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2020 Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület 
Nyergesújfalu bányatavak 11-026 

 
Szakkör 

 
 
 

Mit kínál szakkörünk? 
 

A szakkör bemutatja és ismerteti az őshonos és idegenhonos halainkat, a vizek növény és 
állatvilágát, valamint a horgászati és működésünkkel kapcsolatos önkormányzati 

alapismereteket. 
 

Nagyobb gyermekek számára a szakkör célja, a SIKERES HORGÁSZ VIZSGÁRA VALÓ 
FELKÉSZÍTÉS, valamint, a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, a természet 

megszerettetése, a természet megóvása, helyi értékek védelme. 
 

Mi szükséges a szakkörön való részvételhez? 
 

A Viscosa Horgász és Környezetvédő Egyesület díjmentesen szervezi szakköreit, így az azokon 
való részvétel ingyenes minden gyermek számára. Foglalkozásainkon az etetőanyagot, csalit 
és „fogyó" eszközöket - pl. horog, damil - az Egyesület támogatja. Kis darabszámban botokkal 

is rendelkezünk, de kérni szoktuk, hogy rendelkezzenek a gyermekek legalább egy darab 
spicc bottal, melynek vásárlásában, tanácsadásában segíteni tudunk. 

 
A horgászathoz feltétel: horgászregisztráció (ez ingyenes,) kártya igénylés esetén (2.200 Ft 

nem kötelező, de ajánlott) az állami gyermek horgászjegy és fogási napló, továbbá az 
tavainkra érvényes területi jegy, melyeknek éves, egyszeri díja  300+1.000 Ft.  

 
Az okmányok kiválthatók az első szakköri napon, de ajánlott a szakkör  kezdete előtti 

napokon megvásárolni a tavainknál található egyesületi horgászházban. 
 

                               Milyen gyakorlatot szerezhetnek a gyerekek? 
 
• Megtanulják a horgászatban szükséges alapvető kötések elsajátítását. 
• Megtanulják a horgászati technikákat és felszerelések alkalmazását     

a.  spiccbotos, 
b.  feederbotos,  
c. matchbotos,  
d. pergetés, stb. Horgászati módszereket 

• Megismerik a csalikat és csalizási technikákat. 
• Megismerkednek a békés és ragadozó halaink horgászatának módszereivel. 
• Gyakorlati és elméleti képzést kapnak az állami horgászvizsga letételéhez szükséges 
   ismeretekből. 
• Megtanulják a vízparton való viselkedés szabályait és veszélyeit.  
• Alapvető természetvédelmi szemléletet sajátíthatnak el, mellyel óvni és védeni  
   tudják környezetüket és világukat. 
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• Megtanulják a egyesület az önkormányzati szervek működésének alapjait, 
majd a víz, hal és területvédelemmel, halőrzéssel kapcsolatos ismereteket 
és a későbbiekben ezek ismerete alapján az iskolában önszerveződő 
környezetvédelmi szakkör csoportokat hozhatnak létre,   

 

(1) A jelentkezés főbb szempontjai: 

(1) A résztvevők száma, /Min 6-8 fő - Max. 30 fő/ 
(2) lakóhely, Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Bajót, Tát, Mogyorósbánya, Tokod 

környéke;  
(3) iskola, A felsorolt települések iskolái. 
(4) iskolai korcsoport szerinti összetétele: 3. osztálytól 6. osztályig,  
(5) (a fogyatékkal élők, illetve a hátrányos helyzetűek előnyben részesülnek), 
(6) csoport korhatárok: 0-s csoport 3 -9 év; 1-es csoport 10-14 év; 2-es csoport 15-18 év;  

(2) a szakkörhöz tervezhető kiegészítő programok és azok színvonala, valamint a részvételt 
ösztönző ajándéktárgyak /pl. büfé, jutalmak egyénileg, stb./  

(3) a szakkör-vezetők és iskolai és önkormányzati koordinátorok díjazásának tervezett 
összege, /ingyenes éves horgászati lehetőség tavainknál/  

(4) a szakkörhöz kapcsolódó egyéb horgászszervezeti, önkormányzati stb. támogatások 
nagysága. /bárki bármivel, támogathatja/ 

Figyelem! A PECA Club sporthorgász szakkör tagjaitól költségtérítés semmilyen jogcímen 
nem kérhető!  

 

Támogathatók 

(1) az induló szakkör készlet (horgászcikkek, / egyesület közvetlenül fizeti) 

(2) oktatási segédanyagok (MOHOSZ-KEMHESZ támogatását kérni / egyesület közvetlenül 
fizeti) 

(3) a szakkör-vezetők és iskolai- önkormányzati koordinátorok szerződéssel és hiteles 
kifizetési jegyzékkel igazolt, külön pontban megegyezett és meghatározott személyi jellegű 
költségei, vagy az engedélyezett 4. pont szerinti alternatív költségek 

(4) csoportos költségként egy alkalommal a horgászat helyszínére történő, szervezett 
utaztatás.  

Nem támogatható költségek különösen: 

(1) a benyújtott költségvetésben előzetesen nem szereplő költségek, 

(2) az egyéni (szülői szervezésű) utazás költségei. 
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A költség elszámolása: 

A támogatott vezető a megtartott iskolai sporthorgász szakkörről, annak eseményeiről az 
elnökség részére szakmai beszámolót köteles küldeni legkésőbb 2020. június 30-ig, /nyári 
szünet miatt/, illetve a második félévről 2020. december. 31.ig elektronikus formában 
az egyesület e-mail címére. 

A beszámoló tartalmazza 

• a szakkörök tényleges létszámát (résztvevők neve, születési éve és e-mail címe  
szakkör-vezető és iskolai koordinátor külön meghatározott személyi adatait),  

• a bemutató horgászat helyét és idejét, a horgászvizsga adatait, továbbá a szakkör 
egyéb eseményeinek rövid leírását, valamint 

• digitális formában (.jpg formátum) az esetleges horgászmagazinban és a MOHOSZ és 
egyesületi web. felületen, valamint facebook oldalaikon leközölhető képeket a 
szakkörök megrendezéséről, eseményeiről.  

A lebonyolított szakkörről a támogatott vezető az elnökség részére egyszerűsített pénzügyi 
beszámolót köteles küldeni legkésőbb a szakkör zárónapját követő 30 napon 
belül elektronikus formában az egyesület e-mail címére. 

Az egyszerűsített pénzügyi beszámoló tartalmazza: 

• a pályázó részére biztosított támogatási összeget,  

(2)a vezető által elszámolni kívánt kiadási tételeket jogcím szerinti bontásban (személyi 
jellegű ráfordítások, egyéb költségek), melyeket a támogatási szerződésben külön 
meghatározott tartalmú pénzügyi bizonylatokkal alátámasztani köteles, a támogatási 
szerződésben szereplő egyéb feltételek és határidők figyelembevételével. 

 

 

2020.01.27. Nyergesújfalu  

 

 

 
 

 


