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Tájékoztató 

a 2022 évi jegykiadásról 
 
 
Tisztelt Horgásztársak, Egyesületi Tagok! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. évi Fogási Naplók és a Horgászjegyek – a folyamatos horgászati 
lehetőség megteremtése érdekében - 2022. január 31.-ig érvényesek. 
Ezzel egyetemben az éves fogásokat (kvótákat)is a jegy váltásától a következő év január 31. ig vesszük 
figyelembe. Ennek kapcsán a januári fogásokat nem kell átírni az új fogási naplóba. 

A jogszabály szerint, a 2021 évi Fogási Naplót a 2022évi jegykiadáskor kell leadni, de 
legkésőbb2022.február 28.-ig. 

A naplót akkor is le kell adni, amennyiben egyetlen egy nap sem volt horgászat. 
 

Az elmúlt évhez hasonlóan a jegykiadás több napon keresztül a Horgásztanyán kerül lebonyolításra, melynek 
időpontjai: 
 

2022 január 24.-től január 28.-ig  8.30 tól12 óráig és 13 órától 17 óráig 
2022 január 31.-től február 4.-ig  8.30 tól 12 óráig és 13 órától 17 óráig 
 

2022 évi jegyárak: 
 

Az elmúlt években a munkabérek, egyesületünk ezzel kapcsolatos költségei emelkedtek, melye t a minimálbér 
2022-től emelt mértéke tovább növel. Ezek a költségek közvetlenül érintik a működésünket a halőrök  
tevékenységében, a nevelő gazdaság működtetésében, de azokat a szolgáltatási díjakat is emeli, mint például 
a terület rendezése, fűnyírás, stb. 
 
Az elmúlt időszakban az energiahordozók ára elszabadult, mely a műtrágya árakon  (a műtrágya gyártáshoz 
nagy mennyiségben földgázt használnak) keresztül a takarmány árakat, ezzel a termelői hal árakat jelentősen 
emeli. 
 
Ebben a kettős emelkedésben mindig egy kérdés van, hogy az egyesület ezeket miként tudja kigazdálkodni. 
Az egyik lehetőség, hogy a meglévő költségkereteken belül gazdálkodunk, és csökkentjük a szolgáltatásaink 
színvonalát, a kihelyezett, ezáltal a fogható hal mennyiségét  mind a saját termelésből, mind külső vásárlásból.  
 
A másik lehetőség, hogy a szolgáltatási színvonalat, a fogható mennyiségeket fenntartva az áremelkedéssel 
együtt – a minimálisan szükséges mértékben – emeljük a díjainkat. 
Mivel más lenne a pihenés és a kikapcsolódás a kisebb fogási eséllyel, a kevésbé ápolt területtel : esetünkben 
csak a második lehetőség jöhet szóba, kénytelenek vagyunk a tagdíjakon, területi jegy árakon emelni, mellyel 
kapcsolatban kérjük tagtársaink megértését. 
 
Természetesen a napijegyes horgászok is ki kell vegyék a részüket a közös teher viselésből, ott arányában 
egy magasabb %-os emelést hajtunk végre úgy, hogy a napijegyek árai már korábban is jelentősebben 
emelkedtek. 
 
A napijegy árak emelkedése: Felnőtt 4.950 Ft helyett   5.950 Ft 
     Kedvezményezett/Ifjúsági 2.000 Ft helyett  3.000 Ft 
     Gyermek jegy 650 Ft helyett   1.000 Ft 
 
Itt szeretnénk még felhívni a figyelmet, hogy az éves díjak bankkártyával és SZÉP kártyával is fizethetők. 
Esetünkben az OTP és K&H szépkártyáit tudjuk elfogadni 
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Engedély típusa 

Egyszeri 

belépési 

díj 

2022. évi 

tagdíj* 

2022. évi 

területi* 

2022.évi 

Állami+Fogási 

2022 évi 

Szövetségi 

díj 

Teljes engedély** 

belépési engedély 

nélkül 

Felnőtt éves 130.000 Ft 20.500Ft 38.200Ft 3000+300Ft 3.000 Ft 65.000Ft 

Kedvezményez-ett 

ifjúsági éves 
65.000 Ft 10.250Ft 19.100 Ft 3000+300 Ft 3.000 Ft 35.650Ft 

Gyermek éves - - 5.400 Ft 0+300 Ft 0 5.700 Ft 

Jogi engedély 130.000 Ft 139.800Ft 38.200 Ft - - 178.000 Ft 

*2022. évi Horgászjegyekből egyesülethez befolyó tételek. 

** Az egyesülethez és szövetséghez  befolyó egyéb tételek f igyelembe vételével – tájékoztató jellegű ár, függ az engedély típustól 

és kortól: 

 Állami jegy – 3000 Ft (Gyermekeknek és 70 év felettieknek rokkantaknak INGYENES) 

 Szövetségi jegy – 3000 Ft 

 Fogási napló – 300 Ft 

 

 

EREDMÉNYES HORGÁSZATOT KÍVÁN!  PAHE VEZETŐSÉG 


