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HORGÁSZHÍREK

Elnöki beszámoló

Tisztelt Horgásztársak, Sporttársak, Barátaim!

2017-et írunk, immár hatodik éve vezetem Horgász egyesületünket, elkezdtem egy megújult vezetőséggel a második 
ciklusomat. Örülök annak, hogy újra köszönthetem Horgász egyesületünk tagjait, barátaimat.
Második ciklus, a törvényi előírásoknak megfelelően 2016 tavaszán megtartottuk tisztújító közgyűlésünket. A 
közgyűlésre a tagság az előző horgászhírekben megkapta a meghívót 2016. április 29-re. Köszönöm azoknak, akik 
elfogadták meghívásunkat, éltek szavazati jogukkal és véleményüket a közgyűlésen kinyilvánították. Sajnálom, akik 
elfoglaltságuk miatt nem tudtak részt venni a közgyűlésen és más forrásból értesültek a változásokról vagy jutottak 
friss információhoz. A közgyűlés rendben lezajlott. Röviden összefoglalva: a jelenlévők elfogadták a gazdasági 
beszámolót, a felügyelő bizottság elnökének jelentését, a fegyelmi bizottság elnökének tájékoztatását. A jelölő 
bizottság tájékoztatást adott az elmúlt év előkészítő munkáiról, bemutatta a jelölteket, majd felterjesztette a 
személyeket az egyenkénti megválasztásra. Az új vezetőséget, valamint a megújult bizottságokat a jelenlévők 
egyhangúan megszavazták. Majd a megválasztott vezetőség a jelenlévő horgásztársakkal együtt elfogadta Horgász 
egyesületünk új alapszabályát, mely meghatározza a következő évekre működésünk alapjait.
Az alábbiakban ismertetném önökkel a vezetőség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság részben megújult 
névsorát.

Vezetőség:

Elnök: Faragó László
Alelnök: Hadzsi Sándor
Gazdasági vezető: Semperger Józsefné
Tógazda: Szatmári István
Horgászmester: Gócsa Tamás
Versenyfelelős: Jobbágy Roland
Területi képviselők: Káli Béla

Juhász Roland
Prezenszky Tibor
Verebélyi László 

Felügyelő bizottság:

Elnök: Makarész István
Tag: Tímár László
Tag Faragó Sándor

Fegyelmi bizottság:

Elnök: Kardos Tamás
Tag: Éliás László
Tag: Nagy Tamás
Tag: Komár István
Tag: Tóth Károly
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Az elmúlt években arról írtam, hogy az eddigi évek legnagyobb átalakulásán ment át a horgász társadalom. 2016 már 
a nyugodtabb év volt. Dolgoztunk a megújult MOHOSZ, valamint a megyei vezetőséggel összhangban. Továbbra is 
bízom abban, hogy időben kapunk megfelelő tájékoztatást, valamint marad idő a felkészülésre, hogy ebben az évben 
is jó minőségben tudjuk végezni munkánkat. Az engedélyek érvényesítése rendben zajlott, jól működött a 
bankkártyás, a SZÉP kártyás, az utalásos, valamint egyedi helyzetekben a készpénzes befizetés is. Az idei évben nem 
változtatunk a már bevált és jól felépített rendszerünkön, az elmúlt év mintájára történnek majd a befizetések.  A 2017.
évi fogási naplók, az állami jegyek, az érvényesítő bélyegek elkészültek, átvettük és február 07-én megkezdjük 
kiadásukat. A fogási napló leadásának fegyelme tovább javult, de néhány horgász még mindig semmibe veszi a 
jogszabályt. Az 2015. évtől a le nem adott fogási napló gazdáit dupla állami jegy árának befizetésére utasítja a 
törvény. 
Itt kell felhívnom horgásztársaim figyelmét a fogási napló pontos és olvasható kitöltésének fontosságára, 
valamint a leadás előtti összesítések elvégzésére. A fogási napló leadása előtt összesíteni kell a horgászattal 
eltöltött napok számát, valamint a fajonként kifogott halak súlyát és azokat rögzíteni kell a megfelelő 
rubrikában.
Egyesületünk kamerákat fog elhelyezni tavunk nehezen ellenőrizhető részein. Történik mindez a halállományunk 
megőrzése céljából. A kamerákat erre szakosodott cég fogja telepíteni a törvényi előírások és szabályok betartása 
mellett. Az első lépcsőben csak néhány berendezést telepítünk, majd a pozitív eredmények beigazolódása után 
megsokszorozzuk számukat.     

