Mátravidéki Erőmű Horgász Egyesület
3022 Lőrinci Mátravidéki Erőmű
2022.évi Általános területi jegyek
Állami horgászjegy (1) és az elmaradt környezetvédelmi munka miatti plusz tagdíj ( 2), a területi jegy ára (3)
egy összegben utalandó, OTP :11739078‐20010180 számlaszámra.
árak Ft‐ban
1./ Állami horgászjegy (felnőtt, IFI, feleség)
Állami horgászjegy (70 éven felüli)
Állami horgászjegy (gyerek)
Szankció (ha nem adta le időben a fogási naplót 2022.február 28‐ig) plusz

9 300
3 300
300
3 000

2./ Elmaradt környezetvédelmi társadalmi munka miatt egyesületnek fizetendő egyszeri plusz tagdíj 5 000
3./ Két botos horgászok (csak területi jegy ár) – állami jegy váltása kötelező (kivéve, ha már máshol ki
van váltva.)
Felnőtt, kettőstag , 70 éven felüli, 2 botos IFI
Sporthorgász 3 bottal botonként maximum 1 horog (halat nem vihet el)
ÚJ belépő: területi jegy 57 700.‐Ft + 57 700.‐Ft halasítási hozzájárulás

57 700
47 700
115 400

Egy botos horgászok:(csak területi jegy ár) – állami jegy váltása kötelező (kivéve, ha már máshol ki van
váltva)
Ifjúsági 1 botos, Feleség 1 botos
ÚJ Belépő területi jegy 28 850.‐Ft + 28 850.‐Ft halasítási hozzájárulás
Gyermek; 3‐tól 15 éves korig

28 850
57 700
3 000

4./ Egyéb díjak:
Tagfenntartás
12 000
2010‐ ben közgyűlés által elfogadott alapszabály szerint csak 3 évig lehet tagfenntartó azután új tagnak számít!
Kétbotos nappali napijegy
Kétbotos éjszakai napijegy
Egybotos nappali napijegy
Sporthorgász nappali napijegy, amivel nem vihet el halat (éjszakára nem váltható)
Horgászigazolvány tok

3 000
3 000
2 000
2 000
600

Pl: felnőtt horgász aki kér állami jegyet, de nem vett részt környezetvédelmi munkán, de időben leadta a fogási
naplót 72 000 Ft
Pl: felnőtt horgász aki kér állami jegyet, részt vett környezetvédelmi munkán, és időben leadta a fogási naplót
67 000 Ft
Pl: 70 év feletti horgász aki kér állami jegyet, és időben leadta a fogási naplót 61 000 Ft
Pl: Gyerek aki kér állami jegyet, és időben leadta a fogási naplót: 3 300 Ft
Lőrinci, Mátravidéki Erőmű 2022. január 29.
Tóth Gábor
elnök

