat. 

i. A horgásznak egy regisztrációs ponton be kell mutatnia iratait. Itt az 

ügyintéző tudja rögzíteni a személyes adatokat. 

6.2.1.3 Címek 

 

Az Ország mezőbe az ország nevének egy töredékét beírva a rendszer felkínálja a 

választható országokat. 

Amennyiben az Ország mezőben Magyarország van kiválasztva, akkor az irányítószám 

mezőben csak 4 jegyű szám rögzíthető. 

Magyarországi irányítószám esetén a rendszer felkínálja a települést. 

Közterület rögzítése 

• magyarországi címek esetén kötelező a Közterület jellege mező kitöltése is 

• külföldi címek esetében a közterület jellege mező nem jelenik meg, a közterület neve 

mezőbe kell rögzíteni a közterület nevét és jellegét is. (pl. Lincoln blvd.) 

6.2.1.3.1 Állandó lakcím 

Magyar állampolgár esetében a lakcímkártyán szereplő bejelentett lakcímet kell rögzíteni. 

Erre a címre kerül kiállításra a számla a horgászkártyáról és a vásárolt jegyekről.  
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A rendszer ellenőrzés moduljában kerül majd rögzítésre az ellenőrzés esetleges negatív 

eredménye. Szabálysértés esetén az állandó lakcím alapján határozható meg az illetékes 

hatóság. 

6.2.1.3.2 Kézbesítési cím 

Amennyiben az állandó lakcím is magyarországi cím, akkor bekapcsolható a Megegyezik az 

állandó lakcímmel opció, így nem kell még egyszer begépelni a címet. 

Kézbesítési cím kizárólag magyarországi cím lehet. A kézbesítési címre kerül kiküldésre a 

horgászkártya, és a későbbiekben ez lesz az induló elsődleges kiszállítási cím. 

6.2.1.4 Egyesületi tagságok rögzítése 

 

6.2.1.4.1 Egyesületi tagságok rögzítésének célja 

Az egyesületi tagságok rögzítésének elsődleges célja, hogy a 2019. évi tagdíj befizetéskor a 

rendszer fel tudja kínálni a korábbi tagságokat az ügyintézőnek tagdíjfizetés regisztrálásakor, 

szűkített listából választással gyorsítva a rögzítést. További cél, hogy a naprakész horgász 

egyesületi tagnyilvántartásokhoz kiinduló adatként szolgáljon az egyesületek számára. 

A regisztrációkor élő tagságok megadása szükséges. Ha a horgász szüneteltette tagságát, 

akkor az az egyesület tüntetendő fel, melyben élő tagsággal rendelkezett korábban, és 

ahova 2019. évben tagdíjat szeretne fizetni. 

A rendszert a horgász egyesületek is használják, és a regisztrációs folyamat során 

időszakosan ellenőrizni fogják a rendszerben rögzített egyesületi tagságokat. 

A horgászok a regisztráció során előzetesen nem rögzített egyesületi tagságokat 2019. 

évben tudják pótolni. Ehhez személyesen be kell fáradni a szóban forgó horgász 

egyesülethez, és kérni egyesületi ügyintéző segítségét. A tagság rögzítése előfeltétele 

lesz, hogy az egyesületi tagdíj fizetés regisztrációja megtörténhessen a rendszerben. 
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6.2.1.4.2 MOHOSZ egyesületi tagság 

A MOHOSZ egyesületek teljes körűen feltöltésre kerülnek a rendszerbe. Az egyesület 

nevének bármely részletét begépelve a rendszer az egyesületek szűkített listáját kínálja fel 

kiválasztásra. 

Az egyező nevű egyesületek megkülönböztetése érdekében az egyesület neve mögött meg 

fog jelenni a székhely település neve. 

Ha egy MOHOSZ tag egyesület mégsem szerepel a listában, akkor az ügyfélszolgálatot kell 

felhívni. 

