1. SZÁMÚ MELLÉKLET
2016. JANUÁR 01-TŐL ÉRVÉNYES HORGÁSZREND MÓDOSÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTÉSEK:
Vadása-tó:
 Tilos a lékhorgászat, az élővíz bármilyen formában, módon és eszközzel való szennyezése, a
vízi járműről való horgászat, engedély nélküli horgászstég, illetve móló építése.
 A halak szoktató etetése bármilyen formában tilos.
 A horgász által elfoglalt horgászhelynek és közvetlen környezetének tisztának kell lenni. A
horgásznak a horgászat előtt és után gondoskodnia kell a szemét összeszedéséről, illetve
elszállításáról.
 A strand területén turisztikai főszezonban, azaz július 01- augusztus 20. között szigorúan tilos
a horgászat.
A Lukácsházi Abért I. tavon kizárólag egyágú, lenyomott szakállú, vagy szakáll nélküli horoggal
lehet - műcsalival - pergetni és legyezni. A pergetésen és a legyezésen kívül más horgászmódszer
alkalmazása tilos.
A gépkocsival a vízpartra behajtani szigorúan tilos a Merseváti tó külsővati oldalán.
A Szombathelyi Csónakázó-tavon a horgász köteles kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy
tevékenységével ne zavarja a tó körül sétáló, futó személyeket és az egyéb szabadidős sportokat
végzőket. A horgászhelyet úgy kell megválasztani, hogy a horgászbotokat és horgászládát, széket a
sétányra kihelyezni nem lehet, mert az akadályozhatja a szabad közlekedést. A Szombathelyi
Csónakázó-tavon kizárólag horgászversenyeken engedélyezett a rakós versenybotos horgászat, egyéb
időszakokban nem.
A Szombathelyi Csónakázó-tavon kialakított új csónakházhoz tartozó kikötőn és annak közvetlen 20
méteres környezetében horgászni szigorúan tilos! Eseti jelleggel a Szombathelyi Csónakázó tavon
rendezett horgászversenyek, sportesemények miatt a rendezőség a verseny helyszínén horgászati
tilalmat rendelhet el. A versenyre nem nevezett horgász köteles a rendezőség által megjelölt
időtartamban a kijelölt versenypályát szabadon hagyni a verseny zavartalan lebonyolítása érdekében.

A területi jegy megváltásával tulajdonosa hozzájárul, hogy róla a horgászati
tevékenységével kapcsolatosan a halőrzési és halvédelmi feladatok ellátása közben a
jogosult által fénykép, mozgókép és hangfelvétel készülhessen. Az ellenőrzés során
készült felvételeket a törvényi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A 2013. évi CII. törvény és a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet megsértése esetén a
területi jegy minden esetben visszavonásra kerül.

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

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

Egység
ár
1900
1100

„1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2016. január 21-től/

30000

Akciós „1” Felnőtt megyei komplett 1. ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb /2016. január 20-ig/
„1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2016. január 21-től/
Akciós „1” Felnőtt 3 választott tó+folyók 25 db. nemes hal, 50 kg egyéb /2016. január 20-ig/
„1” Felnőtt folyóvízi /15 db nemes hal + 50 kg egyéb
„1” Felnőtt komplett ./I.részlet/ 2015. április 30-ig 12 db nemeshal, 25 kg egyéb hal
„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.
„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/
Akciós „1” Ifjúsági és kedvezményezett ter.jegy kedv. 18 db. nemes hal, 40 kg egyéb /2016. január 20-ig/
Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi éves ter.jegy 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb
Gyermek éves havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2016. január 21-től/
Akciós gyermek éves kedv. havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb /2016. január 20-ig/
Felnőtt heti
Felnőtt napi /ált. (24 óra időtartamra érvényes)
Ifjúsági napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes)
Gyermek napi / ált. (24 óra időtartamra érvényes)
Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi heti
Tagsági bélyeggel nem rendelkező, vagy külföldi napi ter.jegy (24 óra időtartamra érvényes)
Rába Nicki éves MOHOSZ tagoknak /15 db nemes hal és 50 kg egyébhal/
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Jegyféleség, díjak megnevezése

Burgenlandi éves - 35 db. nemes hal, 80 kg egyéb
Burgenlandi napi
„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/
Zala megyei gyermek éves - havi 1 db nemes hal, évi 40 kg egyéb
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/
Vas és Zalai tagoknak Zalai kispatakokra
Szolgálati jegy (IB tag, halászati őr, Partnerszervezet) - 15 db nemeshal és 50 kg egyébhal - kizárólag Szövetségi
Irodán értékesíthető
Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgászjegy felnőtt a Vas Megyei Horgász Szövetség tagjainak
Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgászjegy ifi és kedvezményezett
/Ifjúsági, felsőoktatási intézmény hallgatója /iskolalátogatási igazolással/ horgászfeleség,
70 éven felüli, mozgáskorlátozott/ - a Vas Megyei Horgász Szövetség tagjainak
Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgász napijegy MOHOSZ tagsági bélyeggel nem rendelkezők
részére
Lukácsházi Abért I- II. tó + Pinkamindszenti tó sporthorgász napijegy MOHOSZ tagsági bélyeggel rendelkezők részére
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.
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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/bélyeg

2 000 Ft /4000 Ft ***

2000 Ft/4000 Ft ***

MOHOSZ tagsági lap bélyeg (tagszervezetekben
minden állami horgászjegyet váltó tagnak kötelező)

1 900 Ft

1100 Ft

Tagegyesületi tagdíj minimum (ajánlás)

1 500 Ft

800 Ft

Állami Fogási Napló

200 Ft

200 Ft

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 30ig a Szövetség részére.
Egyéb díjak:

Vizsgadíj

3500 Ft

3500 Ft /1000 Ft (18
éves korig
ifjúsági/gyermek)

Új belépő halasítási támogatás

3000 Ft

1500 Ft

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

Vaskeresztes, 2015. október 27.

