
 

2018. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES JEGYÁRAK ÉS TAGSÁGI DÍJAK 

(MÓDOSÍTÁSOK  PIROSSAL JELÖLVE) 

Jegyféleség, díjak megnevezése 
 

Egységár (Ft) 
 

Felnőtt egységes szövetségi hozzájárulás - tagdíj (MOHOSZ Tagsági lap bélyeg felnőtt - 

tagszervezetekben állami horgászjegyet és egyesületi tagságot váltó tagoknak kötelező)  
2000 Ft 

Kedvezményezett egységes szövetségi hozzájárulás - tagdíj (MOHOSZ Tagsági lap bélyeg  ifi  - 

tagszervezetekben állami horgászjegyet és egyesületi tagságot váltó tagoknak kötelező) – MOHOSZ 
ESZH kedvezményezett bélyegre jogosultak köre: a 70 éven felüliek, az egyesületi tagsággal rendelkező 

ifjúsági területi engedélyesek, a Hhvtv. 41. § szerinti, igazoltan fogyatékkal élők (mint díjmentes állami 
horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyek. A kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő 

személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. 

1000 Ft 

„1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 40 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2018. február 01-től/ 30500 – 34.000 Ft 

Akciós „1” Felnőtt megyei komplett  1. ter.jegy 40 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2018. január 31-ig/ 29500 – 32.500 Ft 

„1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 30 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2018. február 01-től/ 26000 – 29.000 Ft 

Akciós „1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 30 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2018. január 31-ig/ 25500 – 27.500 Ft 

„1” Felnőtt folyóvízi /20 db nemes hal + 50 kg egyéb 19500 – 22.000 Ft 

Akciós „ Felnőtt folyóvízi /20 db nemes hal + 50 kg egyéb 19000 – 20.500 Ft 

„1” Felnőtt komplett  /I.részlet/ 2018. április 30-ig  15 db nemeshal, 25 kg egyéb hal 11000 – 12.500 Ft 

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

11000 – 12.500 Ft 

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

11000 – 12.500 Ft 

„1”  Ifjúsági és kedvezményezett  ter.jegy 20 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2018. február 01-től/ 
/Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási igazolással/ 

horgászfeleség,  
70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ 

15250 – 17.000 Ft 

Akciós „1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy kedv. 20 db. nemes hal,  

40 kg egyéb /2018. január 31-ig/ 
14250 – 15.500 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi éves ter.jegy 40 db. nemes hal, 80 kg egyéb 37500 - 40.000 Ft 

Vas- Zala Gyermek éves  havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2018. február 01-től/ 4000 – 4.500 Ft 

Akciós  gyermek éves kedv. havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2018. január 31-ig/ 3500 – 4.000 Ft 

Felnőtt heti 7000 – 9.000 Ft 

Felnőtt napi /ált. (24 óra időtartamra érvényes) 2600 – 3.000 Ft 

Ifjúsági napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes) 1300 – 1.500 Ft 

Gyermek napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes) 650  – 750 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi heti 8300 - 10.500 Ft 

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi napi ter.jegy  (24 óra időtartamra érvényes) 3100 – 3500 Ft 

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

1800 Ft -2000 Ft 

Burgenlandi éves – 40 db. nemes hal, 80 kg egyéb 140 Euro – 145 Euro 

Burgenlandi napi  12 Euro  

„1” Zala megyei felnőtt éves  -   40 db. nemes hal, 80 kg egyéb 20000 – 21.000 Ft 

Akciós -„1” Zala megyei felnőtt éves  -   40 db. nemes hal, 80 kg egyéb 19.500 – 20.000 Ft 

„1” Zala megyei IFI  és kedvezményezett éves "1" - 20 db. nemes hal, 40 kg egyéb /Ifjúsági, 
oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  70 

éven felüli, mozgáskorlátozott/ 
10000  - 10.500 Ft 

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

oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,  70 éven 
felüli, mozgáskorlátozott/ 

9.500  - 10.000 Ft 

Gersekaráti éves MOHOSZ tagoknak /20 db nemes hal és 40 kg egyébhal/ 18.500- 20.000 Ft 
Kerkafalva Kéthatár tó + Kerkaszentkirályi Kerka Holtág vas/zala megyei „1”-es jeggyel 

rendelkezők részére /15 db nemes hal és 40 kg egyébhal/ 
11000 – 12.000 Ft 

Vas és Zalai tagoknak Zalai kispatakokra 6000 – 7.000 Ft 

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

12000 – 15.000 Ft 

Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó sporthorgászjegy ifi és 
kedvezményezett /Ifjúsági, oktatási intézmény nappali tagozatoshallgatója /iskolalátogatási 
igazolással/ horgászfeleség,  70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - a SHEVMSZ tagszervezeti 

tagoknak   

6000 -– 7.500 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 (2018. május 13. / 2018. június 09. /2018. július 15./ 2018. augusztus 11./ 

