Haladás Horgászegyesület Pusztaszentlászló

HÍRLEVÉL IV-2018
Tisztelt Horgásztársak!
Az egyesület vezetősége az alábbi tájékoztatókat adja ki:
1) A vezetőség a nyári társadalmi munkán tapasztaltak alapján úgy határozott, hogy a
továbbiakban a tóparton mindenfajta földmunkát, favágást és bármilyen olyan
tevékenységet megtilt, amely előzetesen nem került engedélyezésre. Az ilyen jellegű
munkák érdekében az alábbi szabályok megtartását kérjük. Aki favágást,
növényzetápolást, horgászhely tisztítást, vagy rendezést kíván elvégezni, az a tervezett
munka pontos részleteivel keresse meg Ferencz Károly vezetőségi tagot és kérjen tőle
hozzájárulást a tevékenység elvégzésére. Szükség esetén helyszíni egyeztetés
lehetséges. Ferencz Károly ez ügyben a 06-20-343-3422 telefonszámon hívható. Azon
horgásztárs, akiről megállapításra került, hogy engedély nélküli munkát végzett, a
horgászrend 8. pontjának megsértése esetén horgászattól eltiltható.
2) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy a Mohosz elrendelte a horgászregisztráció
bevezetését a 2019. januártól vezetésre kerülő horgászkártyák kiadása érdekében. A
horgászkártyák díja 14. életév feletti horgászok esetében 2.200 Ft. A regisztrációhoz
adóazonosító jel szükséges. A regisztrációt két féle módon lehet teljesíteni. Online
módon mindenki saját maga otthon is intézheti, ekkor a 2.200 Ft-os díjat bankkártyával
kell kifizetni. Részletes tájékoztató olvasható a Mohosz weboldalán a
https://www.mohosz.hu/index.php/szovetsegi-iroda/kozerdeku/hireink/893-mit-kelltudni-a-horgasz-regisztraciorol-es-a-magyar-horgaszkartyarol linken.
3) Tájékoztatjuk egyesületi tagjainkat, hogy 2018. október hónaptól biztosítjuk az offline
módon történő horgászregisztrációt. Az offline regisztráció érdekében ügyfélfogadást
tartunk alábbi szerdai napokon 18:00 – 20:00 közötti időben: 10.03-án; 10.17-én; 11.07én; 11:21-én; 12.05-én; 12.19-én. Az offline regisztrációhoz mindenki hozza magával a
személyi igazolványát, lakcímkártyáját és adóazonosító jelét tartalmazó kártyáját.
Offline regisztráció során a horgászkártya 2.200 Ft-os díját postai csekken kell befizetni,
melyet a regisztrációkor adjuk át. Gyermekhorgászokat gondviselőjük tudja regisztrálni
4) Tájékoztatjuk a horgásztársakat, hogy 2018. szeptember 8-án 13:00 óráig, a megyei
egyesületi vezetők versenyének idejére, a versenyben részt nem vevő horgászoknak
teljes horgászati tilalom került elrendelésre.
5) Felhívom a horgásztársak figyelmét, hogy ez évben várhatóan már csak egy társadalmi
munkát tervezünk megszervezni. Azon területi engedéllyel rendelkező horgászok, akik
nem kívánnak jövő évben társadalmi munka megváltást fizetni, megkereshetnek kisebb,
egyénileg végrehajtható feladatok, munkák elvégzésére.
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6) Egyesületünk vezetősége ügy döntött, hogy újra indítja rekordlistás halak
nyilvántartását. Ennek főbb eleme a rekordlistás hal rögzítése. Kérjük, hogy aki a
rekordlistás halát rögzíteni szeretné a nyilvántartásunkban, az a halról készítsen olyan
felvételt is, melyen a mérlegelés is jól azonosítható. A rekordlistás hal méretét két másik
horgásztársnak, vagy valamely halőrnek igazolnia kell. A rekordlistára felkerüléshez
szintén szükséges pontosan rögzíteni a hal megfogásának pontos idejét és kérjük
lehetőleg megadni a megfogáshoz használt készség és csali leírását. A rekordlistás hallal
kapcsolatosan készült leírást, adatokat és képeket kérjük megküldeni a
horgaszep@gmail.com címre.
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