
Elérhetőség: 06-30-591-6976 

 
Körlevél a Móri „Pet őfi”Horgász Egyesületnél horgászó gyermekek részére! 

 
 

Kedves Szülök! Kedves Sporttársunk! 
 

 
 A továbbiakban a 2017. évre fontos információkat adunk közzé: 
 
1, Tagújításhoz szükséges okmányok, horgászengedély, fogási napló, Leadási határideje: 
2017.Február. 7 
A horgászattal töltött napok számát (X) és a kifogott halak, tavankénti és idegen vizeken a víz térkód 
megadásával az összesítését el kell végezni az éves fogásösszesítő táblázatban.  
Aki nem adja le horgászengedélyét és fogási naplóját 2017 évre nem tudunk engedélyt kiadni!! 
Leadás helye: Mór Petőfi S. u 22. (postaládába kérem bedobni!) 
 
A gyermek horgász, ha már betöltötte a 14. életévét, részére Ifjúsági horgászengedélyt kell váltani, 
horgászvizsgát kell tenni. 
Horgászvizsga iránt érdeklődni lehet a Horgász Egyesületek Fejér Megyei Szövetségénél: tel: 06-22-
506-969 lehet, vagy e-mailben: fcshe@freemail.hu bejelentkezni. 
Az Ifjúsági engedély csak a Horgászvizsga Bizonyítvány ellenében adható ki. 
 
2,  Gyermek horgászengedély 2017 évre: 2500 Ft 
 
     Ifjúsági horgászengedély: 2017 évre: 19500 Ft   
 
3. Befizetéseket mindennap munkanapokon személyesen vagy utalni is lehet a Móri ”Petőfi” 
Horgász Egyesület K&H Banknál vezetett számlájára, saját névre, és címre kell befizetni.  
 
Az Egyesület Bankszámlaszáma: 10401017-50526766-52711001 
 
Ügyfélszám befizetéskor: 24CB4G vagy a Móri”Petőfi”Horgász Egyesület számlájára. 
 
FIGYELEM! A befizetések határideje: 2017.február 1. és március. 24 között. 
                          Első engedély kiadási nap:2017. február.10. 
  Engedélykiadás utolsó napja: 2017. március 31. 
 
4, A továbbiakban a befizetést követően 1 hét múlva Pénteki napokon lehet az engedélyt átvenni, 
  16 és 17 óra között a Fekete Gyémánt, sörözőben. 
 
5. Horgászverseny időpontja gyerek horgászok részére: 2017. Május 28. (Vasárnap) kerül 
megrendezésre a Látóhegyi 2-es tavon 8,30 -11 óráig.  
Nevezés: 7,30 – 8 óráig a horgásztanyánál. 
Nevezési díjak: Gyerek: 1000ft.  
A nevezési díj magában foglalja a verseny előtti zsíros kenyeret és a verseny utáni ebédet, és üdítőitalt 
a + 1 fő kísérőnek is. 
 
6. Egyesületünk jogosult a személyi jövedelemadó 1 % elfogadására.  
 
Köszönettel fogadjuk a Móri „Petőfi” Horgász Egyesület 18491421-1-07 adószámra átutalt összeget. 
 
 
2017.Január.10.        Iván János  
                        Elnök  
 


