FELHÍVÁS HORGÁSZVIZSGÁK IDŐPONTJÁRÓL,
HELYSZÍNÉRŐL ÉS FELTÉTELEIRŐL
A MOHOSZ által horgászvizsgáztatásra feljogosított szervezet, a BÁCSHOSZ (6001
Kecskemét, Pf.: 123.) vizsgabizottsága az alábbi időpontban és helyszínen tart
horgászvizsgáztatást.
Horgászvizsga időpontja:

helyszíne:

2021. május 28.

6500 Baja, Petőfi-sziget 14..

13.00 óra

(Bajai Sporthorgász Egyesület székháza)
A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgász regisztráció elvégzése.
A horgászvizsgára jelentkezni a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO), a
regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges, a meghirdetett
vizsgahelyszínek és időpontok közüli legmegfelelőbb kiválasztásával.
A vizsgázó a vizsgára való jelentkezéssel egyidejűleg tudomásul veszi a horgászvizsgával
kapcsolatos jogszabály által megállapított kötelezettségeit, az azok megszegésével járó
jogkövetkezményeket és a vizsgaszabályzatban foglaltakat.
Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet.
Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14.
életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a
törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló
nyilatkozatot.
A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját
megelőző nap végéig, azaz (23:59-ig) van lehetőség.
A vizsgán csak az vehet részt, aki a „Nyilatkozat állami horgászvizsgán történő részvételhez
V1” kitölti, aláírja és leadja a vizsga előtt a vizsgabizottságnak. A nyilatkozatban a
vizsgázónak egyebek mellett nyilatkoznia kell arról, hogy







az állami horgászvizsgán önként és saját felelősségére vesz részt;
ismeri és betartja a MOHOSZ OHSZK a SARS-CoV-2 koronavírus okozta világjárvány magyarországi
második hulláma okán elrendelt veszélyhelyzet okán elrendelt veszélyhelyzeti időszak horgászsport
eseményeiről szóló hatályos eljárásrendi tájékoztatójának rendelkezéseit, illetve a versenyszabályzat
járványügyi előírásait (MOHOSZ honlap);
indokolt esetben aláveti magát testhőmérséklet megmérésének, melyet a vizsgabizottság tagja köteles
elvégezni, egyben tudomásul veszi, hogy lázas állapot esetén a vizsga helyiségébe történő belépése
megtagadható, illetve a későbbiekben a vizsga helyét köteles haladéktalanul elhagyni;
megfertőződése esetén semmilyen kár- vagy egyéb megtérítési igényt nem terjeszt elő a MOHOSZ
szervezetével, a vizsgát szervező horgászszervezettel és a lebonyolításban részt vevő személyekkel
szemben, így a nyilatkozat aláírásával ezen jogról automatikusan, minden külön jogi cselekmény
nélkül, visszavonhatatlanul lemond.

Az állami horgászvizsga díjmentes.

A vizsga androidos okoseszközön zajlik. Aki rendelkezik androidos okoseszközzel, saját
eszközét használhatja.
Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a távolmaradás
okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs
lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. Amennyiben a vizsgázó első alkalommal
sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga,
vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való
kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.
A vizsga időtartama 60 perc. A vizsga 45 kérdésből áll. A sikeres vizsga feltétele minimum
30 helyes válasz. A 45 vizsgakérdés 35 szakmai kérdésből és 10 képfelismeréses kérdésből
áll. Az egyes kérdésekre adható válasznak nincs külön időkorlátja. Amennyiben a horgász egy
kérdésre nem tudja a választ, lehetősége van azt „félretenni”, s a kérdést kihagyva a
következő kérdéssel foglalkozni. Miután valamennyi kérdésen végig haladt a rendszer, a meg
nem válaszolt, „félretett” kérdések következnek ismét sorra. A 60 perces időkereten belül a
horgásznak akár többször is lehetősége van egy-egy kérdést félretenni. Az időkeret lejártával
a félretett, és meg nem válaszolt kérdések hibás válasznak számítanak.
A horgászvizsgán a vonatkozó hatályos jogszabályok járványügyi rendelkezései mellett,
a helyi önkormányzati korlátozások betartása kötelező.
A vizsgára történő felkészülési anyag a HORINFO / Admin fül / Dokumentumtár felületen
érhető el MOHOSZ Állami horgászvizsga tananyag címen.
Minden jelentkezőnek sikeres felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk!

Kecskemét, 2021.04.08.

BÁCSHOSZ

