2021-2022

Horgásztájékoztató

Észak-Magyarországi Horgász Egyesület

Az Észak-Magyarországi Horgász Egyesület
Elnöksége nevében köszöntöm tagjainkat!
Az egyesület tavasszal a koronavírus járvány ellenére sikeresen telepített
3 nyaras pontyot (38.701 kg) az üzemterveknek megfelelően.
Március hónapban felvételre került 1 fő halászati őr, így 4 fő főállású
halászati őr ellenőrzi a vizeinket. Ebben az évben halőreink 235 esetben
tettek feljelentést a horgászat szabályait megszegő személyek ellen, 31 fő
egyesületi taggal szemben indult fegyelmi eljárás.
Az őszi telepítés során az egyesület ragadozó (süllő, csuka), keszeg és 2
nyaras amur telepítését hajtotta végre. A saját vizekbe (Szeles I. és
Sajószentpéter I.III.III.) összesen 1.100 kg 3 nyaras ponty került
üzemterven felüli telepítésre. A MOHOSZ által kiírt pályázaton az
egyesület összesen 4500 kg súlyú hal (ponty, keszeg, csuka) telepítését
nyerte el, mely az alábbi vizekbe került: Sajó, Hernád, Bódva, Szeles II. és a
Sajószentpéteri Új-tó. Az elnyert támogatás mértéke: 45 %, a többi önerő.
Az egyesület nem tervezi az engedélyárak emelését, viszont az állami
jegyhez tartozó szövetségi hozzájárulás (ESZH) emelkedik 1.000,-Ft-al,
így az engedélyek is emelkednek ezzel az összeggel.
Új kollégánk a IV. Országos Halőri Találkozón lövészetben harmadik
helyezést ért el, a halőri csapat pedig 28 csapat közül a 10.helyen végzett.
A Debreceni-tó körül, a hejőkeresztúri oldalon mintegy 2 km hosszan az
egyesület vállalkozó segítségével járhatóvá tette az utat.
Sikeresen elindult az elektronikus horgászvizsgáztatás is, egyesületünknél 310 főből 290 fő tett sikeres vizsgát, 20 fő pedig sikertelenül
vizsgázott. Horgászvizsgára történő jelentkezés feltétele a web
oldalunkon megtalálható.
Az egyesület horgászrendje megváltozott, a kíméleti területek és a
hozzátartozó tilalmak, valamint a csónakhasználati terület a honlapon
megtalálható (www.emhe.hu). A változásokat kérem kísérjék
ﬁgyelemmel.

Covid-19 világjárvány idején horgászati
ügyintézéssel kapcsolatos eljárásrend:
Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy az engedély váltásánál húzzanak
sorszámot, 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. A szükséges iratok: horgászkártya száma,
személyigazolvány, a leadandó fogási napló helyesen kitöltve, beﬁzetett
eredeti csekkszelvény.

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 forgalmazási helyen, ennek hiányában a horgászjegy csak kétszeres díjﬁzetés
mellett adható ki.
Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy a fogási napló leadási határideje:
2022. 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.
Az egyesületi postaládába bedobott fogási naplót nem áll módunkban
elfogadni!!!
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 emeltdíjat von maga
után!!! Az emeltdíj 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.

AZ IRODA NYITVATARTÁSI RENDJE:
Hétfő: 8-12 13-15
Kedd: 8-12
Szerda: 8-12 13-15
Csütörtök: 8-11 13-17
Péntek: 8-11 13-15.30

2021. évi taglétszám:
Felnőtt tagok (tagfenntartóval együtt):
Ifjúsági tagok (tagfenntartóval együtt):
Összesen:

5.527 fő
132 fő
5.659 fő

A tagfenntartói díjak folyamatos beﬁzetése miatt a létszám még nem
végleges!!
A horgászkártyát és a személyi igazolványt szíveskedjenek magukkal
hozni az engedély váltásához!!!
Az engedély érvényesítésének kezdő időpontjáról előzetesen
tájékozódni szíveskedjenek a 46/354-500-as telefonszámon!

