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Az Észak-Magyarországi
Horgász Egyesület Elnöksége

nevében köszöntöm a tagságot!

Tisztelt Horgásztársak!

Ebben az évben a korábbiaktól eltérően május-június hónapban került
sor a halasításra, mert az új üzemtervek jogerőre emelkedéséig nem
volt lehetőség a telepítésre, ezért nem a vezetés döntésétől függött a
telepítés időpontja.

Jövőre visszatérünk a kora tavaszi és a késő őszi telepítésre.

Engedélyt kértünk és kaptunk a Debreceni, Gólem és Mályi tavakban
amurtelepítésre, melyre 2017-ben kerül sor.

2017. január 1-től az egyesület választmánya határozatot hozott az új
árakról és az új árak még mindig lényegesen alacsonyabbak más egye-
sületek árainál, melyről mindenki meggyőződhet, mert az interneten az
egyesületek árai megtalálhatóak. Természetesen a jövőben ilyen mérté-
kű emelésre nem kerül sor.

Időnként elhangzanak vélemények még a korábbi árak mellett is, hogy
kevés a hal a vízben ennek ellenkezőjéről szolgáljon bizonyítékul a 2014.
évi visszafogási adat, 43.319 kg, azaz 430 mázsa és 19 kiló. 2015. évtől
adatokkal nem rendelkezünk, mert a SZÁK program ezt nem tette
lehetővé.

A felemelt árakból adódó bevételi többletet kizárólag halvásárlásra és
az ellenőrzések fokozására fogjuk fordítani.
Egyesületünk ez évtől alkalmaz két főállású halőrt, akik a társadalmi
halőrökkel együtt a jövőben mindent megtesznek annak érdekében,
hogy a szabálytalanul horgászókat felderítsék.



Az őrzések hatékonyságát erősítve a Mohosz-hoz pályázatot nyújtottunk
be, melynek eredményeként a tavasz folyamán beszerezhetünk 1 db. te-
repjáró gépkocsit, hőkamerákat - melyek éjjel is nagy segítséget adnak a
felderítésekhez - , digitális fényképezőgépet, valamint távcsövet beépí-
tett digitális kamerával és egy nagy teljesítményű motorcsónakot. Ez
nagyon kedvező részünkre, mert mindössze 30 %. önrészt kell fizetnünk
az eszközökért.

A Jósva-Szuha-Bán patakok Natura 2000 természetvédelmi területen
találhatóak ezért a telepítésüket nem engedélyezték. Az itt kifogott ős-
honos halakat a fogást követően haladéktalanul vissza kell bocsátani a
vízbe, ez a „fogd meg és ereszd el” horgászat.

Jelenleg is tárgyalások folynak újabb vizek megszerzéséről, a dönté-
sekre várhatóan a területi jegyek nyomdába leadásáig nem kerül sor.
Ezért kérem, kísérjék figyelemmel egyesületünk honlapját:
www.emhe.hu, ahol tájékoztatást adunk, ha sikerül az új vizeket meg-
szerezni.

Kérjük jövőre is tiszteljenek meg bennünket adójuk 1%-ának
felajánlásával.
Személyi jövedelemadó 1%-a 279.154,- Ft
Adószám: 19918819-2-05

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

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.



Tájékoztatjuk horgászainkat, hogy január hónaptól 2017. évi engedé-
lyeket érvényesítünk.

Felhívjuk horgászaink figyelmét, hogy a fogási napló leadási határideje:
2017. február 28. Leadás személyesen, illetve tértivevényes külde-
ményként postai úton történhet. A postai feladásról a tértivevényt szí-
veskedjenek megőrizni! A postán küldött fogási naplóról igazolást csak
abban az esetben adunk ki, ha Önök jelzik, hogy nem itt váltják ki a tárgy-
évi állami horgászjegyet.

Fokozottan felhívjuk tagjaink figyelmét a fogási napló helyes kitöltésére
(horgászattal eltöltött napok száma (7. oldal), víztérkód helyes haszná-
lata, a fogások napló végén történő összesítése (38. oldaltól). A helytele-
nül 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 halászati törvény ír elő (2013.évi CII. tv.), és
nem az egyesület.

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

Telepítések halfajonként összesen:
Ponty 3+

Keszeg

Süllő

Csuka

Pisztráng

Csuka en.

Süllő en.

Keszeg en.

Összesen:

42 456kg

2 300kg

1 079kg

299kg

140kg

23 000db

20 000db

22 000db

34 145 412 Ft

1 314 450 Ft

3 960 254 Ft

801 230 Ft

490 002 Ft

350 520 Ft

152 400 Ft

69 850 Ft

41 284 118 Ft



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

Befizetett csekkszelvénnyel szíveskedjenek irodánkat felkeresni az
engedély váltásakor a gyorsabb ügyintézés érdekében. Lehetőség van
az új engedélyeket postai úton is megkapni. Ehhez be kell küldeni a
kitöltött fogási naplót, a horgászigazolványt, a befizetett csekket és a
felbélyegzett válaszborítékot.
Bankkártyát és SZÉP kártyát, stb. nem áll módunkban elfogadni!!!

