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Határidős feladatok ifjúsági felelősök részére a 2018. évre: 
 
 
1. A Hétvégi horgász-sulival kapcsolatos feladatok: 

- meghirdetése a megyében a horgászegyesületek között március 15-ig. 
- megyei rendezvények megszervezése március 30-ig. 
- megyei rendezvény folyamatos figyelemmel kísérése, segítése       április1 - június 10-ig.  
- beszámoló a rendezvényekről június 30-ig. 

 
 

2. Gyermeknapi horgászversennyel kapcsolatos feladatok: 

- előzetes helyek és időpontok begyűjtése  február 02-ig. 
- meghirdetése a megyében a horgászegyesületek között március 1-ig. 
- pályázatok segítése április 15-ig. 
- versenyek segítése, ellenőrzése május 27. (+/-) 1 hét. 
- beszámolók, elszámolások elkészítésének segítése június 30-ig. 

   
  

3. Gyermeknapi ifjúsági horgászviadallal kapcsolatos feladatok: 

meghirdetése a megyében a horgászegyesületek között május 1-ig. 
versenyek segítése, ellenőrzése május 27. (+/-) 1 hét. 
beszámolók, elszámolások elkészítésének segítése június 30-ig. 

 
 

4. Nyári gyermek és ifjúsági horgásztáborokkal kapcsolatos feladatok: 

előzetes helyek és időpontok begyűjtése február 02-ig. 
meghirdetése a megyében a horgászegyesületek és iskolák között április 01-ig. 
pályázatok elkészítésének segítése május 02-ig 
táborok segítése, ellenőrzése június 18- augusztus 20-ig. 
beszámolók, elszámolások elkészítésének segítése augusztus 31-ig. 

 
 

5. Országos Horgászviadal Döntővel kapcsolatos feladatok: 

megyei ifjúsági horgászviadal I-III. helyezettek pontosítása, lejelentése június 30-ig. 
versenyzők utazásának megszervezése július 15-ig. 
önkéntes részvétel a döntőn augusztus 1-4-ig. 

 
 

6. Országos Gyermektáborral kapcsolatos feladatok: 

megyei részvevők pontosítása, lejelentése       június 30-ig. 
a gyerekek utazásának megszervezése       július 15-ig. 
önkéntes részvétel a döntőn augusztus 5-10-ig. 
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7. Horgász ötpróba megyei versenyekkel kapcsolatos feladatok: 

a verseny meghirdetése május 02-ig. 
a csapatok kiválasztása (szakkörökben vagy a nyári táborok 
helyszínén) 

augusztus 15-ig. 

csapatok felkészítése, a verseny előkészítése szeptember 21-ig. 
a verseny lebonyolításának segítése szeptember 21. (+/-) 3 nap. 
beszámoló elkészítése a versenyről szeptember 27-ig. 

 
 

8. Horgász szakkörökkel kapcsolatos feladatok: 

horgászszakkörök meghirdetése március 1-ig. 
együttműködési megállapodások megkötése március –április hónap. 
horgászszakkör meghirdetése az iskolában   május – június hónapban. 
horgászszakkörök beindítása szeptember hónapban. 
szakköri foglalkozások havi egy alkalommal 2018. 09. hó – 2019. 05. hó  

   
 

9. Internetes horgászvetélkedővel kapcsolatos feladatok: 

a verseny meghirdetése október 15-ig. 
verseny segítése              októbertől - május-ig. 
záró horgászverseny (Gyermeknapi horgászversenyek) 2019. május 26. 
beszámoló elkészítése a versenyről 2019. június 15-ig. 

 
 

10. ”Halak világa” rajzpályázattal kapcsolatos feladatok: 

a verseny országos meghirdetése  március 15-ig. 
a verseny megyei meghirdetése az általános iskolákban            március 31-ig. 
a beadási határidő július 31. 
eredményhirdetés szeptemberi MAHOR 
díjátadó ünnepségek   szeptember 10-18-ig. 
 
