
Kedves halásztelki Horgásztársak! 
 
ENGEDÉLYEK 2022!!! 

 
Megérkeztek a 2022. évi állami jegyek melyek kiadását január 6-tól kezdjük meg. 

Csak azok igényeljenek új engedélyt, akik a 2021. évi fogási naplót már leadták. A gyűjtőládát hétfőnkét ürítjük. 

A fogási naplók leadási határideje február 28.,  Természetesen a 2021-es engedélyek, fogási naplók január 31-ig 
érvényesek. 

Az állami jegyek és tagdíjak tekintetében VAN változás. Az 

állami horgászjegy SZÖVETSÉGI HOZZÁJÁRULÁS mértéke 

1000 Ft-tal növekszik. 

Tehát számszakilag a következőképpen alakul: 

 

Tagsági díj (mindenkire vonatkozóan): 2700 Ft  (nem változott) 

Szövetségi hozzájárulás: 3000 Ft (1000 Ft-tal növekedett) 

Állami jegy és fogási napló: 3300 Ft  (nem változott 
 
 

Azaz összesen: 9000 Ft 

A 70 év felettiek díjmentesek az ESZH és Állami jegy tekintetében 

tehát nekik: 3000 Ft 
 
 

Aki tavaly bármilyen oknál fogva nem volt a tagunk (nem itt volt tag, szüneteltetett stb.) annak még + 
1000 Ft egyesületi díjat kell fizetni. Tehát ebben az esetben a fenti összeghez még 1000 Ft-ot kell 
hozzáadni. 

---------------- 

A  területi jegyek ára  a Duna szakaszra VÁLTOZATLAN. Ez elektronikus formában kerül kiadásra, amit a 
horgászkártya mögé rögzítünk fel, tehát papír alapú jegy nincsen, ezért is kell majd a horgászkártyát 
feltétlenül a horgászat alkalmával magunkkal vinni, mert az azon szereplő QR kód alapján fognak 
ellenőrizni. 

 
 

Az éves felnőtt Dunai területi jegy ára: 25000 Ft  (nem változott) 

A 65. év felettiek éves Dunai területi jegy ára: 18000 Ft  (nem változott) 

A területi jegyeket később és egyénileg is meg lehet vásárolni a MOHOSZ honlapján is (ott pl. 
SZÉPKÁRTYÁVAL is lehet fizetni)! 

 
 
 
 
 



A fentieket figyelembe véve az igényeknek megfelelően egy összeget utaljatok a számlára 

(Halmai Csaba 11771423-61032204   - otp bankon belül, munkaidőben) 

illetve a más bankból,   a   11773425-61032204    bankszámlára, 

 és a közlemény rovatba írjátok be a NEVET és a HORGÁSZKÁRTYA 

számát! 

Figyelem! Nem ugyanaz a számlaszám mint tavaly! 

például: Valaki István 987654…. az összeg pedig meg fogja nekem adni, hogy milyen 
engedély állítsak ki. 
 
Kérek mindenkit, hogy egy átutalásban csak egy név és egy összeg szerepeljen, tehát ne vonjatok 
össze több embert. 

 
Tehát az átutalható összegek a következő: 

 
Felnőtt állami jegy: 9000 Ft 

Felnőtt állami jegy új belépő: 10000 Ft 

70 év feletti állami jegy: 3000 Ft 

70 év feletti új belépő: 4000 Ft 
 
 
Területi jeggyel együtt 

Felnőtt állami jegy + ter. jegy: 34000 Ft 

Felnőtt állami jegy új belépő. + ter. jegy 35000 Ft 

70 év feletti állami jegy + ter. jegy 21000 Ft 

70 év feletti új belépő + ter. jegy 22000 Ft 

65 év felett (de 70 év alatt!) + ter. jegy 27000 Ft 

65 év felett (de 70 év alatt!) + ter. jegy új belépő 28000 Ft 
 
 
Az engedélyek folyamatosan fognak készülni és szombatonként 9-10 óra között nálam (2314 Halásztelek, 
Szabados Mária utca 6.) lehet átvenni személyesen. 

Kérek mindenkit, hogy ha ismerőse, barátja olyan horgász, aki nem járatos az internet és a banki átutalás 
világában segítsen idősebb horgásztársainknak az engedély kiváltásában. Ehhez lehet segítséget kérni 
akár unokától, gyermektől is. 

 
Bármi kérdés merül fel keressetek meg telefonon:  06 30 9427 556. 

 
üdvözlettel: 

Halmai Csaba elnök 
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