35/6/2014. szám.
HATÁROZATOK
a 2014. október 10-i Intéző Bizottsági ülésről.
I-20/2014.sz. határozat:
Az Intéző Bizottság a halászati őrzéssel kapcsolatos aktualitásokról szóló tájékoztatót
megismerte és az abban foglalt ajánlásokat elfogadta.
Szavazás végeredménye:
Igen: 18
Nem: Tartózkodott: I-21/2014. számú határozat:
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és
elfogadta - az elhangzott kiegészítésekkel - Szövetség horgászvizeire vonatkozó horgászrend
módosításokat 2015.jauár 01-től. Az Intéző Bizottság felhatalmazza az elnököt és az
ügyvezető elnököt, hogy amennyiben szükséges a Halgazdálkodási Törvény végrehajtási
rendelete miatt további kíméleti területek kijelölése, akkor azt saját hatáskörben tegye meg és
rögzítse a horgászrendben. (A horgászrendi változások a határozat mellékletét képezik)
Szavazás végeredménye:
Igen: 17
Nem: Tartózkodott: 1
I-22/2014. számú határozat:
A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Intéző Bizottsága megismerte és - az
elhangzott módosításokkal - elfogadta a 2015.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 és
kedvezményezett: 1100 Ft/horgász) alapján regisztrált horgászok létszáma, a tagdíjat a
regisztrált létszám után kell fizetni és ezzel havonta kell elszámolni. Határozat mellékletét
képezi a kiküldött díjtáblázatok.
Szavazás végeredménye:
Igen: 17
Nem: Tartózkodott: 1
Vaskeresztes, 2014-10-28

Kapják: 25 Horgász Egyesület
Intéző Bizottsági és Felügyelő Bizottsági tagok

2015. 01.01-TŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZRENDMÓDOSÍTÁSOK
Marcal folyó:
A területileg illetékes Halgazdálkodási Hatóságok határozatának értelmében 2015. január 01től a Marcal folyó vasi szakaszán a törvényes horgászati tevékenység során, a vízterületre
vonatkozó horgászrendben meghatározott mennyiségű halzsákmány megtartása
engedélyezett. Felhívjuk a horgásztársak figyelmét, hogy a folyóból származó halak - a
vörös iszap szennyezés miatt - egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ezért a halak
megtartása és elfogyasztása kizárólag saját felelősségre történik. Az esetleges
megbetegedésekért a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége felelősséget nem
vállal.
Lukácsházi Abért I. - II. tavon horgászni az alábbi feltételekkel:
- Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal
kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
- Merítő szák és horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg. A
csalihalfogó háló használata szigorúan tilos!
- A tavakon napkeltétől-napnyugtáig lehet horgászni. Sötétben horgászni
tilos!!!
- Az Abért I. tavon kizárólag egyágú, lenyomott szakállú, vagy szakáll
nélküli horoggal lehet - műcsalival - pergetni és legyezni.
- Az Abért II. tavon tilos az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a
műcsalis horgászat, a léki horgászat.
- Az Abért I. tó teljes területen horgászható, míg az Abért II. tavon kizárólag
a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kijelölt partszakaszokon lehet
horgászni. /Tábla jelzi/ Az Abért II. tavon a főút felöli partszakaszon
horgászni tilos!
- Gépkocsival a töltésen tartózkodni tilos és kizárólag az Abért I.tó melletti
kijelölt parkolóban lehet elhelyezni a gépjárművet.
- A halak takarmányozó etetése tilos!
Pinkamindszenti tavon 2015. május 01-től lehet horgászni az alábbi feltételekkel
-

Minden halat - a törpeharcsa kivételével - a fogás után azonnal
kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
Merítő szák és a horogszabadító nélkül a horgászat nem kezdhető meg.
A tavon napkeltétől-napnyugtáig lehet horgászni. Sötétben horgászni
tilos!!!
Tilos a tavon az élő csalihallal és halszelettel történő horgászat, a műcsalis
horgászat, a léki horgászat, és a csalihalfogó háló használata!
Horgászni a fő út felöli oldalon és a víztorony (hidroglobusz) felöli
partszakaszokon lehet horgászni. A szomszédos mezőgazdasági terület
felöl horgászni tilos!
Gépkocsival parkolni kizárólag a főút melletti kijelölt parkolóban, illetve a
víztorony (hidroglobusz) melletti füves területen lehet. A közvetlen
vízparton parkolni szigorúan tilos!
A halak szoktató etetése tilos!

A Szombathelyi Csónakázó és Horgásztó rész a következőekkel egészül ki:
A 2015.évben megvalósuló városfejlesztési munkálatok miatt a Szombathelyi Csónakázó és
Horgásztó egyes szakaszai átmenetileg lezárásra kerülnek, mely területeken horgászni
szigorúan tilos és balesetveszélyes. A beruházás befejezését követően kerülnek
meghatározásra a végleges horgászati szakaszok, melyről a vízparti hirdető felületeken és a
Szövetség honlapján adunk hivatalos tájékoztatást.

