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HÍRLEVÉL 2019/1. szám

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

1. Állami horgászokmányok átvétele
Az állami horgászjeggyel összhangban a HEZMSZ által 2018. évre kiadott éves területi jegyek

érvényessége: 2019. január 31. Az új területi jegy csak a 2019. évre érvényesített (2020. január 31-ig

érvényes) állami jeggyel rendelkező horgásznak adható ki. A 2019. évi egységes állami horgászokmány,

valamint a területi jegyek átadás- átvételére, Zalaegerszegen a szövetségi irodában 2019. január 18-án

(péntek) 17,00 órakor, Nagykanizsán a Célpont üzletházban 2019. január 20-án (vasárnap) 10,00 órakor

kerül sor. A horgászokmányok átadása előtt tájékoztatót tartunk a törvényi és egyéb változásokról

(versenyek, programok, jegykiadás, HORINFO, horgászrendben történt változások, stb.). Figyelem! A

horgászokmányok átvétele a meghirdetettől eltérő időpontban nem lehetséges! Az egyesületekkel

megkötendő bizományosi szerződések aláírására a tagegyesület törvényes képviselője jogosult!

A bizományosi szerződés megkötésének feltétele, hogy a tagegyesület a 2018. évi elszámolási

kötelezettségének eleget tett. Az Elnökség megvizsgálta a 2018. évi forgalmazói megbízási szerződés

3.10.t) pontjának teljesítését, s megállapította, hogy néhány forgalmazónál csak részben teljesül a

szerződésben vállalt kötelezettség – mégpedig a 2018-ban fel nem dolgozott Halfogások Nyilvántartása

után be nem fizetett 100 Ft/db összeg. Az elmaradt rögzítések után befizetendő összegről az érintett

egyesületeket tájékoztatjuk, hogy tartozásukat az állami horgászokmányok átvételének napjáig a

szövetség számlaszámára történő átutalással vagy a helyszínen készpénzben kiegyenlíthessék.

2. Horgászkártya és ESZH - 2019
A szervezetkorszerűsítéshez kapcsolódóan a MOHOSZ Választmány jóváhagyta az egységes szövetségi

hozzájárulás (ESZH) módosítását. Az országosan egységes hozzájárulás 2019. évi mértéke változik, a

„2.000 Ft” kategória minden esetben azonos az állami jegy díjfizetésre kötelezettekkel, (2.200/4.200 Ft,

beleértve az ifjúsági és női horgászokat is). Az ESZH „mentesített” kör az állami jegy díja alól

mentesítettekkel egyező (70 év felettiek, a gyermekek és a fogyatékkal élők), míg az ESZH fizetésre

„nem kötelezettek” a MOHOSZ tagszervezeti rendszerén kívüli magyar egyesületi tagok és az

egyesületi tagságra nem kötelezett külföldi horgászok.

Az előzőeken kívül a következőket szeretnénk rögzíteni:

A külföldi horgászokra is kiterjedő egységes teherviselés érdekében az Elnökség támogatta, hogy az

egyesületi és MOHOSZ tagsággal nem rendelkező „nem kötelezett” horgászok az állami jegy

kiváltásakor a megyei Jövő Horgászaiért program keretein belül 1.500,- Ft/fő hozzájárulást fizetnek. A

döntés megerősítésére a Választmányi ülésen kerül sor.



2

3. HORINFO
Mint ismert, az állami horgászjegyek elektronikus rögzítését és a fogási naplók leadását a továbbiakban

majd a HORINFO rendszerben kell végezni. A HORINFO rendszer a Horgász regisztrációs,

nyilvántartási és MHK modul mellett kiegészült az EÁH, ESZH, tagnyilvántartás modullal. Az EÁH,

ESZH, tagnyilvántartás modul várhatóan január 11-től válik „élesben” elérhetővé kizárólag azon

forgalmazók számára, akik ügyintézői az előzetesen rendelkezésükre bocsátott Felhasználói kézikönyv

és az áttekintő Oktatási Segédanyag alapján az erre a célra kialakított online teszten sikeres vizsgát

tettek.

A fentieken kívül a következőket szeretnénk rögzíteni:

A tagegyesületek 2019-ben állami horgászjegyet nem adhatnak ki abban az esetben, ha az adott ponton

legalább egy teljesen lezárt, MHK befizetéssel is rendelkező regisztráció nem történt, vagy további

regisztrációt nem vállalnak, illetve a csekkek kapcsán 2019.01.03-tól a leírtakkal ellenkező, helytelen

gyakorlatot folytatnak.

4. Horgászrendek és területi jegyek
A HEZMSZ 2019-évi horgászrendjei és területi jegy rendszere az Elnökség döntése alapján több

pontban is módosult, mely változásokról a weboldalon és a horgászjegy átadásakor adunk tájékoztatást.

5. Ajándékutalvány – Országos területi jegyek
A 2019. 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.

6. Nagy kárókatona gyérítés
A szövetség ezúton is értesíti a tagegyesületeket, hogy a Mura folyón, a Zala folyón, és a Gébárti-

víztározón 2019. 01. 31-ig a nagy kárókatona riasztását és gyérítését végzi. Kérjük, hogy a horgászok a

riasztás és gyérítés ideje alatt a vízpartot balesetvédelmi okokból körültekintően közelítsék meg!

Zalaegerszeg, 2019-01-09