A 2017-es horgászrenden változtattunk. Horgászmesterünk aktuális és hiánypótló szabályokkal egészítette ki 
horgászrendünket, amit elfogadott a vezetőség:

- Ha a horgász a napi mennyiségi korlátozásnak megfelelően 3 db békés nemes halat /ponty és amur együtt/ 
megfogta és ezek naplózásra kerültek, akkor a horgászatot csak úgy folytathatja, ha módszert vált, tehát vagy 
rablóhalra horgászik a tilalmi időszakok figyelembe vételével, vagy méretkorlátozás alá nem eső egyéb 
halra /keszegfélék, törpeharcsa/ horgászik úszós módszerrel.

- Azon horgászok számára, akik a behordásos módszert használják, tehát a csalit nem bedobva, hanem 
etetőhajóval vagy csónakkal juttatják a vízbe, a vezetőség határozata szerint a 2017-es évtől kötelező a 
pontymatrac, nagyméretű finomszövésű merítőháló, valamint a sebfertőtlenítő használata.

- A 2017-es horgászévtől kezdve egy felnőtt területi jeggyel rendelkező horgász éves szinten 60 darab nemes 
halat foghat és vihet el. 60 darabon belül a kifogott pontyok és amurok súlya együttesen nem haladhatja meg a
100 kg-t. Tehát az adott horgászévben, természetesen a helyi horgászrendben foglalt méretkorlátozásokat 
betartva egy horgász maximum 100 kg pontyot és amurt vihet el együttesen. A halak mérlegelése történhet 
merítő szákkal, haltartóval, vagy az erre a célra kialakított mérlegelő zsákokkal. Szigorúan tilos a hal 
kopoltyújába, szájába akasztani a mérleg kampóját, vagy a mérlegelést úgy végezni, hogy az a halnak 
bármilyen sérülést okozzon.   

Az érvényes horgászrendet csatoljuk újságunkhoz, megkaphatják a horgászirodában, kitűzzük hirdetőtábláinkra és 
olvashatják honlapunkon.

Ismertetni kívánom minden horgásszal a Markazi tározó tó üzemeltetéséért felelős szervezeti egység vezetőjének 
kérésére a Mátrai Erőmű Zrt. ÜTH1.4 Elnöki ügyrendben rögzített társasági előírások alábbi kivonatát. Amelynek 
ismerete segít a társasági szabályok betartásában, valamint a Horgász egyesület felé érkező számos kérdésre adhat 
választ.

„4.  A tó és környékének igénybevételére vonatkozó általános szabályok

4.1 Általános szabályok

 Mindennemű hulladék, kommunális szennyvíz tóba, tópartra és az ártérbe, mint üzemi területre történő 
elhelyezése TILOS!

 A parti sávban motorkerékpárral vagy gépjárművel közlekedni, parkolni csak a kijelölt helyen, illetve a 
társaság vagy az illetékes vízügyi-környezetvédelmi hatóság engedélyével lehet.

 A parti sávban, a telekhatáron kívül mindennemű tereprendezés (partfeltöltés, árokásás stb.) tilos, még 
ideiglenes építmény (pl. sátor) sem telepíthető.

 A tóban fürödni, a tó jegén horgászni, korcsolyázni életveszélyes, ezért TILOS!
 Vízi járművet csak a Vízisport Szakosztály tagjai, az üzemeltetésért felelős Vízellátási osztály, hatósági 

személyek és csónakhasználati engedéllyel rendelkező, HE tagok használhatnak. 
 Robbanómotorral működő motorcsónakot használni csak sportverseny rendezésekor életmentés, társasági 

munkavégzés valamint a HE vízen történő, megbízott halászati őr által végzett ellenőrzése esetén lehet.
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 A motorcsónak vezetését csak az arra érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
 A csónaknak meg kell felelnie a Hajózási Szabályzatban lévő Általános előírásoknak, tartalmaznia kell az előírt

kötelező felszereléseket.

