
T Á J É K O Z T A T Ó

Tisztelt Horgászok, kérünk mindenkit, hogy a területi jegy hátoldalán lévő 
HORGÁSZRENDET figyelmesen olvassák el, változások vannak!!!

2022.-ben fizetendő horgászdíjak az alábbiak:
 
Felnőttek: (kettő botos)         70 év feletti, kettő botos:

 Állami jegy, szövetségi betétlap:   6.000.-Ft -  
 Tagdíj: 12.000.-Ft -           12.000.-Ft
 Területi engedély:           30.000.-Ft -           30.000.-Ft
 Fogási napló      300.-Ft -      300.-Ft

Összesen: 48.300.-Ft 42.300.-Ft

Ifjúságiak és kedvezményezettek: (egy botos)
 Állami jegy:                           6.000.-Ft
 Tagdíj:             12.000.-Ft
 Területi engedély: 15.000.-Ft
 Fogási napló                  300.-Ft

 Összesen:      33.300.-Ft

 1. sz. éves gyerekjegy (hagyományos)          600.-Ft+300.-Ft állami jegy
 2. sz. éves gyerekjegy (évente 5 ponty fogható) 3.500.-Ft+300.-Ft állami jegy

A környezetvédelmi nap: 2022. május 14. szombat 8 óra.
A környezetvédelmi napon meg nem jelenő, (nem nyugdíjas) felnőtt tagoknak 4.000.- Ft,
ifjúsági és kedvezményezett (nem nyugdíjas) horgászoknak 2.000.- Ft társadalmi munka
megváltást kell fizetni 2023.évben az engedély kiváltásával egy időben. 

A befizetés történhet csekken, vagy átutalással   ( OTP. Bank 11732181- 20025270 ) számla
számra. A befizetés megérkezése után kerül sor az új területi engedélyek kitöltésére, és a kész
engedélyeket  megküldjük/átküldjük  a  kiskőrösi  és  a  soltvadkerti  Horgászboltba,  ott  lehet
átvenni.

Aki nem adja le a fogási naplóját határidőig, az új állami jegyért nem 6.300.-Ft-ot fizet,
hanem 9.300.-Ft-ot kell fizetnie!

Az ingyenes állami jegyre jogosult 70 év feletti horgász, amennyiben határidőn túl adja
le fogási naplóját, neki is meg kell téríteni az állami jegy árát.

A  fogási  naplókat  február  28-ig, lehet  leadni  Kiskőrösön, a  CSALI  Horgászboltban
(:78/413-660,  (nyitva tartási időben), Soltvadkerten Strubl András horgászboltjában,
(:30/911-63-63.   (nyitva  tartási  időben)  Szőlő  u.  26.  sz.  valamint  Balogh  Kálmán
Horgászboltjában (: 06/70 940 1701 (Soltvadkert, Wesselényi u.) .
Csak horgászati napokat és zsákmányt összesített fogási naplót veszünk át!

MEGHÍVÓ HORGÁSZ VERSENYRE!         Ideje: 2022. május 21. szombat
Egyesületünk elnöksége felnőtt, gyermek és ifjúsági horgászversenyt szervez, amelyre ezúton 
minden tagunkat tisztelettel meghívunk. Felhívjuk a figyelmét, hogy 14 00 óráig – versenyen
kívül - horgászni tilos!
Versenyben az egyesületi tagok vehetnek részt. 

A kifogott halat mindvégig életben kell tartani! 
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