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Napirendi pontok 

2022 év hátralévő feladatai /telepítés és értékcikk meghatározásai, horgászrend meghatározása 

2023 év fő feladatai befizetési feltételek, 2024-es választás előkészítés,  

Határozatok 
2022.11.14/1    
Az elnökség minden tagja tudomásul vette a MOHOSZ által kezdeményezett állami és helyi 
értékcikkek emeléséről szóló határozatait.  

Ezek szerint 2023.01.01-től egyesületünknél az 
Állami jegy 5000Ft 
Állami jegy 70 felett és gyermek 0Ft 
Fogási napló 500Ft 
Egyeséges szövetségi hozzájárulás 5500Ft 
5/0/0 
 

2022.11.14/2 
2023.01.01-től megszüntette a tavi horgászhely szolgáltatást igénybe vevők részére szóló társadalmi 
munkakötelezettséget, illetve a vele járó fizetési kedvezményt. 
 5/0/0 

2022.11.14/3 
A 2022-ben le nem dolgozott vállalások pótlása 2023-ban pótolható tógazda vagy elnökség esetében. 
Megváltása pénzügyileg lehetséges az aláírt szerződésben foglaltak szerint.  
5/0/0 

2022.11.14/4 
Összevonta a nappali és éjszakai területi jegyeket, így 2023.01.01-től a váltható területi jegyek 24 
órás formátumúak.  
5/0/0 

2022.11.14/5 
A megemelkedett területijegyárak fizetéskönnyítéseként 50%-os részlet befizetési lehetőséget 
biztosít az éves /HALAS/ területi jegyárra, miszerint az állami és egyesületi tagdíjakat befizető tag 
2023.01.01.-től -- 2023.05.31-ig terjedőleg horgászhat, majd folytatásként 2023.05.31-ig rendezheti 
területi jegyének második részlet fizetését. 
 5/0/0  

 
 



2022.11.14/6 
Területfenntartási közös költségként, önkéntesen minden éves területi jegyet váltó részére 
10.000Ft/fő/év, díjat vezet be és egyben megszünteti a horgászházakra kiszabott éves fizetési 
kötelezettségét.   
5/0/0  

2022.11.14/7 
Elnökségünk meghatározta egységes 18 év alatti - feletti és 70 év alatti-feletti korosztályra 
vonatkozóan egyesületi tagdíját, ami 2023.01.01-től érvényes 

Területi éves jegyváltás esetében: 
Ifjúsági                                                                                               2000 Ft  
Felnőtt                                                                                               4000 Ft 
70 év felett és államijegynél szabályozottmozgáskorlátozott 2000 Ft /50% kedvezmény/ 
Területi éves jegy nélkül: 
Ifjúsági                                                                                               2000 Ft  
Felnőtt                                                                                               2000 Ft 
5/0/0 

2022.11.14/8 
Meghatározta, hogy az éves területi jegyek árát nem emeli, így 2023-tól továbbra is a 80.000Ft-os 
éves területi jegy, illetve 45000Ft-os éves sport jegy váltható egységesen.  
5/0/0 

2022.11.14/9 
Meghatározta, azaz nem csökkentette az éves területi jeggyel megtartható halmennységet, így az 
éves területi jeggyel továbbra is 20 db ponty 5 db ragadozó és annyi keszeg tartható meg, ami még 
belefér a 70kg-os felső korlátozással védett, össz. kilogramm mennyiségbe. A 70 kg elérése esetében 
a területi jegy érvényét veszti. /pl. fogási naplóba bejegyzett 45 kg ponty 5 kg keszeg mellett 
megtartható még a max.20 kg harcsa/  
5/0/0 
 

2022.11.15/10 
Módosította napijegy szabályzatát,  

- ami szerint 2023.01.01-től napijegyet egyesületi /tagsággal és horgászhely szolgáltatással/ 
rendelkező tagok hozzátartozójaként, támogatottjaként vásárolható elővételben,  

- ami nyári időszámítás alatt hétvégenként /péntek, szombat, vasárnap/ naponként 
- reggel 06 órától este 21 óráig érvényes; 
- ami 2023.01.01-től 10.000Ft/nap 5 kg ponty- keszeg halas jegy esetében, 
- illetve sport jegy esetében 5000Ft/nap   

5/0/0   
 

2022.11.15/11 
Az állami tilalmi idők és méretkorlátozások továbbra is mérvadóak betartásuk továbbra is kötelező.  

Államitól eltérő rendelkezés: 
- Tilos elvinni az állami méretkorlátozással védett békés és ragadozó halak esetében az 5 kg-os 

vagy annál nagyobb példányokat. 
- Tilos elvinni az állami méretkorlátozással védett harcsa esetében a 20 kg-os vagy annál 

nagyobb példányokat.  
5/0/0 



2011.11.14/12 
Amur elvitele 2023-tól nem engedélyezett, a telepítési engedély beszerzéséig, hogy a megmaradt 
állománnyal gátoljuk, megakadályozzuk tavaink elhínarasodását.  
5/0/0 

2022.11.14/13 
Elnökségünk a területen található kertbérlemények 2023. éves díját 15000Ft-ban határozza meg 
kertenként, amivel biztosítja a területen felgyülemlő hulladékok elszállítását, útjavítását és a 
bérleményekkel kapcsolatos ügyintézések, befizetések ügyvitelét.  
5/0/0  

2022.11.14/14 
Megvitatta és döntése szerint a horgászat továbbra is minden tavon érkezési sorrendben történik az 
1 -es tó kivételével, ahol a horgászhelyszolgáltatással rendelkező minden esetben elsőbbséget élvez, 
illetve az ideiglenesen horgászó személy önkéntesen, felszólítás nélkül köteles azonnal távozni. 
5/0/0 

2022.11.14/15 
Felhívja a horgászhelyszolgáltatással rendelkező tagság figyelmét, hogy a stégek alatt semmilyen 
formában nem tárolható horgászidőn kívül csalihal, megtartott fogási naplóba bejegyzett hal.  
5/0/0  

2022.11.14/16 
Megvitatta és döntött rendezvények megtartásának finanszírozásáról, miszerint minden rendezvény 
fizetős szolgáltatás.  
5/0/0  

2022.11.14/17 
Döntött, hogy 2022 őszi telepítésre vásáról 20 mázsa 2-2,2kg átlag súlyú pontyot, melyet egységesen 
megfelezve az 1-es és 4-es tóba telepít.   
5/0/0    

2022.11.14/18 
Elnökségünk felhíja a tagság figyelmét a törvényszerinti halkezelés előírásaira, miszerint  

- pontymatrac minden esetben ajánlott visszahelyezett állomány érdekében; /sporthorgászat/ 
- halmérleg ajánlott a megfelelő fogások rögzítésé érdekében;  
- a felső méretkorlátozás be nem tartása 5 év eltiltást is vonhat maga után; 

továbbá horgásztörvényileg a  
- Haltartószákból halat visszaengedni, másik horgásznak átadni – másik horgásztól átvenni 
- vízpartról halat eladni – megvenni – elajándékozni;  
- élve elszállítani szigorúan BÜNTETENDŐ CSELEKMÉNY!  

5/0/0    
 

2022.11.14/19 
Az elnökség döntött, hogy a halak védelme érdekében a téli, gyenge tóbefagyásoknál 
nembiztosítható lékvágások miatt, illetve a nyári felmelegedett vizek szellőztetésére, kezelésére, 
horgászfogások javítására, váráról egy vízforgató készüléket. 5/0/0     
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