4.2 Horgásztevékenység folytatása a tározó tavon

A tározó tavon horgászati tevékenységet csak érvényes horgászigazolvánnyal rendelkező személyek folytathatnak. 
Csónakot csak a csónakhasználati engedéllyel rendelkezők használhatnak.   

A közvetlen vízparti telkek tulajdonosainak érvényes engedély birtokában lehetőségük van a saját telkük elé, 
kimondottan csak a társaság által biztosított típusterv szerinti, nem úszó, mobil horgászállás építésére. A 
horgászállást - a horgászállás engedélyben leírtak betartása esetén - a tulajdonoson kívül más horgászegyesületi
tag is használhatja.

Mobil horgászállás/csónak használathoz szükséges engedélyekhez a kérelmet írásban a társaság Titkárság és PR 
osztályára kell benyújtani (1. sz. formanyomtatvány). Az előírt követelmények megfelelősége esetén kerül kiadásra 
az engedély, mellékelve a mobil horgászállás/csónak használatára vonatkozó részletes előírásokkal (1. és 2. sz. 
melléklet). 

A horgász horgászat közben mind a parton, mind a vízen köteles betartani a társaság, mint a tó üzemeltetőjének 
előírásait, és a HE horgászrendjét. Az aktuális horgászrenddel minden HE tag rendelkezik.
A horgászrend be nem tartása az egyesületből való kizárás vagy eltiltás következményét vonhatja maga után.

Amennyiben a csónak illetve mobil horgászállás tulajdonosok, illetve engedéllyel rendelkező használói az 
üzemeltetéssel kapcsolatos, illetve a vízen tartózkodás vonatkozó előírásait nem tartják be, úgy a használati 
engedélyt a társaság azonnali hatállyal bevonja.”

A tavalyi év már bizonyított, legyünk büszkék a 2016-os fogási eredményekre. Az előző újság megjelenésekor még 
nem láttuk a 2015. évi összesített fogási eredményeket. Valamennyi napló feldolgozása után vált láthatóvá, hogy a 
fogási átlag elérte a 2012 előtti szintet. Mindezt úgy, hogy a fogási naplóba nem rögzített, visszaengedett halakat nem 
regisztráljuk.  Ki kell dolgoznunk annak lehetőségét, hogy a helyi horgászrendünk szerinti felső méretkorlátozás miatt 
visszaengedett, valamint a „fogd meg és engedd vissza” („catch and release”) elv miatt visszaengedett halak, 
ugyanúgy, mint az egyre növekvő számú versenyeinken kifogott és kötelezően visszaengedett halak súlya is 
szerepeljen a fogási átlag számításban. Nagyon remélem telepítéseinknek, halgazdálkodásunknak köszönhetően évről 
évre nőni fog halaink darabszáma, súlya és ezzel arányosan nőni fognak a fogási átlagok is.  

A törpeharcsa gyérítés 2015-ben olyan eredményes volt, hogy szinte egész évben minimális mennyiség került 
horgásztársunk varsáiba. Így a vezetőség döntése alapján a törpeharcsa gyérítő versenyünket nem rendeztük meg. 
A kormorán állományt idén is riasztottuk, gyérítettük tavunkon. Egyre komolyabb feladatot jelent Horgász 
egyesületünk vadászai számára az egyre szaporodó madárállomány ritkítása, hogy minél kisebb kárt okozzanak 
halállományunkban. 

A felügyelő bizottság ez évben is a feladattervben rögzítettek szerint tartott ellenőrzéseket. Ennek eredményéről az 
Elnökük áprilisban számolt be a közgyűlésen, decemberben pedig kiegészítette beszámolóját a vezetőség előtt.
Fegyelmi helyzetünkről a fegyelmi bizottság áprilisban megválasztott elnöke Kardos Tamás számolt be a 
vezetőségnek. A 2016-ös évben három feljelentés érkezett a fegyelmi bizottsághoz. Egy esetben a fegyelmi 
bizottságunk járt el a szabálytalan horgásszal szemben, kétszer viszont a bizottság elnöke továbbította a feljelentést a 
megyei halászati felügyelőnek, aki mindkét esetben az eltiltás mellett plusz pénzbírsággal büntette az elkövetőket.

