
Horgásztájékoztató
Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

2018-2019



Az Észak-Magyarországi
Horgász Egyesület Elnöksége

nevében köszöntöm a tagságot!

Eredményekben gazdag békés boldog Új Évet és jó fogást kívánok:

Dr. Faragó Péter
elnök

Figyelem Horgászkártya regisztráció!!!!!

A 2019-es év változásokat hoz a horgászok életében. Felhívjuk horgá-
szaink figyelmét a horgász regisztráció elvégzésére. A regisztrációhoz
adókártya, lakcím kártya és személyigazolvány szükséges. A horgász-
kártya igénylése 2019. január 1-től a horgászat gyakorlásának és az
állami horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes feltétele lesz.
Az egyszeri regisztrációs díj 2.200,-Ft. A horgászkártya érvényességi
ideje 5-6 év. A felnőtt, ifjúsági és gyermek horgászoknak is kell regiszt-
rálniuk. Az ifjúsági és gyermek horgászok esetében először a gond-
viselőt regisztráljuk majd az ifjúsági és gyermek horgászokat rendeljük
a gondviselőhöz. A gondviselő regisztrálásához is szükséges az adó-
kártya, lakcím kártya és a személyigazolvány. A gyermek horgásznak a
kártya kiváltása nem kötelező csak a regisztráció. Az igényelt horgász-
kártya lakcímre érkezik ajánlott küldeményként.

A bevezetésre kerülő horgászkártya 2019. január 1-jét követően azonnal
kiváltja a jelenlegi papíralapú horgász igazolványt majd a kapcsolódó
szövetségi elektronikus alkalmazásokkal fokozatosan egyszerűbbé és
átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt, ezáltal az
állami-és a területi horgászjegyek kiadását is.

A jövőbeni változásokról konkrét információval még nem rendelkezünk,
ezért kérjük, Önöket figyeljék a web és facebook oldalunkat, ahol az
aktuális hírek-információk megtalálhatóak lesznek.



A várható változások miatt (Horinfó rendszerben napi-területi jegyek
rögzítése) a napijegy árusító helyek nevét, elérhetőségét az egyesület
honlapján fogjuk közzé tenni!!!

A fogási napló leadás szabályai:

A fogási naplót annál az egyesületnél kell leadni, ahol az állami jegyet
váltotta a horgász. Amennyiben a horgász nem a kiadás helyén vált ki új
állami horgászjegyet akkor a kapott igazolást le kell adni az új forgal-
mazási helyen, ennek hiányában a horgászjegy csak kétszeres díjfizetés
mellett adható ki.

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a fogási napló leadási határideje:
2019. február 28. tértivevényes külde-Leadás személyesen, illetve
ményként postai úton történhet. A postai feladásról a tértivevényt
szíveskedjenek megőrizni! A postán küldött fogási naplóról igazolást
csak abban az esetben adunk ki, ha Önök jelzik, hogy nem egyesüle-
tünknél váltják ki a tárgyévi állami horgászjegyet.

Fokozottan felhívjuk tagjaink figyelmét a fogási napló helyes kitöltésére:
(a horgászattal eltöltött napok számát összeadni (7. oldal), víztérkód
helyes használata, a fogások napló végén történő összesítése (38.oldal
ill. 42.oldal). A helytelenül kitöltött, de időben leadott fogási napló, illetve
a helyesen kitöltött, de időn túl leadott fogási napló is büntetést von
maga után!!! A büntetés mértéke: 2.000,-Ft, melyet a 2013. évi CII. halá-
szati törvény ír elő és nem az egyesület.

A horgászható vizek és víztér-kódok megtalálhatóak az adott területi
illetve napijegyen.

Az állami horgászjegy megsemmisülését vagy elvesztését a horgász
haladéktalanul köteles bejelenteni, ott ahol az okmány kiadásra került. A
horgász kérelmére díj megfizetése ellenében pótolhatja az állami hor-
gászjegyet a kiadásra jogosult egyesület.



Személyi jövedelemadó 1 %-a   291.235,- Ft

Adószám: 19918819-1-05

Kérjük jövőre is tiszteljenek meg bennünket felajánlásukkal!

2019. évi horgászengedélyek díjai:

Az a horgász, aki regisztrált és megkapta a horgászkártyáját szíves-
kedjen az engedély váltásához magával hozni!!!

A 2019. évi engedély érvényesítésének kezdő időpontjáról előzetesen
tájékozódni szíveskedjenek a 46/354-500-as telefonszámon!!!!!

Régi felnőtt tag, folyamatos tagság esetén:
Új belépő felnőtt tag:
Új belépő felnőtt tag 70 év felett:

Régi ifi tag (2 bot):
Új belépő ifi tag (2 bot):

70 év feletti régi tag:

Állami jegy váltása régi tagoknak:
Állami jegy váltása új tagoknak:

Gyerekjegy (csak úszós):

26.000,-Ft
40.000,-Ft
38.000,-Ft

14.000,-Ft
15.500,-Ft

12.000,-Ft

7.200,-Ft
9.500,-Ft

5.200,- Ft

80 év feletti régi tagoknak  (folyamatos tagság) az engedély
INGYENES!!

