2021. évi tagsággal kapcsolatos tájékoztató
Kérjük a Horgásztársakat, hogy a 2021. évi tagdíj összegét lehetőség szerint az
Oroszlányi Horgász Egyesület OTP Banknál vezetett 11740061-20100140-00000000 számú
bankszámlájára utalják át. A közlemény rovatban a horgászkártya számát tüntessék fel.
Amennyiben erre nincs lehetőség, úgy a mellékelt segédleten feltüntetett adatokkal
szíveskedjenek a befizetést megtenni valamelyik OTP Bank fiókban.
Kérjük, hogy azon tagok, akik horgászállással rendelkeznek a területhasználati és szemét
díj megfizetését is a fent leírtak szerint szíveskedjenek teljesíteni.
2021. évi tagdíjak:
felnőtt régi tag
felnőtt
tagfenntartó
(max. 3 év)

Ft/év
61.000.23.200.-

IFI régi tag

32.000.-

IFI új tag

63.000.-

IFI tagfenntartó

13.000.-

Gyermek

2.500.-

felnőtt új tag
70 év feletti (10
éves tagsággal)
Fogyatékkal élők
(igazolás)
különleges
jogállású tag
különleges
jogállású új tag

Ft/év
151.000.33.000.33.000.-

180.000.270.000.-

Azon tagok, akik többes tagsággal rendelkeznek és N E M 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, akik még nem adták
le, az Egyesület által kiadott – a 49/2009.(XII.29.) EüM és 335/2009.(XII.29.) Korm.
rendeletnek megfelelő – igazolást kötelesek leadni.
A 2021-évi állami horgászjegy és fogási napló, valamint a területi engedély kiadásának a
feltételei a következők:
- a 2020. évi állami horgászjegy és fogási napló leadása (csak ezt kell 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.
Fentiek alapján, a területi engedélyen feltüntetett összeg csak a területi engedély díját tartalmazza!
Horgászattól fegyelmi vétség miatt eltiltott tagoknak a rájuk vonatkozó éves tagdíj 50%-át kell
megfizetni.
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Tagkönyvkiadás 2021. január 18. és február 28. közötti időszakban
HÉTFŐ-PÉNTEK 1300 és 1700 óra között
március 01-től a fogadó napokon: 1500 és 1700 óra között:
2021. évi fogadónapok SZERDA 1500 és 1700 óra között az alábbi napokon:
január
13
február 3
március 3

20
10
10

27
17
17

24
24

április 14
május 12
június 16

28
26

július
14
augusztus
18
szeptember 15

október
13
november 17
december 8

15

Az egyesületi tagok horgászversenye 2021. május 17-én (szombaton) kerül megrendezésre a
Bokodi Öreg tavon. Gyülekezés az oroszlányi oldalon reggel 0600 és 0700 óra között.
Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1%-nak fogadására, adószámunk: 19888073-1-11.
Az Egyesület weboldala: www.orhe.hu

A Vezetőség elérhetősége: info@orhe.hu

Oroszlány, 2020. december 21.
Varju György sk.
elnök
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