80 év feletti régi tagoknak az engedély INGYENES!!

2017. évi horgászengedélyek díjai:
Engedély váltása: 2017. január hónap

Régi felnőtt tag, folyamatos tagság esetén:
Régi felnőtt tag
(aki Szept. 1-e után vált kompletten engedélyt):
Új belépő felnőtt tag:
Új belépő felnőtt tag 70 év felett:

Régi ifi tag:
Új belépő ifi tag:

70 év feletti régi tag:
Régi felnőtt kettős tagság:
Új belépő kettős tagság:

Tagfenntartó felnőtt:
Tagfenntartó ifi:

Sajó csempelyes:
Hernád csempelyes:

Gyerekjegy:

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

26.000,-Ft

16.000,-Ft
40.000,-Ft
38.000,-Ft

11.000,-Ft
12.500,-Ft

12.000,-Ft
24.000,-Ft
31.000,-Ft

2.000,-Ft
800,-Ft

70.000,-Ft
70.000,-Ft

5.200,-Ft

6.600,-Ft
9.500,-Ft



Területi jegyárak horgászok részére:

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.

2016. évi taglétszám:
Felnőtt tagok (tagfenntartóval együtt):
Ifjúsági tagok (tagfenntartóval együtt):
Összesen:

Rendezvényeink:
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.

5.609 fő
151 fő

5.760 fő

Éves területi engedély már érvényes állami jeggyel
rendelkezők részére:
Hetijegy:
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
15.000,-Ft

3.500,-Ft
1.500,-Ft

4.000,-Ft

4.000,-Ft
19.000,-Ft

2.000,-Ft
19.000,-Ft

2.000,-Ft



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

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 köz-
ben keletkező hulladékkal együtt a horgászat befejeztével köteles magával vinni.
Szemetes horgászhelyen való horgászat szabálysértési eljárást és a területi
engedély helyszíni bevonását eredményezi.
Szeretnénk a „Te Szedd” országos mozgalomhoz csatlakozni kérjük, hogy
figyeljék az ezzel kapcsolatos közleményeinket a facebook oldalunkon a sikeres
akcióban való részvétel céljából.

Kazincbarcikai közösségi helyiség nyitva tartása:
Májusig minden páratlan hét hétfőjén, júniustól
minden hónap első hétfőjén 15-16 óra között.

Kazincbarcika, Derkovits tér 1.

Állami horgászjegy megfizetése alól mentesül az a rokkant személy, aki
a BAZ. Megyei Kormányhivatal halászati felügyelőjétől (Miskolc,
Blaskovics u. 24.) határozattal rendelkezik, hogy erre jogosult. A
határozat bemutatása engedély váltásakor szükséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy elvesztett vagy megsemmisült állami
horgászjegyet érvényteleníteni kell a fent megadott hivatalnál és címen.
A kapott határozat bemutatásával egyesületünk új állami horgászjegyet
állít ki és pótolja az elveszett igazolványt, melynek ellenértéke: 4.500,-Ft



Fontos tilalmak, korlátozások!
Csónakhasználat

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

Működő bányatavak horgászatára vonatkozóan
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, valamint a kíméleti területek kivételével bárhol lehet.
Járművel még a horgászok sem mehetnek be az üzemi területekre.
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!
Sajószentpéteri 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-tavakon 2011. január 1-től a Debreceni
főútvonal (35-ös út) melletti 100-100m, valamint a kavicsosztályozó
üzemterületének végéig terjedő iszapos terület kíméleti terület. Ezen
a területen horgászni 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!

Víz és környezetszennyezés esetén kérjük a
Környezetvédelmi Felügyelőséget hívni a 46-517-300-as

telefonszámon.

Halpusztulás esetén az egyesületet vagy a
horgásztájékoztatóban szereplő halőröket lehet értesíteni!!!

Az Egyesület horgászrendje változik, ezért az új horgászrend
a területi engedélyen, napijegyen, facebook  és a
www.emhe.hu honlap oldalunkon megtalálható.

-

-

-

-

-

Horgászvizsga:
Érdeklődni az egyesületi irodában személyesen vagy telefonon.

Tel: 46-354-500. Vizsgaidőpontok közzététele előreláthatólag 2017. február
hónapban az egyesület facebook és a www.emhe.hu  honlap oldalon.

Rakacai horgásztanya:
Szeretettel várunk minden tagunkat

a Rakacai-tó partján lévő horgásztanyánkra.
Szobafoglalás az egyesület irodájában.

Tel: 46-354-500
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2017. évi horgászversenyek:
Törpeharcsafogó versenyek
Nevezési díj nincs!!!
Nevezni a helyszíneken!
Verseny: 8-12-ig

Sajószentpéteri Új-tó
2017. május 6. szombat

Sajószentpéteri I-II-III-tó
2017. május 7. vasárnap

2017. évi hagyományos

horgászverseny
Versenyszínhelyek:

Szirmabesenyői-tó
(Kocka-tó)

Szelesaknai I-es tó
Sajószentpéteri Új-tó

Ideje: 2017. május 27.