2016 -ban is élt szerződésünk Dr. Gorda Sándor halbiológussal. Tavaly is két alkalommal, tavasszal és ősszel történt 
meg halállományunk, vízminőségünk felmérése. Felmérésének eredményét bárki olvashatja honlapunkon, illetve 
nyomtatott formában megkaphatja a horgászirodán. Csak ismételni tudom, amit a felmérés szakmaisága is alátámaszt, 
hogy nem csak a keszegfélék családjában van saját szaporulatunk, pontyok és süllők növendékei is szép számmal 
mutatkoztak a felmérés során. Az eredményt azt is bizonyítja, hogy egyre több versenyt rendezünk tavunkon. 
Rendezünk azért, hogy halállományunkat ebből a szemszögből is felmérjük, azért, hogy minél több horgász 
ellátogasson hozzánk az ország különböző pontjairól, azért, hogy saját horgászaink is megmérettessenek, és nem 
utolsó sorban azért, hogy nőjön bevételünk, amit továbbra is halasításra tudunk fordítani. A már hagyományos 
„Szabics János emlékverseny” – házi kis bajnokságunk – mellett kétfordulósra tervezzük „II. Markazi Ponty és Amur 
fogó Csapatversenyt”, és őszinte örömünkre a Mátrai Pergetők Horgászegyesülete ajánlásával a Vizi Pergetők 
Országos Szövetsége nálunk rendezi országos bajnokságának első fordulóját. A versenyek tervezett időpontjairól 
tájékoztatást adunk a 2017. évi horgászhírek „Fontosabb dátumok” rovatában. A pontos versenykiírások, programok 
valamennyi versenyünk előtt olvashatóak lesznek hirdetőtábláinkon, honlapunkon és facebook oldalunkon. Minden 
megrendezésre kerülő versenyünk központja az egyesület horgásztanyája lesz. Szintén a horgásztanyán találkozunk a 
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Föld napján reggel nyolc órakor, amikor is szemétszedésre invitáljuk aktív, esetleg az elmúlt években passzív 
horgásztársainkat, hogy együtt tehessünk valamit a környezetért, a környezetvédelemért, saját környezetünkért.      

A horgásztanya egyre nagyobb kihasználtság mellett működik. A vezetőség célja, hogy a folyamatos fejlesztéseket az 
éves bevétel fedezze, hogy minél kisebb összeget kelljen költségvetésünkből a tanyára fordítani. Idén is arra buzdítom
horgásztársaimat, az egyesület tagjait, akik több napot szeretnének horgászni és nem rendelkeznek saját ingatlannal, 
de szeretnék kihozni családjukat és jó lenne éjszakára fedél a fejük felé, akik szeretik a kényelmet és a horgászat 
mellett is vannak igényeik a tisztaságra, hogy vegyék igénybe horgásztanyánk szolgáltatásait. Annál is inkább, hiszen 
míg egy idegen számára 3000,- Ft egy éjszaka ára, az egyesület tagjainak 1000,- Ft.

A tavalyi újságban ígértem, hogy filagóriák telepítését tervezzük a főzőhelyek mellé. Feszített költségvetési 
tervünkben nem szerepelt a betörési kísérlet miatt végrehajtott horgásziroda felújítása, ezért a kialakításokat az idei 
évre átütemeztük.   

Évről évre kérem, igyekezzünk betartani az egymás mellett élés íratlan szabályait. Ne zavarjuk horgásztársainkat, 
szomszédjainkat, az előttünk horgászó társainkat, a hétvégi házak tulajdonosait, csónakban horgászó sporttársainkat, a 
tóparti vendégeket, az ide látogató turistákat. A horgász a halőrök és más hivatalos személyek által végzett 
ellenőrzéseket ne tekintse indokolatlan zaklatásnak. Segítse a halőrök felelősségteljes munkáját. Minden évben idézek 
néhány sort az országos horgászrendből: "A horgász joga és lehetősége a szabályok és a horgászrend megsértőjét 
figyelmeztetni, az észlelt szabálytalanságról, továbbá a part szennyezését, a rongálást hivatásos személynek, ill. 
szervnek (pl. halőrnek) bejelenteni."

