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2019. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES JEGYÁR ÉS A TAGSÁGI DÍJAK 

Jegyféleség, díjak megnevezése 
 

Egységár (Ft) 
 

Felnőtt és ifjúsági egységes szövetségi hozzájárulás - tagdíj (MOHOSZ ESZH  - tagszervezetekben 

állami horgászjegyet és egyesületi tagságot váltó tagoknak kötelező)  
2000 Ft 

„1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 40 db. – max 80 kg -  nemes hal, 80 kg egyéb  /2019. február 
01-től/ 

39.000 Ft 

Akciós „1” Felnőtt megyei komplett  1. ter.jegy 40 db. – max 80 kg -  nemes hal, 80 kg egyéb  /2019. 

január 31-ig/ 
37.500 Ft 

„1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 30 db. – max 80 kg -   nemes hal, 50 kg egyéb /2019. február 01-
től/ 

34.000 Ft 

Akciós „1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 30 db. – max 80 kg -  nemes hal, 50 kg egyéb /2019. január 31-

ig/ 
32.500 Ft 

„1” Felnőtt folyóvízi /20 db nemes hal – max 80 kg -   + 50 kg egyéb 27.000 Ft 

Akciós „ Felnőtt folyóvízi /20 db nemes hal – max 80 kg -  + 50 kg egyéb 25.500 Ft 

„1” Felnőtt komplett  /I.részlet/ 2019. április 30-ig  15 db nemeshal,– max 25 kg -   25 kg egyéb hal 13.500 Ft 

„1” Felnőtt komplett /II.részlet/ 2019. július 31 –ig  15 db nemeshal, – max 25 kg -  25 kg egyéb hal, 
kizárólag az vásárolhatja meg aki előző részlet jegyet megvette. 

13.500 Ft 

„1”  Felnőtt komplett /III.részlet/ 2019. december 31-ig 15 db nemeshal, – max 25 kg -  25 kg egyéb 
hal , kizárólag az vásárolhatja meg aki előző részlet jegyet megvette. 

13.500 Ft 

„1”  Ifjúsági és kedvezményezett  ter.jegy 20 db. nemes hal – max 40 kg -  , 40 kg egyéb /2019. 
február 01-től/ /Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási 

igazolással/ horgászfeleség,  70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ 
19.500 Ft 

Akciós „1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy kedv. 20 db.– max 40 kg -   nemes hal,  

40 kg egyéb /2019. január 31-ig/ 
18.000 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi éves ter.jegy 40 db. – max 80 kg -   nemes hal, 80 
kg egyéb 

45.000 Ft 

Vas- Zala Gyermek éves havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2019. február 01-től/ (Engedélyezett 
módszerek: az úszózás, fenekezés, pergetés, műlegyezés) 

8.000 Ft 

Akciós  gyermek éves kedv. havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2019. január 31-ig/ (Engedélyezett 
módszerek: az úszózás, fenekezés, pergetés, műlegyezés) 

7.000 Ft 

Felnőtt heti 9.000 Ft 

Felnőtt napi /ált. (24 óra időtartamra érvényes) 3.000 Ft 

Ifjúsági és kedvezményezett napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes) 1.500 Ft 

Gyermek napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes)  750 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi heti  10.500 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi napi ter.jegy  (24 óra időtartamra érvényes) 3.500 Ft 

Napi területi jegy turista állami jeggyel rendelkezők részére (1 botos horgászatra és a 
horgászrendben meghatározott ifjúsági napi kvótával megegyező hal megtartásra jogosít) 

2.000 Ft 

Burgenlandi éves – 40 db. . – max 80 kg -   nemes hal, 80 kg egyéb 150 Euro 

Burgenlandi napi  12 Euro  

„1” Zala megyei felnőtt éves  -   40 db. . – max 80 kg -   nemes hal, 80 kg egyéb  - 2019. február 01-
től 

23.000 Ft 

Akciós -„1” Zala megyei felnőtt éves  -   40 db.  . – max 80 kg -   nemes hal, 80 kg egyéb – 2019.január 
31-ig. 

22.000 Ft 

„1” Zala megyei IFI  és kedvezményezett éves "1" - 20 db. . – max 40 kg -    nemes hal, 40 kg egyéb 
/Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási igazolással/ 

horgászfeleség,  70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - 2019. február 01-től 
11.500 Ft 

Akciós -„1” Zala megyei IFI  és kedvezményezett éves "1" - 20 db. . – max 40 kg -    nemes hal, 40 kg 

egyéb /Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási igazolással/ 
horgászfeleség,  70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ – 2019.január 31-ig. 

