ÁLLAMI HORGÁSZJEGY FORGALMAZÁSÁRA IRÁNYULÓ KÉRELEMHEZ
KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZAT

A ____________________________________________________________ (szervezet neve)
_____________________________________________________________ (szervezet címe)
képviseletében nyilatkozom, hogy halgazdálkodási jog jogosultja vagyok* / megbízási
szerződésben vállalom, hogy Szervezetünk a 2015. évben legalább 100 db állami
horgászjegyet ad ki.* (*megfelelő rész aláhúzandó)
Nyilatkozom, hogy Szervezetem nem áll csődeljárás, felszámolás vagy végelszámolás alatt és
köztartozással (adó, egészségügyi és nyugdíjbiztosítási járulék) nem terhelt, illetve
kötelezettséget vállal arra, hogy haladéktalanul bejelenti, ha ellene felszámolási eljárás indul.
Nyilatkozom továbbá, hogy Szervezetemnél és tagszervezeteimnél biztosítható az állami
horgászjegyek, valamint horgász fogási naplók (a továbbiakban: fogási naplók) kiadásához,
illetve érvényesítéséhez kapcsolódó feltételek betartása.
Nyilatkozom, hogy a nyilvántartási kötelezettség kapcsán az állami horgászjegy
érvényesítését követően a Hhvtv. 42. § (2) bekezdés a)-c) pontokban felsorolt adatokat a
megbízási szerződésben foglaltak szerint, haladéktalanul megküldöm a kormányhivatal
földművelésügyi igazgatóságának. Szervezetemnek, a neki vagy a tagszervezeteinek fel nem
róható helyzetekről a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságát haladéktalanul
értesítenie kell.
Nyilatkozom, hogy csak a megbízási szerződésben foglalt telephelyeken végzem az állami
horgászjegyek forgalmazását, valamint tagszervezeteimen kívül más szervezet részére a
kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága által rendelkezésre bocsátott nyomtatványokat
nem adom át, illetve azok tovább forgalmazására semminemű jognyilatkozatot nem teszek.
Nyilatkozom, hogy az általam, illetve tagszervezeteim által kiadott állami horgászjegy
váltásakor, a leadott fogási naplók gyűjtéséről és adatfeldolgozásáról gondoskodom, valamint
a 2015. évi fogási naplók összesített zsákmányadatait nyilvántartott halgazdálkodási
vízterületenként, faj szerinti bontásban 2016. május 1-jéig átadom a kormányhivatal
földművelésügyi igazgatósága részére.
Nyilatkozom, hogy az általam gyűjtött és feldolgozott fogási naplókat az adatfeldolgozást
követő év utolsó napjáig megőrzöm és azokba a kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság
számára betekintést engedek.

Tudomásul veszem, hogy a kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága mintavételi
eljáráson alapuló módszerrel ellenőrzi a fogási naplók adatfeldolgozását.
Nyilatkozom, hogy az állami horgászjegyek forgalmazásával kapcsolatosan, a hibámból
következő károk megtérítésére anyagi fedezettel rendelkezem.
Tudomásul veszem, hogy azzal a Megbízottal, aki a vonatkozó jogszabályban előírt, valamint
a megbízási szerződésben vállalt kötelezettségének nem tesz eleget, az állami horgászjegy
forgalmazásával összefüggésben további megbízási szerződés a tárgyévet követő 3 évig nem
köthető.
Nyilatkozom, hogy Szerveztem, illetve tagszervezeteim
− elfogadják az állami horgászjegyek bizományos értékesítésére kötött szerződésben
foglaltakat;
− vállalják az állami horgászjegy kiadást nyilvántartó SZÁK-program naprakész
vezetését;
− rendelkeznek a SZÁK-program vezetéséhez szükséges informatikai háttérrel;
− tudomásul veszik, hogy a halgazdálkodási hatóság, ellenőrzését követően megtilthatja
egyes – a SZÁK programot nem naprakészen használó további értékesítését;
− tudomásul veszik, hogy a Kormányhivatal által megkötésre kerülő Bizományosi
Értékesítési Szerződés pontjainak megszegése esetén a halgazdálkodási hatóság a
szerződést – elszámolást követően – azonnal felmondja.
Nyilatkozom, hogy
− nyomon követem és ellenőrzöm az állami horgászjegy adatainak tagszervezeteim által
történő naprakész rögzítését és szükség esetén intézkedést kezdeményezek velük
szemben;
− tudomásul veszem, hogy az általam gyűjtött és feldolgozott fogási naplókat köteles
vagyok az adatfeldolgozást követő év utolsó napjáig megőrizni és azokba a
kormányhivatal földművelésügyi igazgatóság számára betekintést engedni.
Az állami horgászjegyek forgalmazását Szervezetem, illetve tagszervezeteim jelen melléklet
csatolmányát képező ____ (db) telephely bejelentő lapon feltüntetett telephelyeken kívánják
végezni.
Kelt:___________________, ____________
település
dátum
_____________________________
cégszerű aláírás