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 

2018.évben egy egyszeri korlátozott időszakban felhasználható horgászati lehetőséget a Zala 

megyei két Szövetségi állóvízre (Kerkafalva, Kerkaszentkirály) 

 

Vaskeresztes, 2017. október 20. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó + Répcelaki-tó  sporthorgász napijegy MOHOSZ 

tagsági bélyeggel nem rendelkezők részére 
 

 
1500 – 2.000 Ft 

 

 

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

1000 – 1.500 Ft 

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

13000 – 15.000 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. 

6000 – 7.000 Ft 

Vadása tavi jegy 

20 db nemes hal és 40 kg egyébhal  - kizárólag Hegyhátszentjakabi lakosok részére 
 

17000 – 18.500 Ft 

 
Lukácsházi Abért I- II. tó – „Halas” napi területi jegy –  

 
Elvihető halmennyiség: 2 db amur + 3 kg ezüstkárász 

,vagy 1 db ragadozó hal (csuka, süllő) + 3 kg ezüstkárász. 
Horgászmódszertől függetlenül az első megfogott  - országos méretkorlátozást meghaladó - ragadozó 
halat (csuka, süllő) meg kell tartani, után békéshalra lehet horgászni, vagy új „halas” napi területi jegy 

váltása kötelező. . Az 5 kg-nál nagyobb amurt és az 5 kg-nál nagyobb csukát mérlegelés után 
kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. Ezen jegy kizárólag Szövetség Iroda által értékesíthető 

meghatározott napokon az Abért tavon.   
 

( A „Halas” napi jegyből befolyt bevételből a tóba növendék korosztályú őshonos halat -elsősorban 
keszeget, süllőt, csukát - kell visszatelepíteni, ezzel is erősítve az Abért-tavak vonzerejét. 

Ezen jegy kizárólag állandó halászati őri jelenlét mellett adható ki.) 
 

5000 Ft 

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

kizárólag Szövetségi Irodán értékesíthető. 
 

5000 Ft 



 

 

 

 

2018. 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 (Kedvezményezett)    – 

MOHOSZ választmányi 

előírás szerint ** 

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

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

egyesületi tagságot váltó tagoknak kötelező)  
2000 Ft. 1000 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: 6.200 Ft / 8200 Ft  200 Ft/4200 Ft/6200 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 

2018. 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 

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

Megjegyzés: 

**MOHOSZ Választmánya által meghatározott kedvezményezettek köre.: A 70 éven felüliek, az egyesületi tagsággal 
rendelkező ifjúsági területi engedélyesek, a Hhvtv. 41. § szerinti, igazoltan fogyatékkal élők (mint díjmentes állami 
horgászjegyre jogosultakra), valamint a hölgyek. A kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi 
jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. 
*** Ha nem adta le határidőig, azaz 2018. február 28-ig a 2017.évi állami jegy és fogási naplót 
  



 

 

 

 

2019.év január 01-től érvényes tagszervezeti tagdíj ajánlás meghatározása 

 

Tagszervezeti tagdíjak bekérése után egyértelműen látható, hogy a tagszervezetek többsége a 

felnőtt és ifjúsági tagok esetében a jelenlegi minimális ajánlásnál magasabb összeget szed be. 

Javasoljuk a tagdíj minimum emelését 2019. január 01-től. Álláspontunk szerint a következő 

egy év elegendő minden tagszervezetnek a módosítások elvégzésére. Javaslatunkat az is 

indokolja, hogy a Szövetség tagszervezetein kívüli egyesületek is már ennél magasabb 

tagdíjjal működtetik az egyesületüket. 

 

I-29/2017. számú határozati javaslat: 

A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és 

elfogadta, hogy 2019. január 01-től a Szövetségi tagszervezeteknél beszedésre kerülő normál 

felnőtt tagdíj minimum 2000 Ft-ról 2500 Ft-ra, az ifjúsági és kedvezményezett tagdíj 

minimum 1250 Ft-ra kerüljön megemelésre. Minden tagszervezet köteles a tagdíját 

2018.december 31-ig az előzőekben meghatározott szintre emelni.  

 

 

Vaskeresztes, 2017. október 20. 

 

 

 

 

 