Minden évben megemlékezünk halottainkról. Az idén több horgásztársunk elhunyt. Nyugodjanak békében!

Jó fogást kívánok a következő évre! A vezetőség nevében ígérem, azon leszünk, hogy nyugodt, tiszta, barátságos 
környezetben, jó eredménnyel térjen haza minden horgász és hozzátartozója, aki kilátogat víztározónkhoz. 

Boldog újévet, jó egészséget kívánok!

Horgászmesteri beszámoló

Tisztelt Horgásztársak!

Néhány gondolat erejéig visszatekintenék a 2016-os évre, egy pár sorban pedig a 2017-es előttünk álló évre térnék ki.
2016. márciusában hosszas szervezést és engedélyeztetést követően - és itt még egyszer szeretném megköszönni a 
hozzájárulást Boza István Vízellátási Osztályvezető Úrnak - sikerült a tó kíméleti részén természetes ívó és búvó 
helyeket, továbbá természetes táplálék kialakulását elősegítő tartásokat létrehoznunk. Mivel az elmúlt évek 
jégvastagságai nem tették lehetővé a jégen történő munkavégzést, ezért úgy döntöttünk, hogy mikor az időjárás 
engedi, míg az ívások megkezdése előtt megkezdjük a munkálatokat. Így március közepén partról illetve melles 
csizmákban vízből a kíméleti részt övező fákból illetve bokrokból döntöttünk be az említett terület partmenti részébe. 
Higgyék el nem volt kellemes a 6 fokos mellig érő vízben a fadöntés. Ezúton köszönöm a munkákban résztvevőknek 
az önzetlen segítséget és kitartásukat.

A 2016-os évben 5 fő sikeres halászati őr és rendészeti vizsgát tett, ezáltal teljes jogkörben és önállóan végezhetnek 
ellenőrzési feladatokat és járhatnak el a szabálytalanságot elkövetőkkel szemben. Ezúton kérem, hogy segítsük 
munkájukat.

2016. 10.10 - 14. között került megrendezésre az I. Markazi ponty és Amur fogó Csapatverseny. Megmondom 
őszintén kellemesen csalódtam, mivel azt hittem, hogy tagságunk ellenszenvvel áll majd ehhez a kezdeményezéshez, 
de nem! Többen is felajánlották segítségüket a csapatoknak áramvételezéssel, fürdéssel kapcsolatban. Voltak 
érdeklődők, akik kimentek a csapatokhoz beszélgetni, tapasztalatot cserélni, tippet adni, elmondani a „tutit” és 
elfogyasztani egy-két baráti pálinkát! Ezúton köszönöm mindenkinek a pozitív hozzáállást, s tolmácsolom a csapatok 
köszönetét, hogy nálunk horgászhattak jó hangulatban és nem utolsó sorban eredményesen és elmondták, ha lesz 
lehetőségük, akkor visszatérnek.

A 2017-es horgászrendben szerepel, hogy a behordásos módszert alkalmazók számára kötelező lesz a halkímélő 
eszközök (matrac, nagyméretű merítő és sebfertőtlenítő) használata. Ezen eszközök a halaink védelmét, biztonságát 
szolgálják, hogy az általunk kifogott hal a későbbiekben másik horgásztársunknak is olyan örömet okozzon, mint 
amilyet nekünk. A 2016-os évben a visszajelzések, beszélgetések és a látottak alapján elmondható, hogy sok 
horgásztársunkat „élete halával” ajándékozta meg szeretett tavunk, így kérek mindenkit óvja és becsülje az egyre 
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szebb halállományunkat, hogy a jövőben is sok szép emlékkel, fotóval gazdagodhassunk. Legyen ez követendő példa 
és bízom benne, hogy a jövőben nem csak az úgynevezett „bojlis” horgászok eszköztárát fogják gyarapítani a fentebb 
említett eszközök, hanem minden horgásztársunk, aki törődik a halaink jövőjével használja majd őket.

