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TISZTELT SPORTTÁRS! 
 

Értesítjük, hogy a 2023. évi horgászengedélyek kiváltása az alábbiak szerint lehetséges: 

VERESEGYHÁZ, Horgásztanya, az alábbi szombati napokon, 8-10 óráig.  

 

 

 

A PONTOSAN ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓ SZEMÉLYESEN leadható (nem a posta-

ládába bedobva!) TÓTH ZOLTÁN elnök (Veresegyház, Kisgyöngyös u. 2) 

                                BOBÁL IMRE alelnök (Veresegyház, Szent László utca 34.). 

  Kérem, hogy a Harangkút utcai tanyaház levelesládájába NE DOBJÁK BE a fogási naplót!  
 

Személyesen és postai úton, Klement Tibor címére is küldhető (NEM kell ajánlottan 

küldeni): 

2112 Veresegyház Zsuzsanna utca 2/A. 
 

A fogási napló leadásának ideje az engedélyváltás időpontja, vagy legkésőbb 2022. február 28. 
 

KETTŐS TAGJAINKAT kérem, amennyiben nem nálunk adják le az állami jegyüket,  

NE FELEJTSÉK EL a PAMUT-TÓ-ban fogott halak adatait a fogási naplóból, kiírni és az új 

területi jegy váltásakor leadni. Ez feltétele az új területi jegy váltásának! 
 

AZ ÉVES TERÜLETI ENGEDÉLYEK ÁRAI 2023-BAN.  

 

A tagdíjunk változatlan, de a területi jegyárát elsősorban a MOHOSZ állami jegy áremelése 

és a halárak majdnem duplájára emelkedése miatt kénytelenek vagyunk megemelni. 

 

 

 

Férfi felnőtt éves jegy ára: 85 000 Ft.  Női és a 70 éven felüliek éves jegy ára: 75 000 Ft. 

Területi jegyet váltó Örökös tagjaink és kiemelt munkát végző horgászaink éves 

engedélyének ára: 42 500 Ft.   

Területi jegy nélküli tag éves engedély ára: 20 000 Ft, napijegyük kedv. ára: 4 000 Ft.                                                   

Ifjúsági éves jegy ára: 25 000 Ft.                           Új belépők halasitás hozzájárulása: 40 000 Ft.                    

Gyerek éves jegy ára: 3 000 Ft. (csak kishalfogásra alkalmas (spicc bot) készséggel horgász-

hat, halat nem vihet el.) Vizsgával rendelkező gyermek horgász (fenekezhet, pergethet) éves 

jegyének ára: 5 000 Ft. (Halat nem vihet el.) 
 

A 2023. évi KÖZGYŰLÉS tervezett időpontja: május 20, szombat 9.00 óra a tanyaházban. 

A részvétel – az alapszabály alapján - MINDEN horgász számára KÖTELEZŐ! 
 

A 2023-as engedélyek váltása a személyes adatok pontosítása és az Horgászrendi változások  

ismertetése miatt CSAK SZEMÉLYESEN lehetséges! 

 

A tagjaink részére kiosztott 6×6 m-es saját horgászhelyen a kötelező a feladatok elvégzése, nád-

vágás, fűkaszálás, szemét gyűjtés továbbra is érvényesek. A közösségi munkák végzésére 2023-

ban is már előre kell jelentkezni!  A tervezett dátumokat a befizetéskor lehet majd pontosítani. 

 

Természetesen, a honlapunkon és a halőrház üveges hirdetőjében is olvashatóak az aktualitások. 
 

Szeretetteljes, Áldott Karácsonyi Ünnepeket  

és horgász szerencsében gazdag, Békés, BOLDOG ÚJ ÉVET kíván a vezetőség nevében: 
 

 

 

Veresegyház, 2022. december  
 

 

 

         Klement Tibor titkár sk.                      Tóth Zoltán elnök sk.  

 

JAN. 21.    FEBR. 11 és 25.   MÁRC. 11 és 25.   ÁPR. 8 és 22.   MÁJ. 13.  