6.2.1.4.3 Nem MOHOSZ egyesületi tagság 

A legördülő listába kattintva, a Más egyesület (MOHOSZ-on kívüli egyesület) pontot 

választva nyílik lehetőség nem MOHOSZ tag egyesület nevének begépelésére. 

 

6.2.1.4.4 Többes egyesületi tagság rögzítése 

Az első egyesület sikeres rögzítését követően a További tagság gomb megnyomásakor 

megnyíló űrlapon lehet további egyesületi tagságokat rögzíteni. 
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6.2.1.4.5 Nem rendelkezem egyesületi tagsággal  

A Nem rendelkezem egyesületi tagsággal gomb megnyomásával átugorható az egyesületi 

tagság rögzítése lépés, de érdemes figyelembe venni, hogy a tagság rögzítése előfeltétele 

lesz ahhoz, hogy az egyesületi tagdíj fizetés regisztrációja megtörténhessen a 

rendszerben. 

6.2.1.5 Ellenőrzés 

A képernyőn megjelennek az egyes lépésekben rögzített összes adat. Az Adatok 

véglegesítése gombbal lehet lezárni a biztonsági kérdést követően az adatbevitelt, 

véglegesíteni a bevitt adatokat, és továbblépni a Fizetés lépésre 
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Folyamatban levő regisztráció esetén (felnőtt magyar állampolgár esetében fizetés 

megkezdése előtt, gyermek és külföldi állampolgár esetében az ellenőrzés véglegesítés 

lépés lezárása előtt) még módosíthatóak a titulus, vezetéknév, keresztnév, anyja neve, 

születési hely, állandó cím, kézbesítési cím és egyesületi tagság adatok.  

Amennyiben a rögzített adatok alapján az alábbi jóváhagyások valamelyike szükséges 

• a horgász rögzített adóigazolvány adatait ellenőrizni, korrigálni kell 

(ADOKARTYA_ADAT_JOVAHAGYAS) 

• gyermek gondviselőjének rögzített adóigazolvány adatait ellenőrizni, korrigálni kell 

(GONDVISELO_ADOKARTYA_ADAT_JOVAHAGYAS) 

• online gyermek horgász regisztráció esetén iratok bemutatása 

(GONDVISELO_GYERMEK_KAPCSOLAT),  

akkor a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg, és  

az Adatok véglegesítése csak a szükséges jóváhagyások megtörténtét követően 

történhet meg. 

 

6.2.1.6 Véglegesítés 

Azok a személyek esetében, akiknek nem kötelező a horgász kártyát kiváltania a 

regisztráció utolsó lépése a Véglegesítés.  

Az Adatok véglegesítése gomb megnyomásával élesíthető a regisztráció. 

6.2.1.7 Fizetés – online bankkártyás fizetés 

A sikeresen lezárt regisztrációs folyamat végeredményeként (ha már nincsen nyitott 

jóváhagyási feladat) aktívvá válik az Online kártyás fizetés gomb.  
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A gombra kattintva a rendszer online kártyás fizetés tranzakciót hoz létre, és átnavigál a 

Kereskedelmi és Hitelbank fizetési oldalára.  

 

A kártya adatok megadása és a Fizetés gomb megnyomása után sikeres vagy sikertelen 

fizetés esetén a rendszer visszatér a fizetést indító oldalra. 

Ha a fizetés nem sikerül, függőben marad, akkor a rendszer beállított számú percig 

rendszeresen ellenőrzi a fizetési tranzakció státuszát. Ha az időkeret végéig sikertelen 

marad a fizetés, akkor a rendszer visszavonja a tranzakciót, lehetővé téve új fizetés 

indítását. 
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6.2.1.7.1 Kártyadíj számlázás 

Sikeres kártyadíj fizetés esetén a rendszer a szamlazz.hu rendszeren keresztül számlát állít 

ki a kártyadíjról, melynek PDF formátumú képe kiküldésre kerül a felhasználó email címére/ 

elérhetővé válik a rendszerben. 