Kívánok minden horgásztársamnak élményekben, s fogásokban gazdag 2017-es horgászszezont, s ha bármilyen kérdés
merülne fel az idei évben is állok rendelkezésükre.

Köszönettel: Gócsa Tamás horgászmester

2016. évi versenyek

A Szabics János emlékversenyt június 25-én rendeztük meg, 48 fő részvételével, ahol az ifjúságiak versenyében 
Soós Patrik diadalmaskodott, második helyen Pozsonyi Arnold, harmadikon pedig Csépe Kovács Regő végzett. 
A felnőttek versenyében első helyezést Gregus Alfréd érte el 5840 g-os fogásával, második Somodi Péter 2320 g, 
harmadik Takács Imre 2040 g, negyedik Hatalyák Máté 1840 g, ötödik Árvai Béla 1820 g, hatodik helyen pedig 
Paulenka Béla végzett 1650 g-os fogással. Legeredményesebb női versenyző Bernáth Zsuzsanna lett 1120 g-os 
eredménnyel, míg a legnagyobb halat Gregus Alfréd fogta, egy 4500 g-os pontyot.

A 2016. évi X. Tímár-Exner-Maver Kupa nemzetközi kétfordulós csapatversenynek a velencei tavi evezőspálya 
adott otthont augusztus 13-14-én, 20 csapat indult, csapatunkat Gyurgyik László, Jobbágy Roland, Safranka Béla 
képviselték és a 13. helyezést érték el, megelőzve a magyar bajnok Walterland csapatát is.

A XXXIV. Villamosenergia-ipari Horgásztalálkozó az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szervezésében került 
megrendezésre az egyesület taván.
Egyesületünket az első osztály mezőnyében a Gyurgyik László, Komár István, Safranka Béla összetételű csapat 
képviselte és a 3. helyezést érték el. A csapatversenyt a Paks 1-es számú csapata nyerte meg.

Az I. Markazi Ponty és Amúr fogó Csapatversenyt október 10-14-ig rendeztük meg, melyen 14 csapat vett részt és 
szép eredmények születtek. A versenyen 71 db értékelhető halat fogtak a versenyzők 532,1 kg összsúlyban, az 
átlagsúly 7,49 kg volt. Az első helyezést a Big Carp Baits team érte el 158,58 kg-os kiemelkedő fogással, a második 
helyen a Horgászkuckó csapata végzett 105,88 kg-al, a harmadik helyen a Prince of Carp csapata 46,89 kg-al, 
negyedik helyen a Nature of baits csapat 43,81 kg-al, míg az ötödik helyezést a Solid Silver Carp Team csapata 
szerezte meg 42,65 kg-os fogással. A versenyen a legnagyobb átlagsúlyt a Blöff Carp Team csapata érte el 17,35 kg-al,
míg a legnagyobb a halat, egy 19,03 kg-os pontyot a Horgászkuckó csapatának sikerült zsákmányolnia.

Az Országos Egyéni Horgász Bajnokságon Safranka Béla és Jobbágy Roland is indult, az elődöntőt a szegedi 
Matyéri evezőspályán rendezték, ahol a 3. forduló után Jobbágy Roland a 20. helyezést érte el és bejutott az országos 
döntőbe, amit a velencei evezőspályán rendeztek, és a 31. helyezést érte el.

Jobbágy Roland versenyfelelős
           

Telepítések 2016-ben:

Egyesület:

 2016.05.10. 180.000 db előnevelt süllő

 2016.05.10.   7.500 kg három nyaras ponty

 2016.08.23.   8.500 kg három nyaras ponty

 2016.11.15.   9.500 kg három nyaras ponty

 összesen: 25.500 kg három nyaras ponty 
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Erőmű:

 2016.11.16.  9.300 kg három nyaras ponty

 összesen: 34.800 kg három nyaras ponty

Köszönjük az Erőmű Vezetésének a telepítést! Köszönettel tartozunk az Erőmű Vezetésének, a Vízellátási 
osztály Vezetőjének, a Karbantartási főosztály Vezetőjének, hogy az elmúlt évben is együttműködött az 
egyesületünk Vezetőségével.  Hozzájárult a halasításhoz, a part tisztántartásához, nádvágáshoz, fűnyíráshoz, 
szemétszállításhoz, egyéb karbantartási feladatok elvégzéséhez. 

