
 

 

 
17/9/2015. szám. 

HATÁROZATOK 

a 2015. december 19-i Intéző Bizottsági ülésről. 

 

 

I-28/2015.számú határozat: 

A Szövetség Intéző Bizottsága megismerte és jóváhagyta a 2015. évi Halgazdálkodási terv 

teljesítését.  

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: 0  

Tartózkodott: 0 
 

 

I-29/2015.számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megtárgyalta és elfogadta 

a Kombinált Vas- Zala megyei éves területi engedély kibocsátását 2016. évre 12.500 Ft-os áron 

az előterjesztésben szereplő feltételekkel. A kombinált jegy kizárólag a halgazdálkodási jogok 

érvényessége esetén adható ki a 2016.évre. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 
 

I-30/2015.számú  határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megtárgyalta és 

elfogadta, hogy a Szövetség 2015. évre kiadott éves terülteti jegyei 2016. január 31-ig  

érvényesek azokon a vízterületeken, melyeken a halgazdálkodási jogok érvényessége nem járt le. 

A Szövetségi honlapon közzé kell tenni azon vizek listáját, melyekre a hosszabbítás vonatkozik.   

A 2016. évi  területi jegy akció érvényességi ideje 2016. január 31-re módosul, az esetleges 

további meghosszítatásáról az elnök dönt, ha az állami okmányok még nem állnának 

rendelkezésre január közepéig a tagegyesületeknél. A határidő hosszabbítást a Szövetség 

honlapján közzé kell tenni. 

 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

I-31/2015.számú  határozat: 

Az Intéző Bizottság megismerte a DKB. Muraszemenye Horgász Egyesület belépési szándékát.  

A tagfelvételre kizárólag, akkor kerülhet sor a  Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége 

soron következő Küldöttgyűlésén, amennyiben  az egyesület jogszerűen igazolja, hogy a Zala 

Megyei Horgász Szövetségből tisztázott jogi körülmények között kilépett, valamint a MOHOSZ 

is hozzájárult az átlépéshez. Az Intéző Bizottság felhatalmazza az elnököt és az ügyvezető 

elnököt,  hogy szükség esetén a további tárgyalásokat folytassa le az ügyben a kérelmezővel, a 

MOHOSZ és a Zala Megyei Horgász Szövetség vezetőivel a későbbi esetleges viták elkerülése 

érdekében. 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 15 

Nem: 0 

Tartózkodott: 1 

 

I-32/2015. számú határozat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és – az 

elhangzott módosításokkal - elfogadta az  I-26/2015. számú határozat módosításával létrejött 

2016.évi jegyárakat és a tagság szervezésével kapcsolatos díjakat. Az éves Szövetségi tagdíj 

fizetésének alapja a tagszervezetnél értékesített MOHOSZ „Tagsági lap” bélyeg (felnőtt: 1900 

Ft/horgász, ifjúsági: 1100 Ft/horgász) alapján regisztrált horgászok létszáma, a tagdíjat a 2016. 

évre érvényes „állami jegyet és fogási naplót” váltó és egyesületi tagságot létesítő regisztrált 

létszám után kell fizetni és ezzel havonta kell elszámolni. A tagegyesület a Szövetség kérésé 

köteles adatot szolgáltatni az egyesület mindenkori taglétszámáról az adatkérési felhívásban előírt 

határidőre és meghatározott bontásban, valamint időszakra.  Határozat mellékletét képezi az 

elfogadott díjtáblázatok.  

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

I-33 /2015. számú határozat: 

Az Intéző Bizottság megismerte a MOHOSZ 2015.12.18-i Választmányi Ülés legfontosabb 

döntéseit az abban foglalt irányelveket minden tagszervezet magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Az Intéző Bizottság felhatalmazza az elnököt és az ügyvezető elnököt együtt, hogy szükség 

esetén az IB utólagos jóváhagyása mellett jelenleg még nem ismert - MOHOSZ előírásokból 

és/vagy jogszabályváltozásokból eredő  - kötelezettségeknek önálló hatáskörben tegyen eleget. 

Határozat mellékletét képezi a 2015.12.18-án elfogadott MOHOSZ irányelvek) 

Szavazás végeredménye: 

Igen: 16 

Nem: 0 

Tartózkodott: 0 

 

Vaskeresztes, 2015.12.19.  

Puskás Norbert 

ügyvezető elnök 

 
 
 



 

2016. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES JEGYÁR ÉS A TAGSÁGI DÍJAK: 

(I-26/2015. számú határozat módosítása a MOHOSZ VÁLASZTMÁNYA 2015.december 18.-i 
határozatában szereplő irányelvek alkalmazásával összhangban) 

 

Jegyféleség, díjak megnevezése Egységár (Ft) 

MOHOSZ Tagsági lap bélyeg felnőtt (tagszervezetekben állami horgászjegyet és egyesületi tagságot 

váltó tagoknak kötelező) 
1900 

MOHOSZ Tagsági lap bélyeg  ifi  (tagszervezetekben állami horgászjegyet és egyesületi tagságot 
váltó tagoknak kötelező) – Ifjúsági bélyeg kizárólag ifjúsági tagoknak adható ki! Ifjúsági tag, aki 

18 év alatti, valamint az adott naptári évben 18. életévét betöltő személy és  „ifjúsági és 
kedvezményezett  területi jegyet” vált. 