 

 
Részletek a MOHOSZ alapszabályából: 

 
2. § A Szövetség céljai és tevékenysége 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Szövetség céljai és egyben fontosabb 

tevékenységei: 

f) a horgászattal, a természet és a vizek védelmével, az egészséges életmóddal kapcsolatos gyermek- és 

ifjúságnevelés, ismeretterjesztés, oktatás, a horgász- és a versenyzői utánpótlás biztosításának 

elősegítése, 

(3) A Szövetség alapcél szerinti tevékenységként végzi a következőket: 

n) szervezi az országos gyermek-, ifjúsági- és szabadidős sporthorgászatot, ennek megvalósítása 

keretében gyermek- és ifjúsági táborokat, vetélkedőket, halfogó és más versenyeket rendez, valamint 

az ezekhez szükséges felszereléseket, berendezéseket beszerzi és üzemelteti. 

 

MOHOSZ ALAPSZABÁLY, 2015.12.18. v 2.1 - ELFOGADOTT 
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1. program: HUNOP Horgász-suli / Hétvégi horgászsuli 
 

A gyermekek szabadidejének hasznos eltöltését hivatott elősegíteni, kiemelt figyelmet fordítva 

a horgászat és a természet megszerettetésére. A programban részt vevő gyermekek számára 

márciustól júniusig szakemberek irányításával, ingyenes lehetőség biztosítása kéthetente 

szombat délelőttönként vidám horgászatokra, ahol a horgászat gyakorlati ismereteit 

sajátíthatják el.  

 

Időpontok: 2018. április, május, június hónapokban 

    Kéthetente - szombat vagy vasárnap délelőttönként, általában 6-7 alkalommal 

Szervezés: Minden tagszervezet (tagegyesületek) 

  Általános tartalom: -     vízi, vízparti élővilág,  

   -     horgászat a gyakorlatban, 

- természetvédelem, tudatos környezetvédelem, 

- felhívás a horgásztáborokra, horgászversenyekre, stb. 

Feladat: - meghirdetni iskolákban és médiában, 

    - ifjúsági felelősök irányításával, 

    - horgászeszközök, etetőanyag, csali biztosítása, 

    - beszámoló készítése a program végén (előadók, fényképek, megtartott napok) 

    - megoldások rossz időre, 

    - állami jegy biztosítása a gyermekhorgászok részére (tagegyesület biztosítja) 

Eszközigény: A foglalkozások idején saját úszós vagy a tagszervezet által kölcsönzött 

felszereléssel lehet majd horgászni. Ajánlott a 4 – 6 méteres spiccbot. A csalit 

és az etetőanyagot lehetőség szerint a tagszövetség biztosítja. 

 Részvétel: 8 - 18 éves korosztály számára.      

Tematika: 9 - 10 óráig oktatás, beszélgetések, helyi és meghívott előadókkal: 

- természetvédelmi feladatok a vizeink megóvása érdekében, 

- halőrzés, halőr feladatai, telepítés, ellenőrzés, rend, fegyelem, 

- növények és gyógynövények a vízben és a vízparton, 

- elsősegélynyújtás a vízparton /tél, hőség, horogszabadítás, stb., 

- vadőrzés – vadak és a vízi élővilág kapcsolata, 

- madárvilág – madarak és a vízi élővilág kapcsolata   
10 - 12 óráig a horgászat és a halfogás gyakorlati fogásai:  

- jellemzően úszós horgászat; 

- csalik, etetőanyagok hatékony használata; 

- az elsajátított horgászfogások csiszolása, hibák javítása, 

- külön figyelem a halakkal való kíméletes bánásmódra, 

- egy-egy horgászmódszer bemutatása, 

- a horgászatban használható eszközök, anyagok és újdonságok, 

- az adott vízben található halak és megfogásuk módjai. 

Helyszín: Jellemzően, nagyobb városok, települések mellett közvetlenül elhelyezkedő 

vízpartokon, de egyesületi vizeken is alkalmazható. 

Jelentkezési határidő:  folyamatos, bármelyik nap lehet csatlakozni                                   
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2. program: HUNOP - Utánpótlás nevelés / Gyermeknapi horgászverseny 

 

A verseny megrendezésére a tagegyesületek és az iskolák bevonásával kerül sor a velük 

kapcsolatban lévő általános iskolák tanulói részére. A gyerekek versenyszellemére építve, a 

horgászat és a természet megszeretetésével, egy hasznos szabadidő eltöltési mód 

népszerűsítése. Az országos szövetség célja, hogy minél több horgászegyesület bevonásával, 

egyre több gyerek vegyen részt a versenyeken.    