2017. évi tagdíjak, befizetések

2017. évi tagdíjak

Megnevezés

Régi tag Új tag

Tagdíj
Állami

jegy
Területi
engedély

Összesen
Horgászati
hozzájáru-

lás
Összesen

1. Felnőtt tag 13.000,- 2.200,- 26.800,- 42.000,- 30.000,- 72.000,-

2. ME ZRt. dolgozó 13.000,- 2.200,- 19.800,- 35.000,- 25.000,- 60.000,-

3.
Nyugdíjas                    
(70. évtől, 3 év tagság)

13.000,- - 13.000,- 26.000,- - -

4. Ifjúsági tag 9.000,- 2.200,- 8.800,- 20.000,- 8.000,- 28.000,-

5. Pártoló tag 53.000,- 2.000,- 20.000,- 75.000,- - -

Egyéb díjak

Megnevezés Összeg

Tagkönyv 2.000,-

Jogfenntartó felnőtt 13.000,-

Jogfenntartó ifjúsági 9.000,-

Etetőhajó és csónakról való horgászat éves díja 5.000,-

Etetőhajó és csónakról való horgászat egyszeri alkalomra 500,-

Napijegy felnőtt 4.000,-

Napijegy ifjúsági 2.000,-

A második fogási napló 75.000,-
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2017. április 27-ig a táblázat szerint fizethető be a tagsági díj.

Aki 2017. április 27. és 2017. május 31. között fizeti be tagsági díját, annak + 2.000,- Ft késedelmi díjat kell fizetnie.

Az Alapszabályunk 9.§/3. pontja szerint: „Azt a tagot, aki a tagdíját meghatározott időre nem fizeti be, az 
elnökség a tagok sorából törli.” Ez az időpont: 2017. május 31., egyben az utolsó alkalom engedély kiváltásra is.

Kérjük, hogy ne felejtsék el a Fogási naplót legkésőbb 2017. február 6-ig a gyűjtőhelyekre, illetve az irodára 
eljuttatni. Valamint kérjük az éves fogási eredményt az utolsó oldalon összesíteni.

Horgászigazolványok érvényesítése

Az igazolvány érvényesítését és a díjak befizetését az idén is a tavalyi bevált struktúrában fogjuk elvégezi. NEM lehet
csekken befizetni. 2014-től, így természetesen 2017-ben is mindhárom pénzintézmény által forgalmazott SZÉP 
kártya szabadidős "zsebéből" váltható horgászengedély. Továbbra is van lehetőség a bankkártyás befizetésre, valamint
az átutalásra (amennyiben az átutalásról szóló igazolás a befizetőnél van). Ha ezzel sem tudnak élni horgásztársaink, 
úgy utolsó sorban a készpénzes fizetést is elfogadjuk. 
2013-tól kizárólag személyesen, érvényes személyazonosságot igazoló okmánnyal lehet a horgászigazolványokat
érvényesíteni. Nem áll módunkban barátoktól, családtagoktól elfogadni a behozott engedélyeiket és ezeket 
érvényesíteni. 

Aki a fogási naplóját 2017. február 6-ig nem adja le, + 2.000 Ft-ot köteles fizetni az állami jegyéért. Amennyiben a 
késedelem miatt kirótt összeget nem fizeti be, nem áll módunkban az engedélyét érvényesíteni.

Kérek minden kritikát gyakorló horgásztársat, hogy indulatait ne az adminisztrátor hölgyekre zúdítsa, jöjjön el a 
fogadó órára, ahol mindig az elnöknek mondhatja el véleményét, teheti fel kérdéseit.

