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Az egyesületnél felvételre került augusztus hónapban főállásúként 1 fő 
halászati őr, így 3 főállású halászati őr ellenőrzi a vizeinket.

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület 
Elnöksége nevében köszöntöm tagjainkat!

Az őszi telepítés során az egyesület saját vizei és a Mályi-tó, valamint 
Ormosbánya I.II. üzemterven felüli ponty telepítésben részesültek 
2020.november 10-én: Szeles I és II. 600-600 kg, Ormosbánya 200 kg, 
Szirmabesenyő I-II-III. 1000 kg, S.péter Új-tó 750 kg, S.péter I-II-III. 500 kg, 
Borsodszirák 300 kg, Mályi-tó 1000 kg, összesen: 4.950 kg.

Halőreink ebben az évben eddig 220 db. feljelentést kezdeményeztek a 
szabálytalan horgászatot folytató személyek ellen. A szabálytalan 
horgászat miatt kirótt büntetés 9.056.500,-Ft eddig, melyet az 
államkincstárnak fizetnek be a szabálytalanul horgászók. Sajnos volt 
olyan személy, akit az éven ötször értek tetten a halőrök jogosulatlan 
horgászat miatt, eddig 1.715.000,-Ft büntetést kapott. 

Az egyesület tavasszal a koronavírus járvány ellenére sikeresen telepített 
az üzemterveknek megfelelően. A MOHOSZ májusban intervenciós 
országos haltelepítést végzett, melynek egyesületünk is kedvez-
ményezettje volt.

Az egyesület újabb 10 évre alhaszonbérleti szerződést írt alá a 
Lasselsberger Kft-vel a Debreceni és Gólem-tavak halászati jogára 
vonatkozóan. 2021.január 01. napjától kezdődően a horgászat ezen a két 
vízterületen is 0-24 órás, mint az egyesület többi vizén.

Egyesületünknél már bankkártyával is lehet fizetni. Az elfogadott 
kártyatípusokról bővebben az engedélyáraknál adunk tájékoztatást.

A Hernád folyó 8859 kg, a Sajó folyó 10120 kg, a Kurityáni-tó 500 kg és a 
Bódva folyó 1472 kg plusz pontyot kapott az üzemterven felül.

Horgászrendünk a honlapunkon (www.emhe.hu) megtalálható.



Covid-19 világjárvány idején horgászati 
ügyintézéssel kapcsolatos eljárásrend:

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy az engedély váltásánál tartsák be 
az egészségügyi előírásokat, így az ügyféltérbe lépve használjanak 
maszkot, és a kihelyezett kézfertőtlenítőt, az ügyfelek egymástól 
minimum 2 méterre helyezkedjenek el. Az ügyféltérben csak 2 fő 
tartózkodhat egyszerre.  Válasszák a postai úton történő engedély 
érvényesítést. A szükséges iratok: horgászkártya száma, a leadandó 
fogási napló helyesen kitöltve, befizetett eredeti csekkszelvény és 
felbélyegzett válaszboríték. Vigyázzunk egymásra!!

A fogási napló leadás szabályai:

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a fogási napló leadási határideje: 
2021. február 28. Leadás személyesen, illetve tértivevényes 
küldeményként postai úton történhet. A postai feladást igazoló 
tértivevényt szíveskedjenek megőrizni! A postán küldött fogási naplóról 
igazolást csak abban az esetben adunk ki, ha Önök jelzik, hogy nem 
egyesületünknél váltják ki a tárgyévi állami horgászjegyet.

Fokozottan felhívjuk tagjaink figyelmét a fogási napló helyes kitöltésére:

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 
forgalmazási helyen, ennek hiányában a horgászjegy csak kétszeres 
díjfizetés mellett adható ki.

Az egyesületi postaládába bedobott fogási naplót nem áll módunkban 
elfogadni!!

A horgászható vizek és víztérkódok megtalálhatóak az adott területi, 
illetve napijegyen.

(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: 3.000,-Ft, melyet a 2013. évi CII. halászati 
törvény ír elő és nem az egyesület!



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 
horgászjegyet a kiadásra jogosult egyesület.

2021. évi horgászengedély árak tagok részére:

Régi felnőtt tag, folyamatos tagság esetén:
Új belépő felnőtt tag: 
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:
Tagfenntartás (felnőtt, ifi):

28.000,-Ft
42.000,-Ft
15.500,-Ft
17.000,-Ft
12.500,-Ft

8.300,-Ft
10.600,-Ft

5.500,-Ft
3.000,-Ft

Felhívjuk a figyelmet, hogy a halőr az aktuális védelmi, járványügyi 
jogszabályi rendelkezések megszegőit a rendőrhatóság felé feljelenteni 
köteles, illetve a jogszabályi és horgászszervezeti járványügyi előírások 
és korlátozások be nem tartása esetén a horgászat beszüntetését 
kezdeményezheti.