Az engedélyek árát továbbra is a kiküldött csekken kérjük befizetni,
egy csekken egy jogcím fizethető be!!!!!!

Bankkártyát és SZÉP kártyát, stb. nem áll módunkban elfogadni!!!



Területi jegyárak horgászok részére:

Éves területi engedély érvényes állami
horgászjeggyel rendelkezők részére:
Felnőtt napijegy:
Ifjúsági általános napijegy:
Debreceni- és Gólem tó felnőtt napijegy
Émhé-nél váltott állami jegy esetén
(a horgászat 0-24 óra között engedélyezett):
Debreceni-és Gólem tó felnőtt napijegy
más egyesületi tagság esetén
(a horgászat 6-22 óra között engedélyezett):
Sajó éves jegy:
Sajó felnőtt napijegy:
Hernád éves jegy:
Hernád felnőtt napijegy:

31.500,-Ft
3.500,-Ft
1.500,-Ft

4.000,-Ft

4.000,-Ft
21.000,-Ft

2.500,-Ft
21.000,-Ft

2.500,-Ft

Tájékoztatásul közöljük, hogy napijeggyel a horgászat 0-24 óra között
engedélyezett a vizeinken.
Kivétel: A Debreceni – és Gólem tó felnőtt napijegy vásárlása esetén az a
horgász, aki nem az Émhé-nél váltott állami jegyet, az 6-22 óra között
horgászhat a vízen.

AZ IRODA NYITVATARTÁSI RENDJE:
Hétfő: 8-12
Szerda: 8-12
Péntek: 8-11

Kedd: 8-12
Csütörtök: 8-11

13-15
13-15
13-15.30

13-17

2018. évi taglétszám:

Felnőtt tagok (tagfenntartóval együtt):
Ifjúsági tagok (tagfenntartóval együtt):
Összesen:
A tagfenntartói díjak folyamatos befizetése miatt a létszám még nem
végleges!!

5.096 fő
102 fő

5.198 fő
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Telepítések halfajonként összesen:

Ponty 3+

Süllő 3+

Csuka 2+, 3+

Keszeg 3+

Amur 2+

Pisztráng 2+

Compó 3+

Domolykó, paduc

Összesen:

39 698 kg

823 kg

1 516 kg

3 297 kg

2 400 kg

140 kg

50 kg

201 kg

30 060 706 Ft

3 802 260 Ft

4 902 744 Ft

1 713 616 Ft

1 829 520 Ft

490 000 Ft

78 750 Ft

104 470 Ft

42 982 066 Ft

2019. évi hagyományos horgászverseny:
Versenyszínhely:

Sajószentpéteri Új-tó
Ideje: 2019. május 25. (szombat)

A nevezés és a nevezési díj befizetése a helyszínen történik!
Nevezés a helyszínen: 06.00 – 07.00 óra között.

Verseny: 07.30 – 12.00 óra

Környezetvédelmi napok:
Sajószentpéteri I-II-III., valamint a Sajószentpéteri Új-tavon

Telepítések napján: 8-12 óráig.
Ormosbányai, Kurityáni, Szelesaknai I.-II. tavakon
Tavaszi és az őszi haltelepítés után a horgászati

tilalom megszűnése napján.
Továbbá Szeles I-II. tavakon május, június, július, augusztus,

szeptember hónapok első szombatján reggel 7 órától.
Szervező: Fiszter Ferenc

Info: 70-701-7386

Kazincbarcikai közösségi helyiség nyitva tartása:
Májusig minden páratlan hét hétfőjén, júniustól minden hónap első

hétfőjén 15-16 óra között. Kazincbarcika, Derkovits tér 1.



Horgászvizsga:

Érdeklődni az egyesületi irodában személyesen vagy telefonon a
46-354-500. Vizsgaidőpontok közzététele az egyesület facebook és a

www.emhe.hu honlap oldalon. Tananyag letölthető: www.emhe.hu

Rakacai horgásztanya:

Szeretettel várunk minden tagunkat a Rakacai-tó partján lévő
horgásztanyánkra. Szobafoglalás az egyesület irodájában.

Tel: 46-354-500.

Felhívjuk Tisztelt Horgászaink figyelmét, hogy minden hónap első
csütörtökén, a helyi csoportok és a halőrök részére megbeszélést,
eligazítást tartunk az egyesület klubhelyiségében 16 órától.
Az esetlegesen felmerülő problémákkal ezen időpontban kereshetik fel
az egyesület vezetőségét.