Rába folyó (nicki) kenyeri holtága a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi
CII. törvény (Hhvtv.) 9. §.-a, illetve a végrehajtására kiadott 2013. évi 133/2013. (XII.29.)
VM rendelet (Vhr.) 4. §.-a alapján kíméleti terület. A kíméleti területen történő horgászat
szigorúan TILOS. A Büntető Törvénykönyv 246.§-ban kimondja, hogy aki kíméleti
területen halfogásra irányuló tevékenységet végez, vétség miatt két évig terjedő
szabadságvesztéssel büntetendő!!!
Holtág azonosító adatai:





Helyrajzi száma a területnek: Kenyeri 0190/8
Nagysága a vízfelületnek 139,94 mBf-i üzemvízszintnél : 13 680 m2, azaz 1,37 ha
EOV koordináták: 497 930 és 228 211
GPS koordináták: Észak: 47,380260773 Kelet: 17,033331945

A Pinka patak pornóapáti holtágán (0151 hrsz., 0106/6 hrsz.) egész évben tilos
horgászni, kíméleti terület!
A Kerkafalvi Kéthatár tó déli végén kíméleti terület van kijelölve, mely területen egész
évben horgászni tilos!
SZÖVETSÉGI TERÜLETI ENGEDÉLLYEL RENDELKEZŐK RÉSZ




Családtag horgászjeggyel kizárólag 12 év felett lehet fenekező módszerrel horgászni
Állóvizeken a horgászat közben a halradar használata tilos!!!
A Szövetség vízterületein kifogott rekord méretű halfajok fényképes bejelentését a
Szövetség elérhetőségeire várjuk egész évben folyamatosan. A bejelentésben kérjük
rögzíteni a horgász nevét, egyesületét, halfaj megnevezését, fogás időpontját, helyszínét,
kifogott hal súlyát, fogás körülményeinek rövid leírását. Tárgyév november 30-ig
beérkezett rekordfogások bejelentői között 1 db következő évre érvényes Szövetség
szolgálati területi jegyet sorsolunk ki.



3./ pont pontosítása:
- „Felnőtt tagsági bélyeggel rendelkező” felnőtt horgász:……………
- „Ifjúsági tagsági bélyeggel rendelkező” ifjúsági, felsőoktatási intézmény
hallgatója…......(iskolalátogatási igazolással), horgászfeleség, 70 éven felüli,
mozgáskorlátozott: ……………………….

2015. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES JEGYÁRAK ÉS A TAGSÁGI DÍJAK:

Jegyféleség, díjak megnevezése

Egységár

MOHOSZ Tagsági lap bélyeg felnőtt (tagszervezetekben állami horgászjegyet váltó tagoknak kötelező)

1900

MOHOSZ Tagsági lap bélyeg ifi (tagszervezetekben állami horgászjegyet váltó tagoknak kötelező)

1100

„1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2015. január 21-től/

29500

Akciós „1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2015. január 20-ig/

28500

„1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2015. január 21-től/

25000

Akciós „1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2015. január 20-ig/

24500

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

18500

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

10500

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

10500
10500

„2” Felnőtt ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb
„1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2015. január 21-től/
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,
70 éven felüli, mozgáskorlátozott/

33500

Akciós „1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy kedv. 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2015. január 20-ig/

13500

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

37000

Gyermek éves havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2015. január 21-től/

3500

Akciós gyermek éves kedv. havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2015. január 20-ig/

3000

Felnőtt heti

7000

Felnőtt napi /ált. (24 óra időtartamra érvényes)

2600

14500

Ifjúsági napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes)

1300

Gyermek napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes)

650

Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi heti

12000

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

3700

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
„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/

19000

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

9500

17500
11000

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

5500

Lukácsházi Abért I- II. tó sporthorgászjegy felnőtt a Vas Megyei Horgász Szövetség tagjainak

10000

Lukácsházi Abért I- II. tó sporthorgászjegy ifi és kedvezményezett
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,
70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - a Vas Megyei Horgász Szövetség tagjainak

5000

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

1500

5000

Lukácsházi Abért I-II. 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)
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.

13000
6000

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, folyóvizi 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 2015.évtől egy egyszeri
korlátozott időszakban felhasználható horgászati lehetőséget a Zala megyei két Szövetségi állóvízre (Kerkafalva,
Kerkaszentkirály)

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége
9795 Vaskeresztes, 165/4. hrsz.
Tel.: +36/94-506-835 Fax: +36/94-506-836 Mobil: +36/70-33-99-703
info@vasivizeken.hu www.vasivizeken.hu
2015. 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

2 000 Ft

2000 Ft

1 900 Ft

1100 Ft

Tagegyesületi tagdíj minimum
(ajánlás)

1 500 Ft

800 Ft

Állami Fogási Napló

200 Ft

200 Ft

MOHOSZ tagsági lap bélyeg
(tagszervezetekben állami
horgászjegyet váltó tagoknak
kötelező)

Tagegyesületi döntés függvényében egyéb díjak is szedhetők az állami
horgászengedély értékesítéséhez kapcsolódóan.
Állami engedély minimum díja
összesen:

5 600 Ft

4100 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 megváltás
minimum díja

2000 Ft

0 Ft

Minden beszedett közösségi munka megváltás min. díjból 1000 Ft támogatás
fizetendő 2015. november 30-ig a Szövetség részére.
Egyéb díjak:
Vizsgadíj

3500 Ft

3500 Ft

Új belépő halasítási támogatás

3000 Ft

1500 Ft