 

Időpont: 2018. május 27. (vasárnap) 

 

Szervezés: Tagegyesületek 

     

Általános tartalom: -     egyéni úszós horgászverseny;  

-     az alsó és a felső tagozatos kisiskolások külön kerülnek elbírálásra;  

-     3-5 m-s spiccbot használható, etetőanyag és csali korlátozással; 

-     a kifogott halak darabszáma a meghatározó és csak az egyenlőség  

       esetén dönt a súly;  

-     maximum 3 órás verseny.  

 

Támogatás: 1-3 helyezett támogatása 2 korosztályban, díjazás a jelentkezők függvényében 

(ajándékutalvány) 

 

Eszközigény: A verseny idején saját úszós felszereléssel lehet horgászni. Szükség esetén az 

egyesület biztosít horgászbotot, felszerelést. Megfelelő támogatottság esetén a 

szerelt létra, az etetőanyag és a csalit is biztosít a horgászegyesület.  

  

Részvétel: 1-4, 5-8. osztályosok részére 

       

Tematika: 9 – 10 óra: regisztráció, tájékoztatás, sorsolás, eszközök ellenőrzése,  

    10 - 12 óra: horgászverseny, 

12 - 13 óra: eredményhirdetés, a díjazást az országos szövetség biztosítja a  

regisztrált tagegyesületek számára. 

  Feladat (egyesületek): - oklevelek, érmek elkészítése 

 - javaslat előzetes regisztráció 

-  

 

Helyszín: Az egyesületek saját halgazdálkodási vízterületén vagy külön megállapodás 

alapján más tagegyesület vizén. Szükség szerint a tagszervezet is biztosíthat 

vízpartot.  

 

Jelentkezési határidő:  gyermekek számára helyszíni jelentkezés (előzetes regisztráció)  

      tagegyesületnek regisztrációs lappal (március 31.) 
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3. program: HUNOP - Utánpótlás nevelés / Gyermeknapi ifjúsági horgászviadal 
 

A verseny fő szervezője a megyei szövetség versenybizottsága.  A verseny a kerüljön be a 

megyei versenynaptárba. A Magyar Országos Horgász Szövetség kommunikációs 

rendszerében, a megyei lehetőségek maximális kihasználásával kerül meghirdetésre. A 

tagegyesületek érjék el, hogy legjobb ifjúsági horgászai vegyenek részt a versenyen. A 

verseny első három helyezettje ingyenesen részt vehet a szövetség országos ifjúsági 

horgásztáborában.  

 

Időpontok: 2018. május 27. (+–) egy hét 

 

Szervezés: Tagszervezetek 

     

Általános tartalom: -     úszós horgászverseny középiskolás tanulók részére; 

-     egyéni horgászverseny a horgászviadal versenyszámaival; 

-     lehetőség szerint ne kezdődjön túl korán, délutáni időpont is jó, 

-     maximum 3 órás horgászat;  

-     rakós bot nem használható, etetőanyag és a csali korlátozva; 

-     horgászviadal versenyszámai: 

 tesztlap kitöltés, az időtartam mérésével; 

 szerelés (horogkötések, horgászcsomók…); 

 célba dobás orsós bottal, célponyvára – országos Casting 

szabályokkal; 

 horgászverseny (úszós verseny egy bottal és egy horoggal); 

Feladat: - gyakorlási lehetőség biztosítása 

    - időben meghirdetni !!! 

Eszközigény: A verseny idején saját úszós felszereléssel lehet majd horgászni.  

maximum 6 méteres spiccbot, vagy match bot használható. 

 A verseny megrendezéséhez az országos szövetség már biztosította 2017. évi 

programban (célponyva, dobó felszerelés, súlyok)  

  

Részvétel: 14 - 18 éves korosztály (középiskola 1 - 4. osztályosok) számára  

– regisztrációs lap beküldése szükséges! 