Fontos tilalmak, korlátozások!
Csónakhasználat:

A Debreceni és Gólem tavakon a bójával kijelölt helyeken a csónak
használata megengedett, kivéve november 01. és március 15.
közötti időszakot, amikor a szonár használata és a csónak
használata is tilos! Az egyesület összes tavain a csónak használata
tilos, kivétel a Debreceni és Gólem-tó. A Hernád és a Sajó folyón
csónak használata engedélyezett. Az egyesület honlapján a
Debreceni és Gólem tóra vonatkozó csónakhasználatra kijelölt
területre vonatkozó térkép megtalálható!
A Gólem és Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos
esetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell
távolítani!
Csónak használatnál a vízirendészeti szabályokat be kell tartani! A
csónakhasználati szabályok be nem tartása szabálysértési eljárást,
valamint fegyelmi eljárást von maga után.

-

-

-



Működő bányatavak horgászatára vonatkozó információ:

Kikötő közelében 100 m-es határon belül valamint a hajózási útvona-
lakban horgászni TILOS!
Úszó munkagépek parti horgonykötelei által bezárt területen, vala-
mint azok környezetében 10 méteren belül tartózkodni TILOS!
Emelőgépes kotrógépek hatósugarain belül tartózkodni TILOS!
A Gólem és a Debreceni tavakon horgászni az eddigi normák alapján
a bányadepók, kikötők és a hajózási útvonalak valamint a kíméleti
területek kivételével bárhol lehet. Járművel még a horgászok sem
mehetnek be az üzemi területre.

További korlátozások:

Sajószentpéter I-II-III. tavakon kérjük az etetőanyag használatát
valamint a helyhez szoktató etetést, a vizek minőségének javítása
érdekében mellőzni szíveskedjenek!
A méretkorlátozással védett és megtartani kívánt halakat, fogás után
azonnal – a horgászat folytatása előtt – be kell jegyezni a fogási
naplóba.
A Gólem és a Debreceni tavon, a Hernád, a Sajó és a Bódva folyón
kíméleti területek vannak kijelölve. Ezeken a területeken a horgászat
tilos!
A Jósva patak a területi engedéllyel rendelkező tagjainknak, illetve
napijegyes horgászainknak csak a Kecső-Jósva-Tohonya patakok
összefolyásától horgászható!
Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy vizeink mentén az avar és a
nád égetése szigorúan tilos!
A horgász köteles az általa kifogott és megtartani kívánt halat saját,
önálló szákban tartani!

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a horgász köteles a horgászat

megkezdése előtt a talált szemetet, hulladékot összegyűjteni, nem

hivatkozhat arra, hogy a szemét már a horgászat megkezdése előtt a

horgászhelyen volt. A horgászat közben keletkező hulladékkal együtt a

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-



Sajószentpéter és környéke
Halász Zoltán
Vierg János
Béres Gábor
Balogh Gábor
Guba Csaba

csp.
h.
h.
h.
th.

20-536-8962
70-303-9425
30-986-6784
20/277-0854
30/605-6227

horgászat befejeztével köteles magával vinni. Szemetes horgászhelyen

való horgászat szabálysértési eljárást és a területi engedély helyszíni

bevonását eredményezi.

Halpusztulás esetén az egyesületet vagy a horgásztájékoztatóban

szereplő halőröket lehet értesíteni!!!

Víz- és környezetszennyezés esetén kérjük a Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályt hívni a 46/517-300 telefonszámon. E-
mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Miskolc és környéke
Takács Ferenc
Vadászi Tamás
Veres Sándor
Pukkel István
Szabó Károly
Rónai József
Orosz László

csp.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

30-425-0191
20-998-3090
70-632-9868
70-642-6996
70-334-6676
20-400-7903
70/932-2627

Halőrök telefonszáma:

Főállású halőrök
Oláh István
Molnár István

30-308-8417
70-322-4878



Encs és környéke
Szántó Róbert
Luterán Péter
Szarvas Lajos
Sváb Róbert
Takács Viktor
Lipták Péter
Jakab Martin

csp.
th.
th.
th.
th.
th.
th.

70/636-7187
30-535-3517
70-333-5265
70-376-6568
70-775-3132
70-432-0853
70-391-6110

Ózd és környéke
Posta László
Balogh Zoltán
Spander Péter
Baráth Imre
Lőrincz Zoltán
György Péter

csp.
h.
h.
th.
h.
h.

30-419-6956
30-477-1316
70-626-7225
30-824-4107
30-458-2957
30-303-5867

Kazincbarcika és környéke
Fiszter Ferenc

Fignár Nándor
Tóth Lajos
Majoros Pál Szabolcs

70-701-7386
30-621-3683
70-377-9971
20-320-2562
70/771-0564

csp.

h.
h.
th.



Kiadja: Észak-Magyarországi Horgász Egyesület
3525 Miskolc, Széchenyi u. 73.

Kereskedelmi forgalomba nem kerülő,
tagoknak ingyenes információs kiadvány.

Felelős szerkesztő: Laskó Miklós

Az esetleges időpont és árváltoztatás jogát
az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület fenntartja!

További információ:
Telefon: +36 (46) 354-500

Honlap: E-mail:www.emhe.hu e.horgasz@chello.hu
Nyomdai hibákért, elírásokért felelősséget nem vállalunk!
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