
Marcali és Vidéke Horgászegyesület 

a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének tagja 

 
 

A 2021. évre szóló horgászokmányok, engedélyek 

megújításával kapcsolatos főbb tudnivalók 
 

1. Az ezévi rendkívüli koronavírus-helyzet miatt változik a 2021. évi tagság megújításának 

a hagyományos rendje.  

a. Az irodánkban egy ideig még biztosan nem fogadhatjuk a horgászokat, ezért a 

személyes kapcsolatteremtéseket a minimálisra kell csökkentenünk. Érdeklődni, 

ügyeket intézni e-mailban (marcalihe@marcali-he.hu ), telefonon (30/414-5853), 

illetve előzetes bejelentkezést követően Bedő Sándorné ügyintéző munkatársunk 

lakásán lehet (Marcali, Táncsics M. u. 7/A). 

b. Amint tudják a horgásztársak, a 2020. éves állami jegyek, területi engedélyek 

2021. január 31-éig érvényesek. Kérjük, ne siessenek a 2021. évi engedélyek 

kiváltásával.  

c. A 2020. évi KITÖLTÖTT ÉS ÖSSZESÍTETT FOGÁSI NAPLÓK leadási ideje: 

2021. február 1-és február 28-e között esedékes. Felesleges azokat januárban 

leadni! Aki ragaszkodik ahhoz, hogy még januárban leadja, azt kérjük, hogy a 

Bedő Sándorné ügyviteli munkatársunk lakásánál lévő postaládába dobja be. 

Késedelmes leadás esetén 3.000.- Ft pótdíjat kell fizetni! 

d. Lényeges változás a 2021. évtől: Minden horgász egy személyes profilt/fiókot, 

regisztrációs felületet kap a HORINFO rendszerben, melyet bármikor 

megnyithat, megtekinthet. Figyelem! Kérjük, hogy a személyes azonosító 

okmányait adategyeztetés miatt mindenki hozza magával! A felvitt adatokból 

tájékozódhat a regisztrációs folyamatról, a tagsági ügyekről, befizetett díjakról, 

területi jegy vásárlás állásáról, az időszerű tennivalókról, egyesületi életről stb.-ről. 

e. Új tagság létesítésekor a horgászvizsgával rendelkező Horgász első teendője a 

MAGYAR HORGÁSZKÁRTYÁRA történő regisztráció. Javasoljuk az online 

regisztrálciót, ehhez a következő link nyújt segítséget: 

https://www.youtube.com/watch?v=3UUFPh-Jewg. A horgászkártya 5 évig 

érvényes, és egyebek mellett tartalmaz egy balesetbiztosítást is, mely a horgászat 

során előforduló esetleges balesetekre vonatkozóan segíti a horgászt. A 

horgászkártyáért 2.200.- Ft-ot kell bankkártya segítségével befizetni.  

f. A 2021. évi tagsági, illetve horgászokmányok díjai nem változnak.  

Alapesetben a felnőtt egyesületi tagsági díj 2.800 Ft, a szövetségi és a MOHOSZ 

hozzájárulás (ESZH) megújítása 2.000.- Ft, az Állami horgászjegy 3.300.- Ft. 

Mindez Bedő Sándornéval történt előzetes telefonos egyeztetést követően 

befizethető a Takarékbankban (volt Tak.Szöv.), vagy átutalható online a HE 

66900038-11018410 számlaszámára. Bedő Sándorné Marika azt követően viszi 

fel a HORIINFO-ba a szükséges adatokat, majd a lakásán állítja ki a szükséges 

dokumentumokat. A járványügyi szabályok szigorú betartásával ott vehetők át a 

kiállított horgász engedélyek, területi jegyek. 
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2. A BALATONI, NYUGATI-ÖVCSATORNAI TERÜLETI JEGYEK értékesítése is 

elektronikus rendszerben zajlik. Kiadásuk a tavalyihoz hasonló módon történik, de a 

folyamatos fejlesztés eredményeként január közepétől várhatóan újulni fog. A balatoni 

horgászrendben csak apróbb változások várhatók, a jegyárak nem változnak. 

3. A horgászkártya kivételével az összes díj befizetése az Egyesület számlájára történik, azok 

a Takarékbank Zrt-nél vezetett 66900038-11018410 számlaszámára történő egy összegű 

befizetéssel is megtehető. Ugyanezek a díjak on-line is átutalhatók ugyanarra a 

számlaszámra. Ha valaki még aznap kívánja a tagságát megújítani, kérjük, hogy a 

befizetési bizonylatot hozza magával (a befizetést követő naptól az átutalás megjelenik a 

banki kivonaton, ez esetben már nem szükséges a bizonylat.). 

4. A HORGÁSZVIZSGA minden leendő horgásznak ingyenes, amely január 1-től digitális 

formában történik. A vizsgára jelentkezni is digitális úton, a személyes profil 

alkalmazásával szükséges. A 2021-es évi vizsgázási lehetőségekről a honlapunkon a 

későbbiekben részletes tájékoztatást adunk. 

5. ELÉRHETŐSÉGEK: 

Iroda címe: 8700 Marcali, Orgona u. 2. fszt. 4. (bizonytalan ideig zárva!) 

Ügyintézés: január 4-től Bedő Sándorné lakásán: 8700 Marcali, Táncsics M. u. 7/A. 

Telefon:  Bedő Sándorné ügyintéző:  30/414-58-53 

   Terjék András titkár:   30/398-18-27 

   Kiss Lajos elnök:   70/319-88-28  

E-mail címünk: marcalihe@marcali-he.hu  
Honlapunk:  www.marcali-he.hu  

 

6. FÉLFOGADÁSI IDŐ: 

Január hónapban: hétfőn:   09.00-től 11.00-ig 

  szerdán:  13.30-tól 15.30-ig 

Február 4-28-ig: 

  hétfő, kedd, péntek:  9.00-11.00,  

  szerda:   13.30-15.30, 

  csütörtök:  14.30-15.30. 

Március, április, május hónapban:  

hétfő:    9.00-11.00, 

szerda:   13.30-tól 15.30-ig. 

Június. július, augusztus hónapokban:  

szerdánként:   13.30-től 15.30 óráig. 

Szeptember, október, november, december hónapokban:  

telefonon történő előzetes egyeztetés alapján. 

 

Kérjük, kísérjék figyelemmel a HE honlapját, az iroda épületének bejárati ablaka mögött 

kifüggesztett tájékoztatókat, illetve az e-maileket. 

Az előző évet értékelő, az új horgászévet előkészítő közgyűlésünket a járványhelyzet 

alakulásának figyelembevételében a későbbiekben fogjuk meghatározni. Részletes meghívót 

e-mailben később küldünk, illetve idejéről a honlapunkon és az iroda ablaki portálján adunk 

tájékoztatást. 

 

 

Horgászsikerekben gazdag boldog új évet kíván az ELNÖKSÉG 
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