
HÍRLEVÉL 2018/1. szám

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

1. Állami horgászokmányok átvétele

Az állami horgászjeggyel összhangban a HEZMSZ által 2017. évre kiadott éves területi jegyek

érvényessége: 2018. január 31. Az új területi jegy csak a 2018. évre érvényesített (2019. január

31-ig érvényes) állami jeggyel rendelkező horgásznak adható ki. A 2018. évi egységes állami

horgászokmányok, valamint területi jegyek átadás- átvételére, Zalaegerszegen a szövetségi

irodában 2018. január 13-án (szombat) 09,00 órakor, Nagykanizsán a Célpont üzletházban

ugyancsak 2018. január 13-án (szombat) 16,00 órakor kerül sor. Kötelező lesz a részvétel

minden egyesület részére, mivel a közel fél évre elegendő horgászokmány átadása előtt

tájékoztatót tartunk a változásokról (versenyek, programok, jegykiadás, SZÁK,

horgászrendben történt változások, stb.). Figyelem! A horgászokmányok átvétele a

meghirdetettől eltérő időpontban nem lehetséges!

2. Zala megye horgászsportjáért díj

A tagegyesületek által leadott szavazatokat értékelve az Elnökség a 2017-es évben Takács

Imrének (Zalaegerszegi Horgászegyesület), a HEZMSZ Ifjúsági és Versenybizottságának

tagjának ítélte oda a Zala Megye Horgászsportjáért díjat. A díj átadására Miháldon, a Megyei

Vezetők Versenyén került sor.

3. ESZH - 2018

A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a MOHOSZ Választmány 2017.01.01-től

egyidejűleg jóváhagyta a korábbi tagdíj-hozzájárulás fizetési kötelezettséget kiváltó egységes

szövetségi hozzájárulás (ESZH) bevezetését. Az országosan egységes hozzájárulás 2018. évi

mértéke nem változik, valamennyi horgász esetében 2.000 Ft, kedvezményes mértéke 1.000 Ft.

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 határozza meg azzal,

hogy a kedvezményt minden, a feltételnek megfelelő személynek alanyi jogon, mérlegelés

nélkül biztosítani kell.



Szövetségünk elnöksége a kedvezményezettek körét bővítette a felsőoktatási intézmények az

adott évben legfeljebb a 23. életévüket betöltő nappali tagozatos hallgatóival, akik

tanulmányaik folytatását iskolalátogatási igazolással tanúsítják.

A kettős, vagy többes egyesületi tagságnál az ESZH megfizetése érvényesen továbbra is csak

egy, az első éves tagi-jogviszony megújítás alkalmával írható elő, így a tárgyi befizetést a

horgászigazolványba beragasztott bélyeggel igazoló horgász egy évben természetesen csak egy

ESZH befizetésére kötelezett.

4. Ifjúsági programok támogatása

A HEZMSZ Választmánya 2017. évi ülésén határozott a megyei gyermek- és ifjúsági

programok hatékonyabb támogatásáról. Ennek megfelelően a Választmány döntése alapján

2018-ban a nevesített cél megvalósítására minden felnőtt horgász az egyesületi tagdíjon felül

150 Ft/év támogatással segíti a megyei ifjúsági munkát.

5. Sporthorgász napijegy

A HEZMSZ vízterületeire 2018-ban is kapható lesz a Sporthorgász napijegy, mellyel a horgász

továbbra is a szövetség bármely vízterületén horgászhat a jegyen és az aktuális

horgászrendekben feltüntetett szabályok betartásával. Az egyre népszerűbb jeggyel a

sporthorgász 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 marad, s éjszakai horgászatra továbbra sem jogosít!

6. Ifjúsági engedély

A HEZMSZ elnöksége az általános gyermekjegy mintájára döntött a megyei szövetség összes

vízterületére érvényes ÁLTALÁNOS IFJÚSÁGI ENGEDÉLY 2018. évre történő

kibocsátásáról. A jegy a horgászrendekben az ifjúsági horgászokra vonatkozó általános

szabályok betartásával jogosít a horgászatra. Az általános gyermekjegy ára 2018-ban 3.000 Ft,

az általános ifjúsági jegy ára pedig 5.000 Ft lesz.



7. Horgászrendek

A HEZMSZ a 2018-évi horgászrendjei a weboldalon már olvashatók. Jelentős változások

nélkül kiadott horgászrendek mellett újdonság, hogy a Mura és a Mura+ napijegy 2018-ban a

nyári időszámítás idején 24 órán át tartó horgászatra jogosít!

8. Nyertes pályázatok

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. A pályázat nyert, s a mintegy 6.5 millió Forint

értékű eszközök a nyár folyamán kerültek sajtó nyilvánosan átadásra. Hivatásos halászati

őreink szintén átvették új, 250.000,-Ft/fő értékű szolgálati ruházatukat és felszerelésüket.

Időközben az elnökség döntött egy csónaktest szállító eszköz beszerzéséről is, melynek

átvételére december hónapban került sor. Bekerülési költsége műszaki vizsgával 400.000 Ft.

9. Egyesületi tagdíj

Emlékeztetőül tájékoztatjuk az egyesületeket, hogy a szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan

a MOHOSZ Választmánya 2017. évben egységesítette az albizományosi szerződéssel

rendelkező egyesületek, forgalmazók által működtetett egyesületekben a tagdíj mértékét.

Ennek megfelelően 2018-ban is minden egyesület tagjának egységesen minimum 2.000,-

Ft/fő/év tagdíjat kell fizetnie.

10. SZÁK program

A NÉBIH-től kapott információk szerint a megújított SZÁK rendszert üzembe helyezték. A

rendszer az alábbi linkről érhető el:

https://viza.nebih.gov.hu/HFNyPortal/HFNyPublic/initLogin.action



A felhasználók a korábbi „SZÁK-os” felhasználó nevükkel és jelszavukkal tudnak a rendszerbe

belépni. A régi jelszó helyett a rendszer első belépés alkalmával új jelszót fog kérni, amely

elmentése után a régi jelszó már nem használható. (A jelszó elmentése után a programot újra

meg kell nyitni, és az új jelszóval belépni.)

A csatolmányban található Felhasználói kézikönyv.pdf file-ban részletesen, képekkel

illusztrálva megtalálják az új programmal kapcsolatos módosításokat, és az egyes funkciók

helyes használatának leírását. Az esetleges észrevételeket, kérdéseket továbbra is a

szak@mohosz.hu e-mail címre küldhetik.

11. Ajándékutalvány – Országos területi jegyek

A 2018-as évre is elérhetőek az országos területi jegyekre vonatkozó ajándékutalványok,

Sporthorgász-, Gyermekhorgász-, Tiszai Sporthorgász-, Dunai Sporthorgász- területi jegyek

vásárlásához. Az ajándékutalványokat a megyei szövetség zalaegerszegi és a nagykanizsai

irodáiban lehet megvásárolni.

Zalaegerszeg, 2018. január 03.