      

Tematika: 8 - 8:30 tesztlap kitöltése, 

8:30 - 10 óráig – szerelés, célba dobás két csoportban, 

    10 - 10:30 – felkészülés a horgászversenyre, 

    10:30 - 12:30 – egyéni horgászverseny csali és etetőanyag korlátozással, 

13 óra – eredményhirdetés és ebéd. 

 

Helyszín: A megyei tagszövetségek valamelyik vízterületén.  

 

Jelentkezési határidő:  ifik részére 2018. május 15. 
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   tagszervezet: március 31. – regisztrációs lap  

 

 

4. program: HUNOP Horgász-suli / Nyári gyermek és ifjúsági horgásztáborok 
   

A horgásztáborokat a tagegyesületek és tagszervezetek szervezik horgász szakemberek és 

pedagógusok bevonásával. A megrendezésre kerülő horgásztábor lehet napközis vagy 

bentlakásos rendszerű és önköltséges vagy díjmentes. A 12 – 14 éves gyermekek a tábor 

végén – folyamatos részvétel és felkészítés esetén – megkaphatják vizsgabizonyítványukat.  
 

Időpontok: 2018. június 15. és augusztus 31. közötti időszak. 

    Napok száma: 2-7.  
 

Szervezés: Tagszervezet vagy tagegyesület (előző évi elszámolások vizsgálata) 
     

Általános tartalom: -    általános horgászati és természeti alapismeretek; 

-    vízi-,  és vízparti élővilág ismerete; 

- természetvédelem, tudatos környezetvédelem oktatása; 

- felkészülés a horgászvizsgára igény szerint /10-14 évesek/, 

- gyakorló feladatok /tesztek, szerelés, célba dobás, evezés stb./ 

-     horgászat és szabadidős programok: sportolás, foci, tollaslabda,  

       kirándulás, túrázás és játékos vetélkedők. 
 

Eszközigény: A horgászok saját felszerelésüket használják, de igény szerint biztosítható 

felszerelés a gyermekek részére. 
  

Részvétel:            -     gyermek horgásztáboroknál 8 - 14 éves korosztály;  

- ifjúsági horgásztáboroknál 15-18 éves korosztály.  

Tematikus foglalkozások: a horgászattal kapcsolatos ismeretek oktatása mellett, 

- halőrzés, a halőr feladatai, telepítés, ellenőrzés, horgászrend, 
- elsősegélynyújtás a vízparton /tél, hőség, horogszabadítás,    
      kullancs a bőrben, segélyhívó telefonszámok stb./, 
- természetvédelem /vizek szennyezése, mezőgazdasági 

tevékenységek hatása a vízi élővilágra, újrahasznosítás stb./, 
- madárvilág – madarak és a vízi élővilág kapcsolata, 
- versenyhorgász kisebb bemutatója, felszerelés, etetőanyagok, 
- természetjárás, kirándulás más horgászvízre,  
- vadőrzés – vadak és a vízi élővilág kapcsolata,  

- horgászmódszerek bemutatása, gyakorlott horgászok,  

versenyzők, meghívott előadók segítségével. 

 

Helyszín: A tagegyesület vagy a tagszervezet kezelésében lévő vízterület! 

 Csak a MOHOSZ családba tartozó vízterületen! 

 

Jelentkezési határidő:  A rendező szervezet határozza meg.    

Pályázat beadási határidő: Tagszervezet, tagegyesület: 2018.05.02.    
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Étkezések, ellátás: -     tízórai, meleg ebéd biztosítása; 

- fedett horgászház illetve épület rossz idő esetén. 

 

5. program: HUNOP - Utánpótlás nevelés / Országos Viadal Döntő 

 

A megyei horgászviadal verseny legjobbjai részére.  A megyei gyermeknapi válogató 

versenyek első három helyezettje jutalomként rész vehet az országos szövetség ifjúsági 

táborában, ahol neves előadók, színvonalas versenyek és tudáspróbák várják a fiatalokat. 

 

Időpontok: 2018. augusztus hónapban 

     (péntektől - vasárnaptól)  

 

Szervezés: Magyar Országos Horgász Szövetség 

     

Általános tartalom: -    a horgászismeretek gyarapítása és a gyakorlati fogások finomítása;    

- fő területe a finomszerelékes-, és feederbotos horgászat; 

- neves horgászok bevonása a képzésbe; 

- casting dobófeladatok gyakorlására (Varga György és Földi Gábor 

vezetésével); 

- kétfordulós horgászverseny. 