Gondviselői regisztráció esetén a számla a gondviselő nevére kerül kiállításra.   

6.2.2 Horgász regisztráció – online 

Az online horgász regisztráció aktivált felhasználó regisztráció esetén kezdeményezhető a 

Főmenüből a Horgász regisztráció menüpont választásával. A menete az eddig leírtakkal 

megegyezik. 

6.2.3 Horgász regisztráció (Gyermek) – online 

Az online gondviselői regisztráció aktivált gondviselő felhasználó regisztráció esetén 

kezdeményezhető a Főmenüből a Horgász regisztráció (Gyermek) menüpont választásával. 

A gyermek adatainak megadása az eddig leírtakkal megegyezik. 

Amennyiben a felhasználó nem regisztrálta magát horgászként, akkor a hozzátartozói 

regisztráció keretében a gyermek személyes adatainak mentését követően a rendszer bekéri 

a gondviselő személyes adatait és állandó címét, valamint az adóigazolvány képét 

egyeztetéshez, és a sikeres mentést követően folytatható a gyermek regisztrációja a címek 

és egyesületi tagságok rögzítésével. 

6.2.3.1.Gondviselői kapcsolat élesítése regisztrációs ponton 

Online gondviselői regisztrációval a gondviselő és a gyermek között létrejött gondviselői 

kapcsolatot egy regisztrációs ponton lehet élesíteni a gondviselő és a gyermek egyidejű 

személyes megjelenésével, és iratainak bemutatásával. Ezek alapján tudja az ügyintéző a 

kiválasztott gondviselő és a gyermek közötti kapcsolatot élesíteni. A gyermek regisztrációja 

is ekkor válik élővé. 

Az online regisztrált gondviselői kapcsolat jóváhagyása az esetleg szükséges adókártya 

jóváhagyással együtt, az Összesítés vagy Véglegesítés lépésen tehető meg, 
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vagy az Ügyintéző/Jóváhagyások menüpontban a személy kikeresését és kiválasztását 

követően. 

 

 

Egyesületi ügyintéző és bolti eladó a gyermek élő regisztrációja esetén már tud 

számára vásárlást kezdeményezni, de a gondviselő csak a gondviselői kapcsolat 

élesítése után tud a gyermek számára online vásárlást kezdeményezni.   

6.2.4 Horgász regisztráció – regisztrációs ponton 

6.2.4.1 Regisztrációs pontok 

A rendszerben háromféle regisztrációs pont vehető fel: 
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• Tagszövetség 

• Horgász egyesület 

• Horgász egyesület által regisztrált horgászbolt 

A Digitális jóléti pontok igény esetén a regisztrációhoz számítógépet és szkennert 

bocsátanak rendelkezésre. 

6.2.4.2 Regisztrációs ponton ügyintéző részéről történő horgász regisztráció 

Az ügyintézőnek a Felhasználói profil/ Megbízó választás funkció segítségével ki kell 

választania a szervezetet, melynek nevében eljár. Ennek eredményeként elérhetővé válik az 

Ügyintéző menüpont. 

  

Ügyintéző az Ügyintéző (Kiválasztott szervezet)/ Horgász regisztráció funkcióval tud horgász 

regisztrációt kezdeményezni. 
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Minden egyes esetben célszerű rákeresni a személyre, hogy elkerüljük azt az esetet, hogy a 

regisztráció során derül ki, hogy a személy már felhasználóként vagy horgászként regisztrált 

a rendszerben. 

Az ügyintéző a személyt a rendszerben rögzített email címe, neve, horgász regisztrációs 

száma, adóazonosítója, befizető azonosítója alapján próbálja megtalálni a rendszerben, 

hogy a személyt kiválassza, és folytassa a regisztrációját, vagy kiválassza a rendszerben 

már regisztrált felhasználót, és számára indítson horgász regisztrációt.  

