
2019. január 29. 

 
 

Tájékoztató 
JEGYKIADÁSRÓL ÉS FOGÁSI NAPLÓK LEADÁSÁRÓL 

 

Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2018. évi FOGÁSI NAPLÓK és TERÜLETI ENGEDÉLYEK érvényességi ideje 
2019. január 31.  
 
A jogszabály szerint, a FOGÁSI NAPLÓT a 2019 évi jegykiadáskor kell leadni amennyiben a horgász Állami 
jegyet kíván váltani, de legkésőbb 2019. február 28.-ig, ha 2019 évre a horgász nem, vagy más 
egyesületnél szándékozik Állami jegyet váltani. 
 

A 2019. év januárjában zsákmányolt halmennyiséget kérjük a 2018. évi FOGÁSI NAPLÓBA írják be! Fontos, 
hogy e halmennyiség a 2019. évi kvótába számít már! Célszerű, a fogási napló 2018-es beírásai után 
vonalat húzni, majd a 2019. évi fogásokat ez után folytatni, hogy az évek jól láthatóan elkülönüljenek. 
A 2018. évi FOGÁSI NAPLÓKAT kérjük, a jegykiadásokra hozzák magukkal! Amennyiben más egyesületnél 
adják le a fogási naplót, kérjük a leadásról igazolást hozzanak magukkal! A jegykiadáson - amennyiben 
2019. január hónapra van bejegyezve elvitt hal – az Önök feladata lesz átvezetni a 2019. évi fogási 
naplóba. Átvételkor az összesítést, átvezetést ellenőrizzük. 
JEGYKIADÁSI IDŐPONTOK: 

 2019. Február 7. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óra között 

 2019. Február 21. (csütörtök) 8.00 – 16.00 óra között 

A fentieken kívül további jegyváltásra is biztosítunk időpontot, mely később kerül meghirdetésre. 

JEGYKIADÁS HELYE: Csengey Dénes Kulturális Központ (VMK), 7030 Paks, Gagarin u. 2. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Állami jegyet csak annak a horgásznak tudunk kiadni, akinek „ÉLŐ” 

(kifizetett) elektronikus Horgászkártya igénye van a rendszerben, a kártya megléte nem feltétel! Aki 

rendelkezik, már horgászkártyával azt kérjük, a jegykiadásra hozza magával! 

FONTOS Változás – gyermek horgászainknak is kötelező a kártya regisztráció, kártyát fizikailag nem 

kapnak. Igény szerint a későbbiekben meghirdetett fogadóórákon segítséget nyújtunk a gyermekek 

regisztrációjához. A jegykiadáson várhatóan erre nem lesz lehetőség. 

2019. ÉVI ÁRAK - egyesületünk áremelést nem hajt végre. 

Engedély típusa Egyszeri 

belépési díj 

2019. évi 

tagdíj&szöv 

2019. évi 

területi* 

2019.évi 

Állami+Fogási 

Teljes engedély** 

belépési engedély nélkül 

Felnőtt éves 130.000 Ft 19.750 Ft 27.650 Ft 2000+200Ft 49.600 Ft 

Kedvezményezett 

és  

ifjúsági éves 

65.000 Ft 10.875 Ft 13.825 Ft 

 

2000+200 Ft 

 

26.900 Ft 

Gyermek éves - - 5.400 Ft 0+200 Ft 5.600 Ft 

Jogi engedély 130.000  Ft 118.000 Ft 27.650 Ft  145.850 Ft 
*2019. évi területi engedélyek érvényességi ideje 2020. január 31. 

** A szövetséghez befolyó egyéb tételek figyelembe vételével – tájékoztató jellegű ár, függ az engedély típustól és kortól: 

 Állami jegy – 2000 Ft (Gyermekeknek és 70 év felettieknek INGYENES) 

 Szövetségi jegy – 2000 Ft (Ifjúsági és kedvezményezett (női) esetében) 

 Szövetségi díj  0 Ft (70 év felettiek és gyermekek esetében) 

 Fogási napló – 200 Ft 

Amennyiben az egyesület hatáskörén kívüli árakban változás következne be, akkor azok 

érvényesítve lesznek az árakban!!!!! 

EREDMÉNYES HORGÁSZATOT KÍVÁN!      PAHE VEZETŐSÉG 