 

Eszközigény: Az ifjúsági horgászok saját felszerelésüket használják, a többi szükséges 

eszközt az országos szövetség biztosítja. 

  

Részvétel: 14 - 18 éves korosztály (középiskola 1 - 4. osztályosok) számára – regisztrációs 

lap beküldése szükséges! 

       

Tematika: 1. nap:  - úszós horgászat elmélete és gyakorlata -  vendégelőadó; 

- feeder horgászat elmélete és gyakorlata – vendégelőadó; 

- egyéni horgászat. 

2. nap:  - casting gyakorlatok megismerése és gyakorlása; 

- casting verseny; 

- egyéni horgászat. 

3. nap:  - gyakorlás, felkészülés az első verseny fordulóra; 

- délután verseny – első forduló; 

- éjszakai horgászat. 

4. nap:  - kirándulás; 

- délután horgászat, felkészülés a második fordulóra; 

- tábortűz, pihenés. 

5. nap:  - délelőtt tesztlap, szerelés forduló; 

- horgászverseny második forduló 

- eredményhirdetés, sütés-főzés 

- táborzárás. 

Helyszín: XXX 
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Jelentkezési határidő:  2018. májusi döntő alapján       

 

 

 

6. program: HUNOP – Horgász-suli / Országos Gyermektábor 

 

A megyei ifjúsági felelősök ajánlása alapján.  A megye három jelöltje jutalomként rész vehet 

az országos szövetség gyermektáborában, ahol neves előadók, színvonalas versenyek és 

tudáspróbák várják a fiatalokat. 

 

Időpontok: 2018. augusztus hónapban 

     (vasárnaptól - péntekig)  

 

Szervezés: Magyar Országos Horgász Szövetség 

     

Általános tartalom: -    a horgászismeretek gyarapítása és a gyakorlati fogások finomítása;    

- fő területe a finomszerelékes horgászat; 

- neves horgászok bevonása a képzésbe; 

- casting dobófeladatok gyakorlására; 

- kétfordulós horgászverseny. 

 

Eszközigény: A gyermekhorgászok saját felszerelésüket használják, a többi szükséges 

eszközt az országos szövetség biztosítja. 

  

Részvétel: 10 - 16 éves korosztály (általános iskola 5-8. osztályosok és középiskola 1 - 2. 

osztályosok) számára – regisztrációs lap beküldése szükséges! 

       

Tematika: 5. nap:  - úszós horgászat elmélete és gyakorlata -  vendégelőadó; 

- feeder horgászat elmélete és gyakorlata – vendégelőadó; 

  - casting gyakorlatok megismerése és gyakorlása; 

- casting verseny; 

- egyéni horgászat. 

  - gyakorlás, felkészülés az első verseny fordulóra; 

- délután verseny – első forduló; 

- éjszakai horgászat. 

  - kirándulás; 

- tábortűz, pihenés. 

  - délelőtt tesztlap, szerelés forduló; 

- horgászverseny második forduló 

- eredményhirdetés, sütés-főzés 

- táborzárás. 

Helyszín: XXX 

 

Jelentkezési határidő:  2018. június 30.       
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7. program: HUNOP - Utánpótlás nevelés / Horgász ötpróba megyei versenyek  

 

A versenyt a tagszervezetek szervezik a rendező tagegyesület bevonásával. Ez egy általános 

iskolák közötti csapatverseny. A csapatokat a patronáló horgászegyesület készíti fel és viszi el 

a verseny helyszínére, szülői engedéllyel és egy kísérő tanár bevonásával. A csapat 

összeállítása a gyermeknapi horgászverseny és a nyári táborban mutatott eredmények alapján 

történik. (Katasztrófavédelem, focisulik, stb. iskolák közötti minta alapján) 

 

Időpontok: 2018. szeptember 3-4. hetében. 