 

Ha megtalálja felhasználóként, akkor a kiválasztott felhasználóval indít horgász regisztrációt 

számára. Ha a személynek folyamatban levő horgász regisztrációja van, akkor azt folytatja.  
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Amennyiben nem talál a megadott adatokkal személyt a rendszerben, akkor új horgász 

regisztrációt indít számára a Mégse gomb megnyomásával.  

A regisztrációs folyamat lépései megegyeznek az online regisztrációnál leírtakkal.  

Kiválasztott horgász regisztrációjának folytatásakor a rendszer a soron következő lépést 

nyitja meg, mely még nem lett sikeresen lezárva. 

A rendszerben még nem szereplő személy regisztrálásakor a személyes adatok rögzítését 

követően a rendszer belépési nevet (vezetéknév és keresztnév ékezetek nélkül végig kis 

betűvel + 4 jegyű random szám egybe írva) generál a horgász számára, mely az ügyintéző 

részéről átírható a személy által megadott, a rendszerben még nem létező egyedi belépési 

névre. A jelszó magyar állampolgár esetében a személy adóazonosítója, külföldi állampolgár 

esetében az igazolvány azonosítója.  

Regisztrációs ponton, ügyintéző részéről történő horgász regisztráció esetén a 

rögzítendő adatok és a folyamat megegyezik az online regisztrációnál leírtakkal, az 

alábbi kivételekkel: 

• Az ügyintéző nehezen olvasható adóigazolvány esetén (ha a feltöltött képről 

leolvashatók az adatok, de a kép alapján a rendszer nem tudja azokat beolvasni) 

dönthet úgy, hogy az adóigazolvány kép feltöltését követően a bemutatott iratok 

alapján elmenti a személyes adatokat. Az Ellenőrzés gomb megnyomása után jelzi 

a rendszer az elutasított adóigazolvány ellenőrzést, és megjelenik az 

Adóigazolvány ellenőrzés mellőzése opció. Ezt bekapcsolva a rendszer engedi 

elmenteni az adatokat. 

 

• Fontos: A rendszer minden mellőzött adókártya ellenőrzéssel lezárt regisztrációt 

megjelöl. Az ügyfélszolgálat ezeket a regisztrációkat egyenként ellenőrzi utólag. 

• Az Összesítés vagy Véglegesítés lépésen, az ügyintéző részéről rögzített adatok 

helyességéről és az adatkezelési valamint ÁSZF nyilatkozatok elfogadásának 

megerősítéséről 2 példányos, PDF formátumú nyilatkozatot kell generálnia az 

ügyintézőnek, melyből egy példányt alá kell íratnia a horgásszal. A nyilatkozatok a 

helyszínen lefűzésre kerülnek, majd időszakosan átadásra kerülnek az érintett 

horgász egyesületek részére.  
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o Nyilatkozat kizárólag akkor nyomtatható, és az Adatok véglegesítése 

gomb akkor nyomható meg, ha már nincsen nyitott jóváhagyási feladat. 

o A regisztráció utáni költségtérítés azok után a kártyadíj fizetéssel járó 

regisztrációk után jár, melyeket az ügyintéző vitt végig, és a kapcsolódó 

nyilatkozatot kinyomtatta és aláíratta a horgásszal vagy gyermek esetén 

a gondviselőjével. 

• 18. év alatti horgász regisztrációja esetén külön lépésen gondviselőt kell 

kiválasztani vagy rögzíteni kell a gondviselő személyes adatait és felhasználói 

azonosítóját (javasolt azonosítót generál a rendszer a korábban leírtakkal 

megegyező módon), és a horgász regisztrációhoz hasonlóan adóigazolvány képet 

kell feltölteni, melyre ellenőrzést kell lefuttatni.  