2022. 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 1 bot, úszós készség:
Tagfenntartás (felnőtt, iﬁ):

29.000,-Ft
43.000,-Ft
16.500,-Ft
18.000,-Ft
12.500,-Ft
9.300,-Ft
11.600,-Ft
5.500,-Ft
3.000,-Ft

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

80 év feletti régi tagoknak (folyamatos tagság szükséges) az engedély
INGYENES!!
A területi jegy érvényessége, egyben a horgászati jogosultság kezdete
legkorábban a sikeres vásárlástól, azaz az igazolt pénzügyi teljesítéstől
számított 30. perctől indulhat.
Az egyesület az alábbi kártyatípusokat fogadja el bankkártyával történő
ﬁzetésnél: Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, JCB, UnionPay.
SZÉP-kártyát nem áll módunkban elfogadni!!
Felhívjuk horgászaink ﬁgyelmét, hogy a megfelelő összeget ﬁzessék be,
beﬁzetés előtt inkább hívják a horgászegyesületet. A HORINFO
rendszerben már nem csak az állami jegyet és a tagságot, hanem a
TERÜLETI JEGY-et is rögzítjük. Ezért tájékoztatjuk horgászainkat, hogy a
visszaﬁzetések megszűnnek.
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!!

Területi és napijegyárak állami jeggyel
rendelkező horgászok részére:
Éves területi jegy:
Felnőtt általános napijegy:
Ifjúsági általános napijegy:
Sajó éves jegy:
Sajó felnőtt napijegy:
Hernád éves jegy:
Hernád felnőtt napijegy:
Csempelyes halász (Sajó-Hernád):

33.000,-Ft
4.000,-Ft
1.700,-Ft
23.000,-Ft
3.000,-Ft
23.000,-Ft
3.000,-Ft
72.000,-Ft

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

Személyi jövedelemadó 1%-a: 147.117,- Ft
Adószám: 19918819-1-05
Köszönjük és jövőre is várjuk felajánlásaikat.

Horgászkártya:
Az át nem vett horgászkártyákat a megyei Szövetségnél (Hebosz) gyűjtik.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon: 46/324-702,
címük: Miskolc, Mikszáth Kálmán u. 2. sz.

Horgászvizsga:
A horgászvizsgára való jelentkezés feltétele a horgász regisztráció
elvégzése a www.horgaszjegy.hu weboldalon. A vizsgára a horgász
online saját személyes proﬁljából jelentkezhet a horgászvizsga előtti
nap legkésőbb 23 óra 59 percig. A horgászkártya regisztráció során
megadott vagy kapott felhasználónévvel és jelszóval. A horgászvizsgára
való felkészülésben segítség a saját proﬁlban található tananyag, illetve
gyakorlás lehetősége. A vizsgázó saját laptopot, tabletet vagy
okostelefont használhat, az egyesület tabletet tud biztosítani.

A rakacai horgásztanya:
A tanya nyitásának idejéről az egyesület web és facebook oldalán adunk
tájékoztatást. Telefonszám: 46/354-500.

2022. évi hagyományos horgászverseny
Versenyszínhely:
Sajószentpéteri Új-tó
Ideje: 2022. május 28.
A nevezés és a nevezési díj beﬁzetése a helyszínen történik!
Versenyzés a versenykiírás szerint történik, a versenypályán csak a
nevezett versenyző tartózkodhat!
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 haltelepítés után a horgászati tilalom megszűnése napján.
Egyesületünk biztosítja a szemeteszsákot és az összegyűjtött szemetet
elszállítja.

Kazincbarcikai közösségi helyiség nyitvatartása a vírushelyzettől függően:
Márciusig minden páros hét hétfőjén, áprilistól minden hónap első
hétfőjén 15 és 16 óra között. Kazincbarcika, Derkovits tér 1.

Telepítések halfajonként:
Ponty 2 nyaras

1.800 kg

1.852.200 Ft

Ponty 3 nyaras

41.601 kg

36.478.716 Ft

Csuka 3 nyaras

1.270 kg

4.267.200 Ft

Süllő 3 nyaras

475 kg

2.244.375 Ft

Amur 2 nyaras

3.800 kg

3.910.200 Ft

Keszeg

2.909 kg

2.596.283 Ft

140 kg

490.000 Ft

Pisztráng 2 nyaras
Összesen:

51.838.974.-Ft

HALTELEPÍTÉS 2021.év
A telepítés időpontjáról és az ezzel kapcsolatos tilalomról az egyesület irodájában,
valamint az egyesület facebook és a www.emhe.hu honlap oldalon lehet tájékozódni.
Vízterület
Debreceni-tó
Gólem-tó
Szeles II.
Szeles I.
Szirmabesenyő I. II. III.
Sajószentpéter új-tó
Sajószentpéter I. II. III.
Borsodsziráki-tó
Mályi-tó
Ormosbánya I. II.
Hernád
Sajó
Kurityán
Bódva
Körömi-tó
Kis-Sajó
Hejő
Szinva
Összesen:

Ponty
3 ny.
6 060
6 024
1 800
1 800
2 025
2 250
1 500
643
3 928
400
6 334
6 735
822
430
850

Ponty
2 ny.

