
2022-es Árjegyzék melléklete 
 

Az állami és területi jegyek, területi bérletek megváltása mindenkinek 

saját felelősségére történik, amihez a horgászkártya, horgászvizsga, 

személyi igazolvány és lakcímkártya az adategyeztetéshez, valamint 

amennyiben van akkor az előző évi horgászhelyi szerződés minden 

esetben kötelező. 

Állami és területi értékcikk és bérlet befizetési lehetőségek: 

1. Horgászház: /  pénztári / majd nyugta / kp. / engedély átvétele  

Februárban – Márciusban meghatározott napokon és időben.  

Érdeklődni 06 30 357 9292 

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

2. Messenger és Mobil üzenet /kovacs kozso zsolt privát oldalon/ 

/ előrendelés esetében az éves területi jegy mellé ajándék  1 

napos sportjegy / majd nyugta / kp. / engedély átvétele  

Az év bármely napján, bármikor üzenetben egyeztetett módon.  

Érdeklődni 06 30 357 9292 
 

 

3. Regisztráció horgászkártyára:  

Amennyiben nem rendelkezik horgászkártyával, akkor a 

horgászházban tudjuk fogadni személyesen a regisztrációhoz 

szükséges okmányok bemutatása és a regisztrációs szerződés 

aláírása miatt.  

Érdeklődni 06 30 357 9292 

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

4. Magyar Horgász Újság rendelés 

Megrendelhető a 06 30 357 92 92 számon a névre szóló 

horgászkártyaszám megadásával vagy személyesen horgászházi 

befizetés alkalmával és postán házhoz szállítják kedvenc 

horgászújságját.   

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

A megváltást követően panaszt, nem fogadunk el! 

Jó szórakozást és kellemes 2022-es évet Kíván Elnökségünk 



2022 évi Az államitól eltérő Horgászcélú átmeneti változások 

Csapatépítők, egyéb rendezvények esetén a terület egyéni 

megállapodás szerint vehető igénybe.  
 

Horgászcélú rendezvények alkalmával a sport célú területi jegy előre 

való megváltása minden esetben kötelező.  
 

A területi vízinövényzet elburjánzásának visszaszorítása érdekében  

2022-től az amur nem vihető el a telepítési engedélyeztetéséig. 
 

Napijeggyel horgászó felnőtt és ifi esetében minden 

horgászalkalommal 2 db darab ponty és annyi keszeg tartható, meg 

ami nem lépi át az 5 kg-os határt vagy 1 db mért maximum 5 kg-os 

tartható meg, ami maximum 60 cm lehet.  

Éves jeggyel, éves szinten 20 kg keszeg megtartása engedélyezett, a 

jegyen MEGADOTT éves összsúlymennyiségen belül.   

Az elért összsúly esetén a területi jegy érvényét veszti, azzal tovább 

horgászni TILOS.  

Évente, Naponta és hetente: darabszámmal is védett halfajokból –

ponty; csuka; süllő; harcsa éves területi engedéllyel évente legfeljebb 

25 db fogható, amiből 20 db békés és 5 db ragadozó hal lehetséges 

illetve ezek felett annyi KESZEG tartható meg, ami a jegyen 

MEGADOTT éves összsúlymennyiség korlátozásig elfér.  

Éves jegyeknél naponta és hetente 2db békés +2db ragadozó és 5kg 

egyéb tartható meg, illetve 1 db mért maximum 5 kg-os tartható 

meg, ami maximum 60cm lehet.    

Továbbá a Fogási mennyiség a kedvezményes jegyeknél 

természetesen a kedvezmény mértékével arányosan csökken, hal az 

árjegyzék táblázatában megadottak szerint tartható meg. 

Horgászidő a különböző típusú területi jegyeknél eltérő.  

Az áremelések sajnos elkerülhetetlenek számunkra is, de a bővített fizetési 

lehetőségek, területi jegy fajták lehetőséget adnak mindenkinek a 

pénztárcájához megfelelő választáshoz. 

Jó szórakozást és kellemes 2022-es évet Kíván Elnökségünk   



2022 évi  

Kertműködtetési, kert és horgászház fenntartási, 

szerződéskötési és befizetési változások 

Egyesületünk szabályai szerint, illetve az egységeség bevezetése az 

emberi megkülönböztetés miatt elnökségünk a közgyűléssel 

támogatott döntés szerint a következő változásokat vezeti be 

területfenntartásunk elősegítéséhez. 

Az egyesület, mint főbérlő, személyekre szabott „egyszeri 

100000Ft-os területfenntartás hozzájárulás”-i kötelezettség 

mellett egységes szerződésekkel biztosítja a területen található 

horgászhely és kertbérlemények kiadást. 

Kertbérlemény és horgászhely szerződéskötés mindennap 

kezdeményezhető Messengeren /kovacs kozso zsolt/ oldalon az 

egységes átadás – átvételi lap kikérésével.  

Az egységes átadás – átvételi lap visszaküldése után, a szerződés 

átvehető személyesen fizetés és a szerződési díj megfizetése után. 

Az éves kötelező bérleményfizetési és szerződéskötési határidő 

„aktuális év május. 31-e”. 
 

 

Kertbérlemény havi díja 2022.03.01-től 1000Ft / hó / kert 

 

 

2022-év előtti kertbérlők 2022. február 28.-ig még a 2021-es ár 

szerint fizethetnek bérleményt.   

 

Horgászház terület bérleti díj 10m2 –ig       3500Ft                                                           

/ 10m2 felett    500Ft/m2 
 

Amennyiben 2022.01.01- től az infláció mértéke tovább emelkedik a díjak 

évente automatikusan emelkednek. 

Horgászház vásárlás esetében Horgászni az 1 –es tóban csak a 

bérleményre megkötött szerződés ellenében lehetséges éves, 

féléves vagy napi területijegy birtokában. 

 

Jó szórakozást és kellemes 2022-es évet Kíván Elnökségünk   