Covid-19 világjárvány idején, ha a horgászat mellett döntenek:
akkor a vízparton a horgászhelyek tekintetében a nem ugyanazon 
háztartásban élők a 3 méteres távolságot minden irányban tartsák meg 
egymástól.

Engedélyeket egyesületünk tárgy év október 31. napjáig értékesít a tagjai 
felé.

Az egyesület az alábbi kártyatípusokat fogadja el bankkártyával történő 
fizetésnél: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB, UnionPay.

A horgászkártyát és a személyi igazolványt szíveskedjenek magukkal 
hozni az engedély váltásához a HORINFO-ban történő 4T adat-
egyeztetéshez!!!!

Az engedély érvényesítésének kezdő időpontjáról előzetesen 
tájékozódni szíveskedjenek a 46/354-500-as telefonszámon!



Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a csekk befizetése során a postán 
kérhetik a személyi igazolványt, ezért azt szíveskedjenek magukkal vinni 
a befizetéshez!

A horgásztájékoztatóhoz mellékelünk csekket is, a befizetés csekken is 
történhet. Személyes érvényesítéshez szükséges a csekk feladóvevénye, 
horgászkártya és személyi igazolvány. Továbbra is érvényes: egy csekken 
egy jogcím fizethető be!! 

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a megfelelő összeget fizessék be, 
befizetés előtt inkább hívják a horgászegyesületet. A HORINFO 
rendszerbe már nem csak az állami jegyet és a tagságot, hanem a 
TERÜLETI JEGY-et is rögzítjük. Ezért tájékoztatjuk horgászainkat, hogy 
a visszafizetések megszűnnek, mindenki ennek megfelelően 
mérlegeljen befizetés előtt!!

A tranzakció során a kiadandó nyugtára rá kell vezetnünk a horgász 
nevét és a kiadott bizonylatok sorszámát. Ez az ügyintézési időt 
meghosszabbíthatja, kérjük türelmüket és megértésüket!!

Amennyiben a horgász online (a HORINFO-rendszerben saját maga) 
vásárolja meg a napijegyet, a jegy érvényessége, egyben a horgászati 
jogosultság kezdete legkorábban a sikeres vásárlástól, azaz az igazolt 
pénzügyi teljesítéstől számított 30.perctől indulhat.

Éves területi engedély:
Felnőtt általános napijegy:
Ifjúsági általános napijegy:
Sajó éves jegy:
Sajó felnőtt napijegy:
Hernád éves jegy:
Hernád felnőtt napijegy:

33.000,-Ft
4.000,-Ft
1.700,-Ft

23.000,-Ft
3.000,-Ft

23.000,-Ft
3.000,-Ft

Területi és napijegyárak állami jeggyel 
rendelkező horgászok részére:

Tájékoztatásul közöljük, hogy vizeinken a horgászat 0-24 óra között 
engedélyezett.



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

2020. évi taglétszám:

Felnőtt tagok (tagfenntartóval együtt):

Összesen: 
Ifjúsági tagok (tagfenntartóval együtt):

A tagfenntartói díjak folyamatos befizetése miatt a létszám még nem 
végleges!!

Adószám: 19918819-1-05

Személyi jövedelemadó 1 %-a: 228.994,- Ft

5.484 fő
145 fő

5.629 fő

Horgászkártya:
Az át nem vett horgászkártyákat a megyei Szövetségnél (Hebosz) 

gyűjtik. Náluk lehet érdeklődni az alábbi telefonszámon: 46/324-702, 
címük: Miskolc, Mikszáth Kálmán u. 2. sz.

A horgászvizsgára való jelentkezés feltétele a horgász regisztráció 
elvégzése, a horgász saját profiljából a horgász tananyag letölthető. 

Jövőre már elektronikus állami horgász vizsgák lesznek.

Horgászvizsga:

A tanya üzemeltetésének feltétele a Covid-19 vírus teljes megszűnése.  
A tanya nyitásának idejéről az egyesület web és facebook oldalán adunk

Rakacai horgásztanya:

tájékoztatást. Telefonszám: 46/354-500.

SZÉP-kártyát nem áll módunkban elfogadni!!

Köszönjük felajánlásaikat, kérjük jövőre is tiszteljenek meg bennünket 
az adójuk 1 %-val.



2020. évi hagyományos horgászverseny

Ideje: A Covid-19 vírus teljes megszűnése esetén az egyesület web és 
facebook oldalán adunk az időpontról tájékoztatást.

Nevezés a helyszínen: 06.00-07.00 óra között.

Sajószentpéteri Új-tó

A nevezés és a nevezési díj befizetése a helyszínen történik!

Verseny: 07.30-12.00 óra

Versenyzés a versenykiírás szerint történik, a versenypályán csak a 
nevezett versenyző tartózkodhat!

