
 
 

Tájékoztató Hatvani Horgász Egyesület 2017. évi működéséről. 
Közgyűlési kivonat 

 
A Hatvani Horgász Egyesületnél jövőre is (2017. 11. 15.-ig), bárki igényelhet, vagy hosszabbíthat Állami 
Horgászjegyet ( „ORSZÁGOS” engedélyt ), aki a törvényi előírásoknak megfelel, aki „horgászvizsgával 
rendelkezik, vagy előző évi állami horgászjegyét bemutatja, horgász szervezeti tagságát igazolja.  
Azok is válthatnak állami horgászjegyet + 2000ft-os emeltáron, akik a fogási naplójukat egyáltalán nem, 
nem időben vagy nem megfelelően kitöltve adták le. 
A fogási napló leadásakor, mindenki kérje el az átvevőtől az igazolást és tegyék az igazolványukba! Postai 
visszaküldés esetén, a feladást, igazoló szelvényt. 
Állami jegyet, éves területi jegyet, az előző évek gyakorlata szerint, a hatvani Peti horgászboltban H-P 08.00-
17.00-ig Sz. 08.00-12.00-ig (Horváth M. út 3. a tízemeletes háznál 06 70 565 9946 ) és Horgászházban H-P 
08.00-18.00-ig SZ-V 08.00-13.-ig (Temető út 29 sz. 06 70 384 2959 ) 
A fent megjelölt helyeken minden horgász okmányt lehet intézni a Görbeéri és az A Beton tóra is. Állami 
horgászjegyet a lőrinci „Spori” horgászboltban is lehet váltani. Az engedélyek átfutási ideje 1-3 nap. Aki kéri, 
postai úton megküldjük a megadott címre. 
Az engedélyek árát lehet sárga csekken, átutalással vagy a helyszínen történő befizetéssel teljesíteni. Az átutalás 
visszaigazolását nyomtassák ki és tegyék az igazolványukba. 
SZÉP kártyával történő fizetés esetén, előzetes időpont egyeztetés szükséges, 
Gálik Tamás 06-20-468-7252 telefonos elérhetőségen.  
Szép kártyával lehet egész vagy rész összeget is fizetni. 
Az engedély váltás során az árjegyzék szerint kell összeállítani, a kiváltandó engedély típusait.  Pl.: Csak 
„országos” 7000ft. A Görbeéri-tóra Felnőtt éves területi jeggyel 50.000ft.-, 70. év feletti éves területi jeggyel 
35.000ft.- stb… 
A befizetés előtt tájékozódhatnak az elérhetőségeinken, vagy a horgászjegy kiadó helyeken. 
Az egyesületnél váltható horgász jegyek árjegyzéke a honlapunk „Horgászrend” menüpontjában is megtalálható. 
A tóparton a horgászathoz, Állami Horgászjegyre, fogási naplóra (2016-tól ez egy okmány!), 
horgászigazolványra és az adott vízterületre érvényes területi jegyre van szükség. Ezeket nevezzük halfogásra 
jogosító okmányoknak, amelyek személyazonosság igazolására alkalmas arcképes igazolvánnyal együtt 
érvényesek.  
Nálunk bárki válthat napijegyet, aki érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik.  
A Turista állami horgászjeggyel rendelkezők is válthatnak turista napijegyet a Görbeéri tóra! Éves területi 
jegyet kizárólag tagjaink igényelhetnek.  
A jegyforgalmazó horgászboltokban váltható a Zagyva-Tarna folyó és mellékvizeire érvényes éves területi 
engedély. 
A Görbeéri tóra ( víztér kód: 10-026-1-1) bárki válthat éves területi jegyet, azok is, akik eddig csak az Állami 
Horgászjegyüket érvényesítették a Hatvani Horgász Egyesületnél. 
Megszűnt az újbelépők + egyszeri halasítási hozzájárulása. 
Azok, akik első alkalommal váltanak éves területi jegyet a Görbeéri tóra, és az előző évi tagfenntartók, 
2017. március 31.-ig kell kiváltaniuk az aktuális árú éves területi jegyet.  
Ezt követően, június 01.-ig már csak az előző évben éves területi jeggyel rendelkező tagok válthatnak éves 
területi jegyet a Görbeéri tóra. 
A Hatvani Horgász Egyesület halgazdálkodási tervében rögzítettek illetve a KÖZGYŰLÉS határozata alapján, 
2017-ban is, havonta tervezünk pontyot telepíteni. Terveink szerint az év folyamán 7 alkalommal (április-
október) helyezünk ki 1-3kg egyedsúlyú pontyot, az éves területi jegyet váltó tagok és napijegyet váltók 
létszámától függően, havi 10-15q-a mennyiségben. (2016-ben összesen 119, 5q-a ponty és 5q-a harcsa lett 
telepítve)  A Közgyűlés úgy döntött, hogy a süllőre (5q-a) elkülönített pénzösszegből,  2017-ben 3-nyaras 
süllőt vásároljon az egyesület. 
 
Mindenkinek eredményes horgászatot és kellemes pihenést kívánunk 2017 évben is! 
 
 