 

Szervezés: Tagszervezetek – felkészülés az egyesületi nyári horgásztáborokban 

    2019-ben a 2018-19 évi horgász szakkörök képviselői között  
(Horgászegyesület és az iskola kapcsolata alapján) 

     

Általános tartalom: -   3 fős iskolai csapatok részére meghirdetett tagszervezeti verseny: 

-   a csapatban egy alsó tagozatosnak és egy kislánynak is kell lenni, 

-   versenyszámok: 

 tesztlap kitöltés, az időtartam mérésével, 

 szerelés (horogkötések, horgászcsomók…), 

 célba dobás orsós bottal, célponyvára, 

 evezés, 

 horgászverseny (úszós verseny egy bottal és egy horoggal); 

 

Eszközigény: Csónak, mentőmellény, bója, evezők, szerelési anyagok, célba dobó készlet, és 

tesztlapok. Az országos szövetség az induló készlettel segíti a verseny 

megrendezését.    

  

Részvétel: 7 - 14 éves korosztály. 

       

Tematika: 8 - 8:30 tesztlap kitöltése, 

8:30 - 10 óráig – szerelés, evezés, célba dobás három csoportban, 

    10 - 10:30 – felkészülés a horgászversenyre, 

    10:30 - 12:30 – horgász csapatverseny a csapatok egy szektorban egymás 

                                                                          mellett, egymást segítve horgászhatnak.    

13 óra – eredményhirdetés és ebéd. 

 

Helyszín: A megyei tagszövetségek valamelyik vízterületén.  

 

Jelentkezési határidő:  szeptember 10.  
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8. program: HUNOP – Horgász-suli / Horgász szakkör 

 

A helyi horgászegyesület együttműködési megállapodás részeként tartja egy a székhelyéhez 

közel álló általános iskola 3-4. osztályos tanulói részére. A gyermekek szabadidejének hasznos 

eltöltését hivatott elősegíteni, kiemelt figyelmet fordítva a horgászat, a természet 

megszerettetésére.  

  

Időpontok: 2017. októbertől havonta egy alkalommal, mintegy másfél órában. 

 

Szervezés: Tagegyesületek  

     

Általános tartalom: együttműködési megállapodás alapján végzett oktatási és nevelési    

munka, amelyet a tagegyesület felkészült horgászai végeznek. 

 

Eszközigény: A szeptemberi kezdésre munkafüzetet biztosít az országos szövetség.  

A foglalkozásokban partner tagegyesület részére induló készlet kerül átadásra.  

  

Részvétel: 9 - 10 éves korosztály (3 - 4. osztályosok) számára – regisztrációs lap beküldése 

szükséges! 

       

Tematika:  -    horgászat eredete és története; 

  -    kirándulás az egyesület horgászvizére; 

  -    Magyarország vizei és halai megismertetése; 

  -    szerelési ismeretek /kötések, csomók stb./; 

  -    különböző horgászmódszerek bemutatása; 

  -    úszós horgászmódszer elsajátítás; 

  -    úszós horgászat a gyakorlatban; 

  -    záró horgászverseny májusban a gyermeknapon. 

     

Helyszín: Az iskolákban és az intézményhez közeli vízterületeken.  

 

Jelentkezési határidő:  2018. szeptember 15. 
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9. program: HUNOP – Horgász-suli / Internetes horgászvetélkedő 

 

A horgászattal való ismerkedés gyermekek részére az iskolákon keresztül. A kiírás 

központilag kerül kiküldésre. Cél a csapatmunka az iskolák témafelelőseinek vezetésével A 

beküldött feladatok értékelése és a megyei gyermek horgászversenyekre való felhívás a 

tagszervezetek feladata.   

 

Időpontok: 2018. szeptember-április 

    Két-három fordulós internetes vetélkedő 

 

Szervezés: Országos szövetség – Iskolák illetve Tagszervezetek 

     

Általános tartalom: -     az iskolák elérése az interneten keresztül,  

   -     tesztek, feladatok, kutatómunka, stb. 

 

Eszközigény: Internetes felület, a témafelelős tanárok bevonásával.  

  

Részvétel: 8 - 14 éves korosztályok 3 fős csapatversenye (1 - 8. osztályosok) számára – 

regisztrációs lap beküldése szükséges! 

