
HÍRLEVÉL 2016/1. szám

A HEZMSZ elnöksége tájékoztatja a horgászegyesületeket és a horgásztagjait az alábbiakról:

1. Az állami horgászjeggyel összhangban a HEZMSZ által 2016. évre kiadott éves területi jegyek

érvényessége: 2017. január 31. A 2017. évtől kiadott éves területi jegyek február elsejétől a

kiadást követő év január végéig lesznek érvényesek. Az új területi jegy csak a 2017. évre

érvényesített (2018. január 31-ig érvényes) állami jeggyel rendelkező horgásznak adható ki.

2. A MOHOSZ Választmány határozata alapján a tagszövetségek 2017.01.01-től - kizárólag

minden év január első napjával - meglévő, vagy új egyesületet csak a jelenlegi illetékességi

területükről és az azzal szomszédos megyék területéről vehetnek fel tagjaik sorába. E körben

sem vehető fel a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye hiányában olyan horgászegyesület,

melyet más tagszövetség kizárt, nem rendelkezik legitim vezetéssel, köztartozása van, illetve

ha más tagszövetséggel, vagy a MOHOSZ szervezetével a pénzügyi elszámolása nem

rendezett. Szintén megszavazásra került, hogy a halgazdálkodási hasznosítói (vízkezelői)

jogosítvánnyal nem rendelkező működő, vagy új horgászegyesület az egyéb feltételek

teljesülése esetén is csak a MOHOSZ előzetes és írásos engedélye alapján vehető fel tetszőleges

tagszövetségbe, vagy vehető át más tagszövetségbe.

3. A 2017. évi horgászjegyek átvételének helye és ideje. Az egységes állami horgászokmány

átvétele, Zalaegerszegen és Nagykanizsán az előre meghirdetett időpontban lesz majd

lehetséges. Kötelező lesz a részvétel minden egyesület részére, mivel a közel fél évre elegendő

horgászokmány átadása előtt tájékoztatót tartunk a változásokról (versenyek, programok,

jegykiadás, SZÁK stb.). A horgászokmányok átvétele a meghirdetettől eltérő időpontban nem

lehetséges.

4. A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a MOHOSZ Választmány 2017.01.01-től

egyidejűleg jóváhagyta a korábbi tagdíj-hozzájárulás fizetési kötelezettséget kiváltó egységes

szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését, egyben annak 2017. évi mértékét valamennyi

horgász esetében 2.000 Ft összegben, kedvezményes mértékét 1.000 Ft összegben határozta

meg azzal, hogy a megállapított mértékektől a tagszövetségeknek sem negatív, sem pozitív

irányba eltérni nem lehet. Az ESZH kedvezményezettek személyi körét a 70 éven felüliekre,



az egyesületi tagsággal rendelkező ifjúsági területi engedélyesekre, a Hhvtv. 41. § szerinti,

igazoltan fogyatékkal élőkre (mint díjmentes állami horgászjegyre jogosultakra), valamint a

hölgyekre határozták meg azzal, hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő

személynek alanyi jogon, mérlegelés nélkül biztosítani kell. Jóváhagyásra került, hogy kettős,

vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen csak egy, az első éves tagi

jogviszony-megújítás alkalmával írható elő, így a tárgyi befizetést a horgászigazolványba

beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben csak egy ESZH befizetésére kötelezett.

5. A HEZMSZ a 2017. évi horgászrendjeiben az IB. döntése alapján a süllő legkisebb kifogható

méretét 40 centiméterben határozta meg,

6. A HEZMSZ vízterületeire 2017. évtől kapható lesz a Sporthorgász napijegy. Az ezt

megvásárló horgász a szövetség bármely vízterületén horgászhat a meghatározott szabályok

betartásával (1 horgászbot, rablóhalra csak műcsali stb.) A sporthorgász így egy nap alatt akár

több horgászvízen is kipróbálhatja magát vagy az esetleges rossz környezeti és/vagy időjárási

viszonyok miatt előre megváltott jeggyel is tud horgászni. Természetesen a sporthorgász halat

nem vihet el és nem gyűjtheti még mérlegelés céljából sem. A jegy ára 1.500,- Ft.

7. A HEZMSZ intéző bizottsága határozata alapján a megyei szövetség halőrzést segítő eszközök

beszerzésére kiírt pályázatra jelentkezett, csónaktest, hozzá tartozó csónakmotor, kamerák és

különböző eszközök beszerzése vonatkozásában. Nyertes pályázat esetén a mintegy 6.5 millió

Forint értékű eszközök február hónapokban kerülnek átadásra. Ugyancsak február hónapban

vehetik majd át hivatásos halászati őreink új, 250.000,-Ft/fő értékű szolgálati ruházatukat és

felszerelésüket.

8. A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a MOHOSZ Választmány határozata alapján az

albizományosi szerződéssel rendelkező egyesületek, forgalmazók által működtetett

egyesületekben a tagdíj szintén egységesítésre került. Ennek megfelelően minden egyesület

tagjának egységesen 2.000,- Ft/fő/év tagdíjat kell fizetnie. Az egységes tagdíj bevezetése az

állami jegy forgalmazás további feltétele is.

Zalaegerszeg, 2016. december 12.


