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2022. évi tájékoztató
Kérjük a Horgásztársakat, hogy a 2022. évi tagdíj összegét az Oroszlányi Horgász Egyesület
K&H Bank -nál vezetett 10400913-50526952-88861007 számú bankszámlájára szíveskedjenek
átutalni.
A közlemény rovatban, a nevet és a horgászkártya számát tüntessék fel.
Amennyiben készpénzben kívánja a tagdíjat befizetni, lehetőséget biztosítunk erre a keddi és
csütörtöki tagkönyvkiadási napokon az egyesületi irodában, 500,- Ft készpénzkezelési díj
megfizetése ellenében.
Készpénzbefizetés esetén az irodai befizetéstől számított egy hét múlva vehető át az engedély.
Kérjük, hogy azon tagok, akik horgászállással rendelkeznek a területhasználati és szemét díj
megfizetését is a fent leírtak szerint szíveskedjenek teljesíteni
2022. évi tagdíjak:

Azon tagok, akik többes tagsággal rendelkeznek és nem az Oroszlányi Horgász Egyesületnél
váltják ki az egységes állami horgászokmányt (állami horgászjegy, fogási
napló) a rájuk vonatkozó díj 5.300-Ft-al csökkentett értékét kell megfizetni.
A fogyatékkal élők kedvezményét igénybe venni szándékozó tagok, – a 49/2009.(XII.29.) EüM
és 335/2009.(XII.29.) Korm. rendeletnek megfelelő – igazolást kötelesek újból leadni.
A 2022-évi állami horgászjegy és fogási napló, valamint a területi engedély kiadásának a
feltételei a következők:
- a 2021. évi állami horgászjegy és fogási napló leadása, (nem kell a horgászkártyát leadni!)
- valamint a tagdíj 1 héttel korábban történő befizetése, beérkezése az Egyesület
számlaszámára.
A befizetett összeg az alábbi elemekből áll: tagdíj, területi engedély díja, egységes
horgászokmány díja és az egységes szövetségi hozzájárulás díja.
Tekintettel arra, hogy egyesületünk áttér az online területi jegy forgalmazásra, a területi
engedély papír alapon nem kerül kinyomtatásra, átadásra.
Felhívjuk tisztelt horgásztársak figyelmét, hogy más személy nevére szóló tagkönyvet, csak
szabályos meghatalmazás ellenében tudjuk átadni.

Befizetési határidő 2022. március 31. A befizetés elmaradása esetén, egyszeri írásbeli felszólítást
küldünk, a befizetési határidő lejárta után pedig három hónappal, azaz június 30. napjával
megszűnik a nem fizető egyesületi tagsága.
Az egyesületünknél kezdett gyermekhorgász, ifjúsági horgásszá, majd felnőtt horgásszá
válásakor (jogfolytonosság) mentesül a halasítási hozzájárulásidíj megfizetése alól.
Stégügyintézési díj, átiratás és bővítés ügyintézéskor 5.000,- Ft/alkalom.

Tagkönyvkiadás 2022. január 17. és február 25. közötti időszakban
HÉTFŐ-PÉNTEK 1300 és 1700 óra között.
Március 01-től a fogadó napokon 1500 és 1700 óra között.

2022. évi fogadónapok, KEDD 1500és 1700 óra között az alábbi napokon lesznek:

Az egyesületi tagok horgászversenyének időpontjáról az egyesület honlapján a
későbbiekben adunk részletes tájékoztatást.
Kérjük, hogy támogassa egyesületünket a személyi jövedelemadójának 1%-nak
felajánlásával, adószámunk: 19888073-1-11.
Jelen körlevél mellékleteként kiküldésre kerül egy kivonat, mely a horgászrend
változásának lényegesebb módosításait egyszerűsített formában tartalmazza. A
2022. február 1-től hatályos horgászrend az egyesület honlapján egységes
szerkezetben megtalálható!
Az Egyesület weboldala: www.orhe.hu , egyesületünk a Facebook-on is elérhető:
www.facebook.com/ohehorgasz
A Vezetőség elérhetősége: info@orhe. hu
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