       

Tematika: Tesztlapok kiküldése az alábbi témákban: 

- halak és a vízpart ismerete, 

- elsősegélynyújtás a vízparton,  

- természetvédelem /vizek szennyezése, mezőgazdasági  

tevékenységek hatása a vízi élővilágra, újrahasznosítás stb./, 

- vadak és a vízi élővilág kapcsolata, 

- madárvilág – madarak és a vízi élővilág kapcsolata, 

- horgászati módszerek, technikák. 

 

Helyszín: Iskolák és a záró verseny a tagszövetségek valamelyik vízterületén. 

 

Jelentkezési határidő:  Kiírásban meghatározottak szerint.                                   
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10. program: ”Halak világa” rajzpályázat: 
 
  

Rajzpályázatot hirdet általános iskolás diákoknak a Magyar Országos Horgász Szövetség.  

Kedves Pályázó! 

Készíts saját rajzot, illusztrációt vagy akár festményt, a család és horgászat kapcsolatáról.  

A beküldött alkotások jelenítsék meg a halak világát, élőhelyét, környezetét.  

Egy pályázó egy rajzzal versenyezhet.  

A rajzok maximum A3-as méretűek lehetnek, és tetszőleges technikával készülhetnek.  

Az elkészült művet juttasd el a megadott címre a jelentkezési lappal együtt és értékes 

ajándékokat nyerhetsz. 

 

Díjazás (korcsoportonként: 1-4. osztály, 5-8. osztály):  

I. helyezett: 30.000,- Ft értékű ajándék utalvány 

II. helyezett: 20.000,- Ft értékű ajándék utalvány 

III. helyezett: 10.000,- Ft értékű ajándék utalvány 

 

Július 31-ig várjuk a rajzokat „RAJZPÁLYÁZAT” megjegyzéssel az alábbi címen:  

Magyar Országos Horgász Szövetség, 1124 Budapest, Korompai utca 17. 

Nyertesek közzététele:  2018. szeptemberi MAHOR 
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10.+1 program: Egyéb programok, tervek, elérhetőség: 
 
 

1. Ifjúsági oldal folyamatos megjelenése a Magyar Horgászban: 

-  játékok, feladatok, rajzos oktató ábrák, 

- aktuális programok, felhívások közzététele, 

- pályázatok kiírása / országos rajzpályázat, tábor, vetélkedő/. 

 

2. Megjelenés a MOHOSZ weboldalán és a www.horgasz-suli.hu oldalon: 

- folyamatos hírek és tájékoztatás, 

- aktuális programok, felhívások közzététele, letöltések, 

- pályázatok kiírása / országos rajzpályázat, tábor, vetélkedő/, 

- összesítők, eredmények, elszámolások. 

 

3. Ifjúsági horgászok létszámának növelése: 

- 12-14 éves gyermekhorgászoknak vizsgázási lehetőség biztosítása 

o horgásztáborokban, 

o iskolában, rövid felkészítést követően, előre bejelentett vizsgával. 

- közvetlen kapcsolat a horgászegyesületek és az ifjúsági horgászai között. 

o Ifjúsági horgászok bevonása a horgászegyesületek életébe 

 50 óra közösségi munka végzése a tagszervezetnél vagy az egyesületnél; 

 bevonásuk a horgász-suli programba, táborok és versenyek 

lebonyolításába; 

o internetes elérhetőséggel külön meghívás az egyesületi versenyekre; 

o megyei versenyeken való indulás biztosítása. 

- az ifjúsági területi engedélyek árának nagymértékű csökkentése. 

o horgászat egy készséggel, 

o ifjúsági programokon való részvétel.  

 

4. Legjobb ifjúsági horgászoknak lehetőség biztosítása nemzetközi táborokba való részvételre. 

- 2018-ban Franciaországban, 

- országos táborok legjobbjai, kijelöléssel. 

 

5. Szervezés, támogatás, pályázat: 

- kapcsolat a megyei ifjúsági felelősökkel, 

- oktatási anyagok, munkafüzetek, 

- egyéb juttatások, támogatás, 

- magyarországi és uniós pályázatokon való részvétel. 

 
 
 

Budapest, 2018-01-27 
 
Ifjúsági és Oktatási Szakbizottság 
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