• Sikeres gyermek horgász regisztráció eredményeképpen a gyermek regisztrációja 

élővé válik, számára értékesítési ponton már lehet vásárlást kezdeményezni. A 

gondviselő azt követően tud a gyermek számára online vásárolni, miután aktiválta 

felhasználói hozzáférését. 

• Az ügyintéző látja az Összesítés vagy Véglegesítés lépésen, hogy szükséges-e 

adókártya jóváhagyás vagy gondviselői kapcsolat jóváhagyás az éppen regisztrált 

horgász esetében, és ezeket a jóváhagyásokat el tudja végezni a sikeres irat 

ellenőrzéseket követően a rendszerben.  

 
 

• A művelet során, a regisztrációs lépésekre visszatérve szükség esetén az ügyintéző 

a horgász személyes adatait (az állampolgárság, születési dátum, adóazonosító 

valamint az adóigazolvány kép kivételével), címét és megadott egyesületi tagságait 

módosítani tudja.  

6.2.4.3 Regisztrációs ponton ügyintéző részéről történő gyermek horgász 

regisztráció specifikumai 

Megjegyzés: Amennyiben gyermek regisztrációját kell elvégezni, akkor célszerű megkérdezni, hogy a 

gondviselő is kíván-e horgászként regisztrálni, vagy csak gondviselőként jár el. Ha kíván horgászként 

regisztrálni, akkor célszerű először a gondviselő horgász regisztrációját végigvinni, hogy a gyermek 

regisztrációja során már csak ki kelljen választani gondviselőként. 
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6.2.4.3.1 Gondviselő is szeretne horgászként regisztrálni 

A gondviselő számára horgász regisztrációt kell indítani, személy kereséssel kezdve,  

 

és végig kell vinni a gondviselő horgász regisztrációját.  

Ezt követően kell elindítani a gyermek regisztrációját, majd az alapadatok sikeres mentését követően 

ki kell választani a gondviselőt a Gondviselő kiválasztása gomb megnyomásakor megnyíló személy 

kereső segítségével.  A program hozzárendeli a gondviselőt a gyermekhez. 
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6.2.4.3.2 Gondviselő NEM szeretne horgászként regisztrálni, nem létezik a rendszerben 

El kell indítani a gyermek regisztrációját, majd az alapadatok sikeres mentését követően az Új 

Gondviselő gomb megnyomásakor megjelenő képernyőn rögzíteni kell a gondviselő személyes 

adatait (mint a horgász regisztráció alapadatok lépésen) és az állandó lakcímét. 

 

A gondviselő személyes adatainak sikeres mentését követően a rendszer automatikusan továbblép a 

gondviselő felhasználó megadás lépésre. Itt a gondviselő Bejelentkezési azonosítóját kell 

meghatározni. A program a korábban leírtak szerint generált bejelentkezési azonosítót kínál fel.  
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A gondviselő és később a gyermek belépési nevét célszerű felíratni a horgásszal! 

A sikeres mentést követően lehet folytatni a gyermek regisztrációját a címek, majd az egyesületi 

tagságok megadásával. 

 

6.2.4.3.3 Gondviselő NEM szeretne horgászként regisztrálni, csak felhasználóként létezik a 

rendszerben 

Ebben az esetben a gyermek alapadatok mentése után ki kell választani a gondviselőt. A rendszer 

bekéri a gondviselő hiányzó személyes adatait. A kiválasztást követően a gondviselő nem 

módosítható, ezért kérjük ellenőrizzék le a kiválasztás előtt, hogy a személy megfelelő-e! 
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6.2.4.3.4 Gondviselő NEM szeretne horgászként regisztrálni, személyként létezik a 

rendszerben 

Ebben az esetben a gyermek alapadatok mentése után ki kell választani a gondviselőt. Személyes 

adatokat már nem kell rögzíteni. A kiválasztást követően a gondviselő nem módosítható, ezért 

kérjük ellenőrizzék le a kiválasztás előtt, hogy a személy megfelelő-e! 