1100 

„1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2016. február 01-től/ 30000 

Akciós „1” Felnőtt megyei komplett  1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2016. január 31-ig/ 29000 

„1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2016. február 01-től/ 25500 

Akciós „1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2016. január 31-ig/ 25000 

„1” Felnőtt folyóvízi /15 db nemes hal + 50 kg egyéb 19000 

„1” Felnőtt komplett ./I.részlet/ 2015. április 30-ig  12 db nemeshal, 25 kg egyéb hal 10750 

„1” Felnőtt komplett /II.részlet/ július 31 –ig  12 db nemeshal, 25 kg egyéb hal, kizárólag az vásárolhatja 
meg aki előző részlet jegyet megvette. 

10750 

„1”  Felnőtt.komplett /III.részlet/ december 31-ig 12 db nemeshal, 25 kg egyéb hal, kizárólag az 
vásárolhatja meg aki előző részlet jegyet megvette. 

10750 

„2” Felnőtt  ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb 34000 

„1”  Ifjúsági és kedvezményezett  ter.jegy 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2016. február 01-től/ 
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  

70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ 
15000 

Akciós „1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy kedv. 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2016. január 31-

ig/ 
14000 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi éves ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb 37500 

Gyermek éves  havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2016. február 01-től/ 3500 

Akciós  gyermek éves kedv. havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2016. január 31-ig/ 3000 

Felnőtt heti 7000 

Felnőtt napi /ált. (24 óra időtartamra érvényes) 2600 

Ifjúsági napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes) 1300 

Gyermek napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes) 650 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi heti 12000   8300 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi napi ter.jegy  (24 óra időtartamra érvényes) 3700  3100 

Rába Nicki éves MOHOSZ tagoknak /15 db nemes hal és 50 kg egyébhal/ 12500 

Burgenlandi éves - 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb 135 Euro 

Burgenlandi napi  12 Euro  

„1” Zala megyei felnőtt éves  -   35 db. nemes hal, 80 kg egyéb 19000 

„1” Zala megyei IFI  és kedvezményezett éves "1" - 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb 
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  

70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ 
9500 

Zala megyei gyermek éves -  havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb 3500 

Gersekaráti éves MOHOSZ tagoknak /20 db nemes hal és 40 kg egyébhal/ 
17500 

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

11000 

Vas és Zalai tagoknak Zalai kispatakokra 5500 

Szolgálati jegy (IB tag, halászati őr, Partnerszervezet) - 15 db nemeshal és 50 kg egyébhal - kizárólag 
Szövetségi Irodán értékesíthető 

5000 

Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgászjegy felnőtt - a SHEVMSZ tagszervezeti 
tagoknak   

11000 

Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgászjegy ifi és kedvezményezett 
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  

70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - a SHEVMSZ tagszervezeti tagoknak   

5500 

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

1500 

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

 
1000 

 

Területi jegy megújítás - 15 db-os nemes hal kvóta jegy (Felnőtt I. jegyet váltott horgászok részére) 

 
13000 

 
 



 

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. 

6000 

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

1800 Ft 

 
Ajándék horgászati lehetőség biztosítása: 

 Minden horgász részére, aki a Vas Megyei Horgász Szövetség tagegyesületeiben újítja meg 

tagságát és nem vált éves „I” Vas megyei (Vas megyei komplett, I. vasi részlet jegy, 3 

tavas + folyóvizek, folyóvízi jegy) területi jegyet, annak a Szövetség egy egyszeri 

korlátozott időszakban felhasználható napi jegyet biztosít ajándékba a Vas megyei 

horgászvizekre. Az ajándék jegy 2 db nemes hal és 3 kg egyébhal megtartását biztosítja. 

  Az éves „I” megyei komplett vasi területi jegyet váltó tagoknak a horgászjegye tartalmaz 

2016.évtől egy egyszeri korlátozott időszakban felhasználható horgászati lehetőséget a Zala 

megyei két Szövetségi állóvízre (Kerkafalva, Kerkaszentkirály) 

 

2016. 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) 

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

MOHOSZ tagsági lap bélyeg (tagszervezetekben minden 

állami horgászjegyet és egyesületi tagságot váltó tagnak 

kötelező) 

1 900 Ft 1100 Ft 

Tagegyesületi tagdíj minimum (ajánlás) 2000 Ft 1000 Ft 

Tagegyesületi döntés függvényében egyéb díjak is szedhetők az állami horgászengedély értékesítéséhez 

kapcsolódóan. 

Állami engedély minimum díja összesen: 6.100 Ft 4300 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 

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 

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

2016. november 30-ig a Szövetség részére. 

Egyéb díjak: 

Vizsgadíj 3500 Ft/ 
3500 Ft /1000 Ft (18 

éves korig gyermek) 

Új belépő halasítási támogatás 3000 Ft 1500 Ft 



 

 

 

 

 

 

Vaskeresztes, 2015.12.19.  

 

Puskás Norbert 

ügyvezető elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Megjegyzés: **** Ha nem adta le határidőig, azaz 2016. február 28-ig a 2015.évi fogási naplót 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Vaskeresztes, 2015.12.19.  

 

Puskás Norbert 

ügyvezető elnök 

 

 

 