Az érvényesítéseink időpontjai:

február: 07., 14., 21., 28. 09:00 – 17:00
február: 08., 15., 22., 14:00 – 17:00
február: 09., 16., 23., 09:00 – 14:00
március: 07., 14., 21., 28. 09:00 – 17:00
március: 01., 08., 22., 29. 14:00 – 17:00
március: 02., 09., 16., 23., 30. 09:00 – 14:00
április: 04., 11., 18., 25. 09:00 – 17:00
április: 05., 12., 19., 26. 14:00 – 17:00
április: 06., 13., 20., 27. 09:00 – 14:00
május: 02., 09., 16., 18., 30., 31. 09:00 – 17:00

Emlékeztető:
Horgászrend a pihenőbázison:

Ezentúl csak az horgászhat a pihenőbázishoz tartozó partszakaszon (kivéve a gát melletti 50 m-es üzemi területet), aki 
rendelkezik a Gondnokság által kiállított, lepecsételt és sorszámmal rendelkező nyomtatvánnyal. A pihenőbázis 
gondnoka köteles a nyomtatvány sorszámát a szoba igénylőlapján feltüntetni, ezáltal az nyomon követhető lesz. 
2014. január 1-től parkolni csak a pihenőbázis parkolójában lehet.

Etetés:

Megkérjük a tisztelt horgásztársakat, hogy a jövőben az etetésre szánt magokat (kukorica, búza), legyenek szívesek 
főtt, vagy áztatott állapotban a tóba juttatni. A száraz gabona beszórása hozzájárul a tó víz minőségének romlásához, 
illetve a halak egészségi állapotának károsodásához.  Ezzel hozzájárulnak ahhoz, hogy a tó vízminősége ne romoljon, 
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illetve a halak egészségi állapota ne károsodjon. A szárazon bejuttatott szemes takarmány a fenéken marad, 
rothadásnak indul, továbbá a halak bélrendszerében súlyos gyulladást okoz, melynek következtében a hal nem fog 
táplálkozni, illetve el is pusztulhat. A főtt, illetve áztatott magokat azonban a halak könnyebben tudják emészteni, és 
mivel a fehérhalállomány is könnyebben tudja fogyasztani, kisebb a valószínűsége, hogy a fenéken felhalmozódva 
bomlásnak induljon. Továbbá kérném, hogy a fentiek mellett tartózkodjanak a vödörszám tóba borított etetőanyag 
mennyiségektől, higgyék el a kevesebb néha több.

A nyári fajlagos pontytilalomhoz:

A nyári fajlagos pontytilalom alatt a rablóhalazás mellett csak úszós módszert lehet alkalmazni az egyéb halfajok 
(keszeg, kárász, amur) horgászatához. Törekedni kell a finomszerelékes módszer alkalmazására. A horogra a csalit 
csak tűzve lehet feltenni, (csonti, giliszta, csemegekukorica) a fűzött csalik használata tilos! A kifogott pontyot 
haladéktalanul vissza kell engedni.

Fontosabb dátumok

Fogadóórák: februártól májusig az igazolvány érvényesítés kedd délutánjain,
majd minden hónap első hétfőjén 16:00 - 17:00 óráig

Takarítási nap: április 22. a Föld napja, 08:00 - 12:00 óráig

Vizi Pergetők Országos Bajnokság első fordulója: tervezett időpont: május 12-13-14.

Szabics János emlékverseny: tervezett időpont: június 17.

II. Markazi Ponty és Amur fogó Csapatverseny: tervezett időpont: tavaszi forduló: április 24-25-26-27-28.
őszi forduló: október 16-17-18-19-20.

Pontytilalom: fajlagos pontytilalom és telepítés miatt, a meghirdetett 
időpontokban

Küldöttgyűlés: tervezett időpont: november 

Új felvételisek: február második felétől, oktatás és vizsga az értesítés szerint a 
honlapunkon

Horgászegyesület elnök: 30/525-8724
Horgászmester:  20/519-6728

A horgásztanya gondnoka: 70/319-5495
HE. iroda tel/fax csak fogadó órákon: 37/788-268

e-mail elérhetőség: visontaihorgasz.egyesulet@chello.hu
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Honlapunk: www.markazihorgaszto.hu

Kérünk mindenkit csak hivatalos, egyesületi ügyekben keressen bennünket!
Köszönetet mondunk minden olyan horgásztársunknak, akik aktívan részt vállaltak az Egyesület érdekében végzett

éves munkában!

Az Egyesület Vezetősége nevében: Faragó László, HE Elnök
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