6.2.4.4 Csekkes fizetés 

6.2.4.4.1 Csekkes fizetés indítás 

Sikeres horgász regisztrációt követően regisztrációs ponton személyesen lehet csekkes 

fizetést kezdeményezni. Az ügyintéző tud csekkes fizetést indítani a kiválasztott horgász 

számára. Ennek részeként rögzítenie kell a kiválasztott csekken szereplő befizető azonosító 

utolsó 7 számjegyét  

 

 A rendszer ellenőrzi, hogy  

• valós befizető azonosító-e (összesen 24 számjegy, és ellenőrző szám helyes-e),  

• a befizető azonosító felhasználásra került-e.  

Ha a befizető azonosító megfelelő, akkor a mentéskor jön létre a még nem teljesült csekkes 

fizetési tranzakció. 

 Gondviselőre folyamatban levő fizetés esetén nem indítható a gondviselő 
gyermekére fizetés, mert csak egy fizetés lehet folyamatban egy személyre, és a gyermek 
kártyadíjának kifizetése is a gondviselőhöz kapcsolódik. Csekkes fizetés esetén ez úgy 
hidalható át, hogy  

• kiadásra kerülnek a csekkek anélkül, hogy hozzárendelésre kerülnének a 
gondviselőhöz és a gyermekeihez a rendszerben.  
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• A gondviselő elviszi és befizeti a csekkeket, visszaviszi a csekkeket az ügyintézőhöz, 
majd az ügyintéző személyenként egymás után hozzárendeli a csekket a megfelelő 
személyhez, és utána közvetlenül csekk bemutatással elismeri a csekk befizetést. 

6.2.4.4.2 Fizetett csekk bemutatása, fizetés visszavonása 

Amennyiben a horgász számára sürgős a regisztráció élesítése, mert már azonnal vásárolni 

kíván a rendszerben, akkor mód van arra, hogy a befizetett csekket bemutassa regisztrációs 

ponton. 

 

Az ügyintéző az Ügyintéző/Csekk rendezés funkciót megnyitja. 

6.2.4.4.2.1 Csekk bemutatás 

1. Az ügyintéző kikeresi, majd kiválasztja a személyt 
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2. Megjelennek a kiválasztott személy csekkes fizetései 

 

Gyermek folyamatban levő csekkes fizetése a gondviselő alatt jelenik meg, mivel ő fizeti!  
 

3. Az ügyintéző kiválasztja a bemutatásra kerülő csekket, és ha rendben találja, akkor 

először berögzíti a befizetés dátumát.  

4. A Csekk befizetés elismerése gomb megnyomásakor megjelenő biztonsági kérdésre 

igennel válaszolva véglegesíthető az csekkes fizetés elismerése. A rendszer ennek 

eredményeképpen SIKERES-re állítja a csekkes fizetést, és élesíti a horgász 

regisztrációját. 

Ha téves csekk került kiválasztásra, akkor a Másik csekk választás gombbal lehet 

visszalépni a kiválasztott személy egyéb csekkjeihez. 

Ha más személy csekkjével szeretne foglalkozni az ügyintéző, akkor a Személy 

keresése gomb megnyomásával tud új személy keresést indítani. 

6.2.4.4.2.2 Fizetés visszavonása (sérült, elhagyott csekk esetén) 

1. Az ügyintéző kikeresi, majd kiválasztja a személyt 
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2. Megjelennek a kiválasztott személy csekkes fizetései 

 
 

3. Az ügyintéző kiválasztja a visszavonandó csekket.  

4. A Fizetés visszavonása gomb megnyomásakor megjelenő biztonsági kérdésre 

igennel válaszolva véglegesíthető az csekkes fizetés visszavonása. A rendszer 

ennek eredményeképpen VISSZAVONT-ra állítja a csekkes fizetést. 

