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Körlevél a Móri „Petőfi”Horgász Egyesületnél horgászó gyermekek részére! 

 
Kedves Sporttársunk! Kedves szülők! 

 
1,Fogási napló leadási határideje: 2021. JANUÁR 31. Mór Petőfi S. u 22. (postaláda). 

Csak az összesített Fogási naplót kell leadni! 
Felhívjuk a figyelmet az állami horgászjegyes szabályozás I.5 pontja alapján a horgász 
által nem összesített (fogások, horgásznapok tekintetében egyaránt) fogási napló 
esetében emelt díjazást kell alkalmazni! 
Aki nem adja le horgászengedélyét és fogási naplóját 2021. évre nem tudunk engedélyt 

kiadni! 

2, Horgászkártya kötelező! A 15. évét be nem töltött gyermek horgászok részérére is 
kötelező a REGISZTRÁCIÓ! 
Horgászkártyára regisztrálni a Mohosz.hu oldalon online lehet. 
Azok a gyerek horgászok, akik koruknál fogva ifjúsági engedélyt szeretnének váltani 
vizsgát kell tenniük, az engedély csak a horgászvizsga bizonyítvány ellenében adható ki! 
Horgászvizsga iránt érdeklődni lehet a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségénél:  

tel: 06-22-506-969 lehet, vagy a honlapjukon, illetve a MOHOSZ honlapon. 

3, 2021 évi tagdíjak: Gyerek jegy éves:                                3000 Ft 
                                    Ifjúsági tag éves területi jeggyel:     22.900 Ft  
                                    Ifjúsági tag éves területi jegy nélkül:  8600 Ft  
 
Figyelem! A K&H banknál a személyes készpénzes befizetés megszűnt!   
Csak banki átutalással lehet a díjakat befizetni! A befizetéseket a Móri” Petőfi” Horgász 
Egyesület K&H banknál vezetett számlaszámára lehet átutalni, a megjegyzés rovatba 
feltétlenül be kell írni a befizető horgász nevét és lakcímét, hogy azonosítani tudjuk a 
befizető horgászt. 
Az Egyesület Bankszámlaszáma: 10401017-50526766-52711001 

Horgászengedélyek banki átutalásos befizetése 2021.Január 04-től, 2021. március 05-ig 
lehetséges. 
5.Engedély kiadás 2021.február 08, 15, 22, március 01, 08, hétfői napokon 16 – 17 óráig 
a Mór- Pusztavám Bányásznyugdíjas Klub irodájában, Mór Erzsébet tér 14. 
6, Házi horgászverseny: 2021.Június 6 - án vasárnap 8 - 11 óráig. 

Nevezés: 6,30 – 7 óráig a horgásztanyánál. 

Nevezési díjak: Gyerek: 1000 Ft. 

A nevezési díj magában foglalja a verseny előtti zsíros kenyeret és a verseny utáni ebédet, és 

üdítőitalt 1 fő gyermek kísérőnek is. 

7. Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 % elfogadására.  

Köszönettel fogadjuk a Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 18491421-1-07 adószámra átutalt 

összeget. 
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