Süllő
3 ny.
100
50
50
50
50
50

900
900

75
50

Csuka
3 ny.
200
270
50
50
50
50
50
50
50
200
200

50

Keszeg
500
500
100
100
94
100
50

50
400
565

Amur
2 ny.
1 000
1 000
300
300
700

Pisztráng
2 ny.

400
100

200
100
50
100
140

41 601 kg

1 800 kg

475 kg

1 270 kg

2 909 kg

3 800 kg

140 kg

Fontos tilalmak, korlátozások!
Csónakhasználat:
- A Gólem és a Debreceni-tavak kivételével mindennemű behordásos
etetés tilos! A jelző bójákat a horgászat befejeztével el kell távolítani!
- Az etetés helyén használt bójákat a horgász köteles nevével és
regisztrációs számával ellátni! A jelölések és feliratok nélküli bóják
eltávolításra kerülnek, még akkor is, ha az etetett és jelölt helyen
horgásznak.
- Az egyesület kezelésében lévő folyóvizeken a csónak használata
engedélyezett. A Debreceni és Gólem tavakon az egyesület
weboldalán található térképen jelölt részeken lehetséges a csónak
használat, kivéve a november 01. és március 15. közötti időszakot,
amikor a szonár használata és a csónak használata is tilos!
Az egyesület többi tavain a csónak használata tilos.
- Csónakot mindenki a saját felelősségére használ, a csónakhasználati
szabályok betartásával.

Működő bányatavak horgászatára vonatkozó információ:
- Kikötő közelében 100 m-es határon belül, valamint a hajózási
útvonalakban horgászni TILOS!
- Úszó munkagépek parti horgonykötelei által bezárt területen, valamint
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 kivételével bárhol lehet.
- Járművel még a horgászok sem mehetnek be az üzemi területre.

További korlátozások:
- A Gólem és a Debreceni tavon, a Hernád, a Sajó és a Bódva folyón
kíméleti területek vannak kijelölve. Ezeken a területeken az adott
időpontokban a horgászat és halászat tilos! A kíméleti területek
leírása, koordinátái a www.emhe.hu weboldalon megtalálható.
- A Szinva patakon csak műcsalis horgászat engedélyezett.
- A Jósva patak a területi engedéllyel rendelkező tagjainknak, illetve
napijegyes horgászainknak csak a Kecső-Jósva-Tohonya patakok
összefolyásától horgászható!

- A Mályi-tó partján az önkormányzat rendelkezése értelmében a
sátorozás TILOS! Ugyancsak TILOS a tavon a bója használata is.
- 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!
- A horgász egy időben legfeljebb a Hhvtv. által előírt, 2 naptári nap alatt
megtartható halmennyiséget tarthat magánál (pld. 4 db. ponty) a
horgászhelyen, amennyiben azokat a napi fogható mennyiségek
betartásával fogta és rögzítette a fogási naplóban.
Tájékoztatjuk horgászainkat, hogy az ún. „mágnes horgászat” az egyesület
vizein a választmány döntése értelmében TILOS!!
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 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

Halőrök telefonszámai:
Főállású halőrök
Juhász János
Molnár István
Oláh István
Orosz László

30-117-5860
30-120-2859
30-308-8417
30/120-2860

Miskolc és környéke
Takács Ferenc
Veres Sándor
Pukkel István
Szabó Károly

csp.
h.
h.
h.

30-425-0191
70-632-9868
70-642-6996
70-334-6676

Sajószentpéter és környéke
Halász Zoltán
Vierg János
Béres Gábor
Balogh Gábor

csp.
h.
h.
h.

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

Kazincbarcika és környéke
Fiszter Ferenc
Fignár Nándor
Tóth Lajos
Majoros Pál Szabolcs

h.
h.
h.

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

h.

70-626-7225

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

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

csp.

Ózd és környéke
Spander Péter

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

Eredményekben gazdag békés, boldog Új Évet és jó fogást kívánok:
Dr. Faragó Péter
elnök

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: eszakhe@gmail.com
Nyomdai hibákért, elírásokért
felelősséget nem vállalunk!

