
Marcali és Vidéke Horgászegyesület 
a Balatoni Horgászegyesületek Szövetségének 

tagegyesülete, 8700 Marcali, Orgona u. 2. 

 
 

HORGÁSZVIZSGÁK MARCALIBAN 2022-BEN 
 

A Marcali és Vidéke HE szervezésében a Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége 2022. 

év folyamán az alábbi időpontokban tart horgászvizsgákat Marcaliban: 
1. 2022. február  9. (szerda) 17.00 

2. 2022. március 2 (szerda) 17.00 

3. 2022. április 6. (szerda) 17.00 

4. 2022. május 11. (szerda) 17.00 

5. 2022. június 8. (szerda) 17.00 

6. 2022. szeptember 7. (szerda) 17.00 

7. 2022. október 5. (szerda) 17.00 

8. 2022. november 9. (szerda) 17.00 

A jelentkezők számának függvényében a HE további vizsgákat is szervezhet. Ezek 

időpontjáról és a jelentkezési határidőkről az egyesület honlapjáról tájékozódhat. 

A vizsgára való jelentkezés előzetes horgász regisztrációhoz kötött! On-line regisztráció 

a www.horgaszjegy.hu oldalról lehetséges. A regisztrációt követően a megnyitható személyes 

profilról lehet bejelentkezni a vizsgára. Amennyiben a regisztráció nehézséget okoz, a HE 

irodában ügyfélfogadási időben kérhet segítséget! Regisztráció nélkül nem tud jelentkezni a 

vizsgára! Ha bejelentkezett, feltétlenül jelezze azt telefonon vagy e-mailben Terjék 

Andrásnak, a Marcali HE titkárának, vizsgabiztosnak. Közölje a telefonos, e-mailes 

elérhetőségeit is, mert a részletes tudnivalók nélkül sikertelen lehet a vizsgája! A 

bejelentkezését követően a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról tájékoztatót adunk, illetve ezt 

megtalálhatja az egyesület honlapján is (www.marcali-he.hu ). 

Kérjük, hogy az okos eszközét (laptop, tablet, telefon) hozza magával a vizsgára, és erről a 

lenti telefonszámon ugyancsak tájékoztassa a vizsgát szervező Marcali Horgászegyesületet 

(Terjék Andrást)!! Készüljön fel arra, hogy az informatikai eszköz kezelését alapszinten 

ismernie kell, hiszen ezen fog vizsgázni!!! 

Figyelem! 

 Otthon előzetesen gyakorolja a profiljába történő belépést, hogy a vizsgán az már 

ne okozhasson nehézséget! 

 A vizsgára a személyes profiljából lenyíló gyakorló tesztek kitöltésével is készüljön! 

 A vizsgára feltétlenül hozza magával a belépéshez szükséges adatokat: 

o  e-mail címét, amellyel regisztrált, vagy a felhasználó azonosítót, a jelszót 

o személyi igazolványát. 

A vizsgák helye:  8700 Marcali, Orgona utca, 2. (Civil Szervezetek Háza) 

 

Jó felkészülést és sikeres vizsgázást kívánunk! 

 

Balatoni Horgászegyesületek Szövetsége  Marcali és Vidéke Horgászegyesület 

http://www.horgaszjegy.hu/
http://www.marcali-he.hu/