(szombat)
A nevezés és a nevezési díj

befizetése a helyszínen

történik!

Nevezés a helyszíneken:
06.00 – 07.00 óra között.
Verseny: 07.30 – 12.00 óra

2017. évi XIV. Sajó Kupa

Műlegyező Horgászverseny
Ideje: 2017. augusztus 26.

szombat
Helye: Sajó folyó- Miskolc-

Szirmabesenyői közúti-híd
A helyszín és az étkezés

biztosításához előzetes

nevezést kérünk leadni az

ÉMHE irodájához augusztus

18-ig!
Étkezést csak a nevezettek

részére tudunk biztosítani!

Elérhetőség:
Tel.: 46-354-500
E-mail: e.horgasz@chello.hu



Halőrök telefonszáma:

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

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

Sajószentpéter és környéke
Halász Zoltán
Kormos István
Molnár István
Vierg János
Szerencsi András
Béres Gábor
Balogh Gábor
Orosz László

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

20-536-8962
20-952-4322
70-322-4878
70-303-9425
70-944-8301
30-986-6784
20/277-0854
70-932-2627



Kazincbarcika és környéke
Fiszter Ferenc

Fignár Nándor
Tóth Lajos
Szegény Barnabás
Téglás Lucián

csp.

h.
h.
th.
th.

70-701-7386
30-621-3683
70-377-9971
20-320-2562
20-407-5830
20-317-5991

Miskolc és környéke
Szarka Miklós
Vadászi Tamás
Veres Sándor
Pukkel István
Takács Ferenc
Szabó Károly
Rónai József
Oláh István

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

70-263-8680
20-998-3090
70-632-9868
70-642-6996
30-425-0191
70-334-6676
20-400-7903
30-308-8417

Napijegyek árusítása
Miskolc
NIMRÓD Horgászbolt
(Vasárnap is nyitva! 9-12)
Miskolc, Ady u.5.
Tel: 46-506-888

Avasi Horgászbolt
Miskolc, Szentgyörgy u.74.
Tel: 46-367-128

Újgyőri Horgászbolt
Miskolc, Kabók u.13.
Tel: 46-335-450

Sporigó Horgászbolt
Miskolc, Szilágyi D.u.9.
Tel: 46-780-280

Kiliáni Horgászbolt
Miskolc, Lórántffy u. 24.
Tel: 70-944-7540

Cornex Horgászcentrum
Miskolc, Soltész N.K. 30.
Tel: 20-950-9345

Pukkel István
(Halőr) Tel: 70-642-6996



Edelényi Csaba
Miskolc, Petőfi u. 29.
Tel.: 20-315-5211

Alsózsolca
Móra diszkont
Alsózsolca, Móra u. 11.
Tel: 30-639-9810

Mályi
TÓ ABC
Mályi, Madarász V.u. 21.
Tel.: 70-636-7078

Nyékládháza
Kovács Károlyné
Nyékládháza, Szt.István u. 6.
Állateledel bolt
Tel: 70-771-8150

Sajószentpéter
Halibut Horgászbolt
Sajószentpéter, Kossuth u. 226.
Tel.: 30/302-31-34

Kazincbarcika
Gebu Horgászbolt
Kazincbarcika, Vasvári tér 1.
Tel: 30-326-1551

Spéci Sporthorgászbolt
Kazincbarcika, Vajda J.u.12.
Tel.: 20-595-8750

Moby Dick Sporthorgászbolt
Kazincbarcika, Pollack M.u.41.
Tel.: 20-945-2967

Kéttó Horgászbolt
(Új Spar mögött)
Kazincbarcika, Mátyás K. 56/c
Tel.: 20-314-9225

Ózd
Sipos Dénes
Tel: 30-361-0354

Horgászbolt
Ózd, Vasvár u.29.
Tel: 20-490-5906

Hangonyi Horgászbolt
Ózd, Vasköz u. 1.
48-481-572

Putnok
Posta László
(Halőr) Tel: 30-419-6956

Szikszó
Bringa Tanya és Horgászbolt
Szikszó, Bolt u. 5.
20-805-8627

Encs és környéke
Tóth László
Felsődobsza, Deák u.16.
(Erőmű felé) Italbolt
Tel: 46-474-145

Vadvilág Horgászbolt
Encs, Mérai u. 1.
Tel: 46-306-847

Hernád-Party Camping Bt.
Pere, Rákóczi u. 20/b
Tel.: 70-311-0017

Híd Presszó
Gibárt, Kossuth u. 1/a
Tel: 46-386-057

Halmaj
Halmaji Gazdabolt
Halmaj, Fő u. 29.



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!

Eredményekben gazdag békés, boldog Új évet és jó
fogást kívánva horgásztársi üdvözlettel:

Dr. Faragó Péter
elnök
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