10.500 Ft 

Gersekaráti éves MOHOSZ tagoknak /20 db nemes hal – max 80 kg -   és 40 kg egyébhal/ 23.000 Ft 

Kerkafalva Kéthatár tó + Kerkaszentkirályi Kerka Holtág vas/zala megyei „1”-es jeggyel 
rendelkezők részére /15 db nemes hal és 40 kg egyébhal/ 

12.000 Ft 

Vas és Zalai tagoknak Zalai kispatakokra 8.000 Ft 

C&R jegy (Összes folyóvíz + Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó ) 
sporthorgászjegy felnőtt - a SHEVMSZ tagszervezeti tagoknak – Kizárólag az vásárolhatja meg aki 

előző évben 20 kg-nál kevesebb halat tartott meg Szövetségi vízterületeken. (HFNY-ben, vagy 
előző évi naplóban ellenőrizni köteles a jegykiadó 

19.000 Ft 
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Vaskeresztes, 2018.12.14. 

 

 

Puskás Norbert 

ügyvezető elnök 

 

C&R jegy (Összes folyóvíz + Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó ) 
sporthorgászjegy kedvezményezett /Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója 

/iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - a SHEVMSZ 
tagszervezeti tagoknak  - a SHEVMSZ tagszervezeti tagoknak – Kizárólag az vásárolhatja meg aki 

előző évben 20 kg-nál kevesebb halat tartott meg Szövetségi vízterületeken. (HFNY-ben, vagy 
előző évi naplóban ellenőrizni köteles a jegykiadó) 

 
 

9500 Ft 
 

Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó  sporthorgász napijegy MOHOSZ 
tagsági bélyeggel nem rendelkezők részére 

 
2.000 Ft 

 

Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó  sporthorgász napijegy MOHOSZ 
tagsági bélyeggel rendelkezők részére 

1.500 Ft 

Éves "Horgászcsaládtag" jegy – 12 éves kortól. 

Horgászfeleség, nappali tagozaton tanuló diák kizárólag, akkor válthatja, ha a férj, vagy a szülő, 
nagyszülő rendelkezik "1" éves megyei komplett területi jeggyel -1 bottal történő horgászatra jogosít -  

Elvihető halmennyiség: havi 1 db nemes hal, évi 10 kg egyéb, max 2 db váltható felnőtt megyei 
jegyenként. 

8.000 Ft 

Vadása tavi jegy 
20 db – max 80 kg -   nemes hal és 40 kg egyébhal  - kizárólag Hegyhátszentjakabi lakosok részére 

 
18.500 Ft 
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2019. ÉVTŐL A HORGÁSZJEGYEK ÉS A TAGSÁG SZERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS MINIMUM DÍJAK, 

AJÁNLÁSOK  A KÖVETKEZŐK A SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK VAS MEGYEI SZÖVETSÉGE 

TAGSZERVEZETEIBEN: 

 

Területi jegy nélküli állami jegyes horgászengedély 

Megnevezés Ár (felnőtt) Ár (Ifjúsági) 
Ár (70 év, 

fogyatékos) 

Állami jegy+fogási napló 2200 Ft /4200 Ft *** 2200 Ft /4200 Ft*** 200 Ft/ 2200 Ft*** 

Szövetségi hozzájárulás - tagdíj (MOHOSZ 
ESZH bélyeg)- tagszervezetekben állami 

horgászjegyet és egyesületi tagságot váltó 

tagoknak kötelező) 

2000 Ft. 2000 Ft 0 Ft 

Tagegyesületi tagdíj minimum (ajánlás) 

(Megjegyzés: I-29/2017. számú határozatban 

került elfogadásra, hogy minden 

tagszervezet tagdíjemelést köteles 

végrehajtani 2019. január 01-től.) 

2500 Ft 1250 Ft 1250 Ft 

Tagegyesületi döntés függvényében egyéb díjak is szedhetők az állami horgászengedély értékesítéséhez kapcsolódóan. 

Állami engedély minimum díja összesen: 6.700 Ft / 8700 Ft 5450 Ft/7450 Ft 1450 Ft/3450 Ft 

Szövetségi éves „1”-es felnőtt  (Vasi, zalai vizekre vonatkozó általános megyei jegy, I. vasi részlet jegy, 3 tavas + 

folyóvizek, folyóvízi jegy), és  az – eseti IB. döntések értelmében – kiadott időszakos „1”-es eladott területi jegyek 

után fizetendő díj az állami engedély mellett: 

Közösségi munka ellátásának minimum díja 

(SHEVMSZ tagegyesületi tagok után) 
2000 Ft 0 Ft 2000 Ft (70 év) 

Közösségi munka  ellátásának minimum díja 

(SHEVMSZ tagegyesületében tagságot nem 

létesítő tagok után) 

(Megjegyzés: A „2”-es jegy megszüntetésével 

bármely MOHOSZ tagegyesületi tag 

megvásárolhatja az „1” területi jegyeinket, ha 

rendelkezik tárgyévre érvényes MOHOSZ 

tagsági bélyeggel. Külön nyilvántartást kell 

vezetni az „1”-es jegy ilyen módon történő 

értékesítéséről.) 

5000 Ft 0 Ft 5000 Ft (70 év) 

Minden beszedett közösségi munka ellátásának min. díjból 50 %, azaz 1000/2500 Ft támogatás fizetendő 2019. 

november 30-ig a Szövetség részére. 

Egyéb díjak:  

Vizsgadíj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 

Új belépő halasítási támogatás 3000 Ft 1500 Ft 3000 Ft (70 év) 

Gyermek állami jegy+fogási napló 200 Ft/2200 Ft***  

Megjegyzés: 

*** Ha nem adta le határidőig, azaz 2019. február 28-ig a 2018.évi állami jegy és fogási naplót 