6.2.4.4.3 Csekkes befizetések tömeges feldolgozása 

A rendszer alkalmas tömeges csekk befizetések ellenőrzésére. MOHOSZ ügyintéző be tudja 

olvasni a rendszerbe a Magyar Postától kapott napi csekk befizetés analitikát, és az alapján 

le tud futtatni tömeges csekk befizetés ellenőrzést. Amennyiben az ellenőrzés a beolvasott 

csekk befizetés tranzakciók között olyan befizető azonosítót talál, mely még nem teljesült 

csekkes fizetés tranzakcióhoz van rendelve, akkor a rendszer a csekkes fizetés tranzakciót 

teljesültre állítja a rendszerben, és erről email értesítést küld a horgásznak. 

6.3 Ügyfélszolgálati adóigazolvány ellenőrzés 

Amennyiben egy horgász regisztrációjával kapcsolatban feltételes adókártya ellenőrzés miatt 

létrehozásra került adóigazolvány jóváhagyás feladat, akkor az Alapadatok, Címek és 

Egyesületi tagság lépések sikeres rögzítését követően a MOHOSZ ügyfélszolgálat 

munkatársa a feltöltött képet megnézi.  

Az ügyfélszolgálat munkatársa rákeres azokra a horgászokra, akik  

• rendelkeznek regisztrációs számmal, 

• létrehozásra került adóigazolvány jóváhagyás feladat, 

 

Amennyiben a feltöltött adóigazolvány képen szereplő adatok megegyeznek a rögzítettekkel, 

csak a beolvasás okozott hibát, akkor az ügyfélszolgálati munkatárs jóváhagyja az 

adóigazolvány ellenőrzés feladatot. Ha elütésből fakadó rögzítési hibát észlel, akkor az 

ügyfélszolgálati munkatárs javítja a hibát, és munkatárs jóváhagyja az adóigazolvány 

ellenőrzés feladatot. Egyéb esetben rögzíti a sikertelen ellenőrzés tényét. Az eredményről a 

rendszer email értesítést küld a felhasználónak.  
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6.4 Amennyiben az ügyfélszolgálati ellenőrzés sikertelen eredménnyel 

zárul, akkor a horgásznak egy regisztrációs ponton be kell mutatnia 

iratait. Itt az ügyintéző tudja javítani az esetlegesen hibásan rögzített 

személyes adatokat. Iratok bemutatása regisztrációs ponton, 

regisztráció élesítése 

Amennyiben egy horgász regisztrációjára létrehozásra került adóigazolvány jóváhagyás 

feladat, és az ügyfélszolgálati ellenőrzés sikertelen eredménnyel zárult, akkor horgász egy 

regisztrációs ponton személyesen be kell mutassa az iratait. Az ügyintéző szükség esetén 

módosíthatja az elírt személyes adatokat is. Az adóigazolvány jóváhagyás művelet 

lezárásával élesíthető a regisztráció.    

6.5 Felhasználói profil 

6.5.1 Jelszó karbantartás 

A régi és az új jelszó megadásával kérhető új felhasználói jelszó. 

6.5.2 Személyes adatok áttekintése 

A személyes adatok tekinthetők meg a fülön. 

6.5.3 Címek 

Az állandó cím és a kézbesítési cím jelenik meg a fülön. 

 

6.5.4 Egyesületi tagságok 

A regisztráció során rögzített egyesületi tagságok tekinthetők meg a fülön. 
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6.5.5 Kártya adatok 

A fülön lehet megtekinteni a horgász regisztrációs számot és a kártyán megjelenő adatokat. 
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6.5.6 Hozzátartozók 

 

A gondviselő által regisztrált gyermekek jelennek meg a fülön.  

Ha a gyermek regisztrációja folyamatban van, akkor innen kezdeményezhető a regisztráció 

folytatása. 

Ha a gyermek regisztrációja sikeresen lezárult, akkor innen kezdeményezhető a gyermek 

profiljának megnyitása. 

 

 


