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2318 Szigetszentmárton, Pf. 8.
TÁJÉKOZTATÓ
a 2017. évi tagság megújításról és más tudnivalókról
Tisztelt Horgásztársink!
A 2017 évi horgászengedélyek kiadását a Bp. VIII., Vajda Péter utca 12. alatt, a Ganz Gépgyár
Tanácsterem 5. emeleti helységében végezzük, mint az elmúlt években.
Megközelíthető: az 1-es villamossal és a 99-es autóbusszal a volt Ganz MÁVAG területén, (Villám
u. kapu). Táblákkal jelezzük az épületet, ahol a beiratkozás lesz.
A befizetések időpontjai:

2017. január 28, február 4, február 11, szombati
napokon
9-12 óra között.

A tagság érvényesítéséhez hozzák magukkal horgászigazolványukat, és a már korábban kiadott
állami jegyet, amely lecserélésre kerül.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2016 évre kiadott RDHSZ területi jegyekkel a horgászni
2017 január 31-ig lehet.
A 2016 évi fogási naplót legkésőbb 2017. február 28-ig beérkezőleg kell beküldeni a rajta
feltüntetett címre, vagy a 2017-es engedély váltásakor lehet leadni. A végrehajtási törvény
(Vhr.) értelmében engedélyt az a sporttárs kaphat, aki igazolja, hogy fogási naplóját időben
leadta a kiadó egyesülethez. Ne mulasszák el a fogási eredményeket összesíteni a naplóban,
mert ez törvényileg kötelező. Azon horgászok, akik ezt elmulasztják, illetve nem adták le
határidőre az állami jegy kiadását kétszeres áron kell értékesíteni. (4.200.- Ft)
Kettős tagság esetén ahhoz az egyesülethez kell küldeni a fogási naplót, ahol a horgászjegyet
váltották és ellátták a naplóval.
A fent feltüntetett befizetési órák alatt a Sporttársak személyesen, vagy megbízottjuk által újíthatják
meg tagságukat. Az a tag, aki tagságának megújítását az utolsó befizetési napig 2017. február 11-ig
elmulasztja, ez időpontot követően csak az Egyesület székhelyén Szigetszentmárton, Dunapart
alsó utca 74. szám alatti horgásztanyán pótolhatja. (Telefon 06 24 456 980)
Az állami és fogási jegy ára 2.200 Ft. Továbbra is a 70. életévüket betöltött nyugdíjasok részére a
Halászati Hatóság térítésmentesen biztosítja az állami jegyet. A tagsági lap felnőtt bélyeg 2.000 Ft,
70 éven felülieknek, a nőknek alanyi jogon és az ifjúsági tagoknak 1.000,- Ft.
Az egyesületi tagdíj ára: a felnőtt tagoknak 2.000 Ft, ifjúságinak 500 Ft.
A felnőtt területi jegy ára 25.000 Ft, az ifjúsági területi jegy 5.000 Ft,
Gyermek horgásznak minősül a hároméves kortól az adott év dec.31, napjáig a 15. életévet be nem
töltött személy.
75 éven felüli legalább 15 éve egyesületi tagjaink részére tagdíjmentességet biztosítunk.
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Felhívjuk a Sporttársak figyelmét, amennyiben új horgászigazolványt szükséges kiállítani, úgy
annak árával is számolni kell, amely 530 Ft.
Tájékoztatjuk a Sporttársakat, hogy „kedvezményezett (1 botos) horgász engedély” megszűnt.
Állami horgászjegy váltásának alapfeltétele a horgászvizsga megléte, vagy eredményes letétele. A
horgászvizsga díja 3.500 Ft. A horgászvizsga díját a vizsgáztatásra kijelölt szervezetnél kell
megfizetni.
Elveszett, vagy ellopott állami jegyet csak úgy lehet pótolni, ha az a SZÁK által törölve van. A
törlést írásban kell kérni, lopás esetén a rendőrségi feljelentés másolatát is mellékelni kell.
Felkérjük a Sporttársakat, hogy a befizetendő összeget kiszámolva hozzák magukkal, mert
váltópénzről nem áll módunkban gondoskodni.
Felhívjuk a Sporttársak figyelmét a horgászat szabályainak pontos betartására! Szabálytalan
horgászat esetén az ellenőrök bevonják a területi jegyet és az állami jegyet is!
A tagdíjbefizetéssel kapcsolatban Klimos Árpád titkár sporttárs a 06-30-276-7118-ös telefonon ad
felvilágosítást. Horgásztanya telefonszáma 06-24- 456- 980. A Ganz Horgász Egyesületbe
jelentkezők, átjelentkezők a beiratkozási napokon, vagy az idényben a horgásztanyán intézhetik
átjelentkezésüket. 08.00-17.00 óra között előzetes telefoni egyeztetés alapján.
Átjelentkezők a 2016 évi fogási napló leadásáról a régi egyesületüktől hozzanak igazolást.
A Horgásztanyán felszerelt vendég kabinokban várjuk horgászainkat, társaságokat.
Kérjük a Horgásztársakat, hogy az esetleges lakcímváltozásukat haladéktalanul jelentsék be.
A Vezetőség döntése alapján 2017 évben is két alkalommal rendezünk horgászversenyt:
Az időpontokról honlapunkon fogunk tájékoztatást adni (www.ganzhe.hu)
Nagy tisztelettel köszönjük meg a Sporttársaknak, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át
Egyesületünk részére ajánlották fel. Egyben kérjük, amennyiben a 2016 évi személyijövedelemadó bevallásánál erre lehetőségük van, úgy ismételten éljenek ezzel!
Az Egyesület adószáma:
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A Fővárosi Bíróság az egyesületet 2378. sorszám alatt közhasznú szervezetként jegyezte be.
Befejezésül kedves Mindnyájuknak és Családjuknak Békés, Boldog Új Évet kívánunk, gazdag
horgászzsákmánnyal.
Szigetszentmárton, 2016. december 16.
VEZETŐSÉG

