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     Abonyi Horgász
           Egyesület
     
                                       A 2011. évi engedélyek ára és kiváltási rendje:
Felnőtt férfiak (68 év alatt):
Szövetségi tagdíj:                                    1.500.-Ft.
Állami jegy:                                            1.000.-Ft. 
Fogási napló:                                                          80.-Ft.
Tagdíj:                                                               8.231.-Ft.
Területi engedély:                                            21.189.-Ft.
Összesen:                                                        32.000.-Ft.
68 év alatti nők: 31.600.-Ft-ot, 68-70 közötti nők: 30.100 Ft-ot, a 68-70 év 
közötti férfiak: 31.200.-Ft-ot, a 70 év feletti férfiak 30.200.-Ft-ot, a 70 év feletti 
nők, 31.200.-Ft-ot fizessenek be.
Ifjúsági horgászok:
Szövetségi tagdíj:                                                 700.-Ft.
Állami jegy:                                                      1.000.-Ft.
Fogási napló:                                                          80.-Ft.
Tagdíj:                                                               3.990.-Ft.  
Területi engedély:                                           10.585.-Ft. 
Összesen:                                                       16.555.-Ft.
Gyermek horgászok:
Területi engedély:                                                820.-Ft.
Fogási napló:                                                         80.-Ft.
Összesen:                                                            900.-Ft.
A befizetéseket egy összegben a mellékelt csekken kérjük befizetni OTP 
fiókban 2011. március 31-ig. Aki nem OTP-ben fizet, az 1.000.-Ft-al többet 
kell, hogy befitessen. (2010-e közgyűlési határozat). Ezek után befizetéseket az 
alpszabály értelmében nem fogadunk el. Aki területi engedélyt nem kíván 
kiváltani, tagságát csak a tagdíj befizetésével tarthatja meg. BEFIZETNI CSAK 
2011. JANUÁR 01-E UTÁN LEHET. Kettős tagsággal rendelkező férfiak 
2.580.-Ft-al, nők 2.180.-Ft-al kevesebbet fizessenek be.
Az engedélyek kiváltásának rendje: 2011. január 02-ától 2011. április 03-ig 
vasárnaponként 9-11 óra között lehet leadni a FUTÓS sörözőben (Abony 
Kécskei u. 24.) A leadást követő vasárnap lehet átvenni a kész engedélyeket.
Le kell adni: a befizetést igazoló szelvényt, az állami jegyet, a horgász 
igazolványt, 6 db. saját névre megcímzett öntapadó borítékot a 2011. évre 



érvényes bélyeggel. /Akinek internet elérhetősége van, csak 1 db. borítékot, akik 
villany alfogyasztók 3 db. borítékot kell, hogy leadjanak), és 1 db. közösségi 
munkajagyet, vagy az azt igazoló 3.000.-Ft-os befizetési csekket.
Fentiek hiányában engedély nem adható ki!!!!
2010. évi fogási naplók leadási rendje: A fogási naplókat 2011. január 10-ig 
kell leadni, szintén a FUTÓS sörözőben, igazoló szelvény ellenében. Vidékiek 
ajánlott levélben küldhetik el a HE. címére. Aki a leadási kötelezettségnek 
január 10-ig nem tesz eleget, 2011. évre nem kaphat állami jegyet, ebből 
adódóan ne is fizessék be a tagsági díjon felüli összeget. A kettős tagsággal 
rendelkezők fogái naplójukat ott adják le, ahol az kiváltották. Az Abonyi HE. 
területén fogott halakat részletezve kérjük nekünk leadni.
Halőrök a halőri igazolványt is adják le a fogási naplóval együtt. 
HÍREK – KÖZLEMÉNYEK
SZJA 1%: Kérjük horgásztársainkat és családtagjaikat, hogy akik szja 1%-ukat 
egyesületünknek kívánják felajánlani, az erre vonatkozó nyilatkozat kitöltésekor 
a kedvezményezett adószámának a következőt jelöljék meg: 19832395-2-13. A 
kedvezményezett neve: Abonyi Horgász Egyesület 2740 Abony Nagykőrösi u. 
83. Köszönjük.
Egyesületünk vezetősége 2010. december 05-i ülésén a következő határozatot 
hozta a horgászrenddel összefüggésben.
2011. március 15-étől a tavak területére csak az egyesületi horgásztanyánál lehet 
belépni, ott a halőrnek le kell adni a horgász engedélyét a fogási napló 
kivételével. A horgászat befejeztével ugyanitt lehet csak kilépni, ahol a halőr 
átvizsgálja a járművet, ellenőrzi a fogási naplóba való beírást, és csak ezután 
adja vissza az engedélyt. Hozzátartozók, vendégek a gépjárművüket le kell 
tegyék a parkolóba és csak gyalogosan mehetnek be. Aki a fentieket nem tartja 
be, első alkalommal automatikusan 3 hónaig , második alkalommal 6 hónapig 
nem horgászhat. Következő esetben az egyesületből kizárásra kerül.
Fentiek a hallopások miatt kerülnek bevezetésre. Kérjük horgásztársaink 
segítségét és megértő türelmét, ez mindannyiunk érdeke. 

2010. november 22-ről 23-ra virradó éjjel tetőbontással betörtek ismeretlenek az 
egyesületi raktárba. Elvittek minden olyan gépet ami mozdítható volt. Egyedül a 
fűnyíró traktor maradt meg. Ezentúl az irodaépület és a raktár is betörés 
védelemmel lesz ellátva. A rendőrség az ügyben jelenleg nyomoz.
Ha valaki információval rendelkezik kérjük, hogy azt jelentse az Abonyi 
Rendőrőrsön, vagy az egyesület elnökének.

Nagyon boldog, békés karácsonyt és erdményekben gazdag boldog újévet  
kívánunk tagjainknak és kedves családjának!
                                         az Abonyi Horgász Egyesület vezetősége
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