Versenyszínhely:

Telepítések halfajonként:
Ponty 3 nyaras
Ponty 3 nyaras
Ponty 3 nyaras
Amur 2 nyaras
Süllő 3 nyaras
Csuka 3 nyaras
Pisztráng 2 nyaras
Keszeg
Összesen:

20.951 kg
38.919 kg

4.950 kg
3.800 kg
1.050 kg
2.000 kg

140 kg
3.540 kg

intervenciós
30.648.713 Ft

3.898.125 Ft
3.192.000 Ft
4.961.250 Ft
5.271.000 Ft

490.000 Ft
2.541.362 Ft

51.002.450 Ft

Tavaszi haltelepítés után a horgászati tilalom megszűnése napján.
Egyesületünk biztosítja a szemeteszsákot és az összegyűjtött szemetet 

elszállítja.

Telepítések napján: 8-12 óráig. 
Sajószentpéteri I-II-III., valamint a Sajószentpéteri Új-tavon

Ormosbányai, Kurityáni, Szelesaknai I.-II. tavakon 

Környezetvédelmi napok:

Márciusig minden páros hét hétfőjén, áprilistól minden hónap első 
hétfőjén 15 és 16 óra között.  Kazincbarcika, Derkovits tér 1.

Kazincbarcikai közösségi helyiség nyitvatartása a vírushelyzettől függően:
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A Hernád és a Sajó folyón csónak használata engedélyezett.
Csónak használatnál a vízirendészeti szabályokat be kell tartani!

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 honlapján a Debreceni és Gólem tóra vonatkozó 
csónakhasználati térkép megtalálható!
A Gólem és Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos 
etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!

A csónakhasználati szabályok be nem tartása szabálysértési 
eljárást, valamint fegyelmi eljárást von maga után.

Az egyesület összes tavain a csónak használata tilos, kivétel a 
Debreceni és Gólem-tó.  

-

-

-

-

-

Csónakhasználat:
Fontos tilalmak, korlátozások!

Működő bányatavak horgászatára vonatkozó információ:

A kíméleti területeken a területi jegyen szereplő időpontokban tilos a 
horgászat. Járművel még a horgászok sem mehetnek be az üzemi területre.

Úszó munkagépek parti horgonykötelei által bezárt területen, valamint azok 
környezetében 10 méteren belül tartózkodni TILOS!

Kikötő közelében 100 m-es határon belül, valamint a hajózási 
útvonalakban horgászni 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 kivételével bárhol lehet. 

-

-

-
-

-

-

-

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 horgászati tevékenységet folytató személy egyidejűleg legfeljebb a területi 
jegy szerint 2 napi darabszám- és mennyiségi korlátozásnak megfelelő 
mennyiségű, megfelelően élve tartott vagy kíméletesen elpusztított halat 

További korlátozások:



A horgász köteles az általa kifogott és megtartani kívánt halat saját, önálló 
szákban tartani!

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy vizeink mentén az avar és a nád 
égetése szigorúan tilos!

A Gólem és a Debreceni tavon, a Hernád, a Sajó és a Bódva folyón kíméleti 
területek vannak kijelölve. Ezeken a területeken a területi jegyen felsorolt 
időpontokban a horgászat és halászat tilos!
A Jósva patak a területi engedéllyel rendelkező tagjainknak, illetve 
napijegyes horgászainknak csak a Kecső-Jósva-Tohonya patakok 
összefolyásától horgászható!

kizárólag a horgászatához használt vízi járművön, vagy horgászhelyén és 
legfeljebb 48 órán át tárolhat addig, amíg maga is a helyszínen tartózkodik.

A Mályi-tó partján az önkormányzat rendelkezése értelmében a sátorozás 
TILOS! Ugyancsak TILOS a tavon a bója használata is.

-

-

-

-

-

Tájékoztatjuk horgászainkat, hogy az ún. „mágnes horgászat” az egyesület 
vizein a választmány döntése értelmében TILOS!!

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a horgász köteles a horgászat meg-
kezdése 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 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!!!

E-mail: kornyezet.fo.miskolc@borsod.gov.hu

Víz- és környezetszennyezés esetén kérjük a Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztályt hívni a 46/517-300 telefonszámon.

Főállású halőrök telefonszámai megváltoztak!! Az új elérhetőségek:

Főállású halőrök
Oláh István
Molnár István
Orosz László

30-308-8417
30-120-2859
30-120-2860

Halőrök telefonszámai:



Sajószentpéter és környéke
Halász Zoltán csp. 20-536-8962
Vierg János
Béres Gábor
Balogh Gábor

h.
h.
h.

70-303-9425
30-986-6784
20-277-0854

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.

Ózd és környéke
Spander Péter
Lőrincz Zoltán

h.
h.

70-626-7225
30-621-8344

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

Takács Ferenc
Vadászi Tamás
Veres Sándor
Pukkel István
Szabó Károly
Rónai József

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

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

Miskolc és környéke

Eredményekben gazdag békés, boldog Új Évet és jó fogást kívánok:

elnök
Dr. Faragó Péter



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: www.emhe.hu 
E-mail: e.horgasz@chello.hu

Nyomdai hibákért, elírásokért 
felelősséget nem vállalunk!


