
 
 

Sirály @+ Iroda   MEGRENDELŐ ADATLAP      
 
A sárga színű rubrikákat kérjük olvashatóan kitölteni.  A választást igénylő rovatoknál, azaz a O jelzéseknél, valamint a 

KÉREK   NEM KÉREK opció választásánál a helyes változatot kell megjelölni, X -el áthúzni, vagy bekarikázni. Az adatlap  

hátoldalát kérdések, javaslatok, vélemények stb.  közlésére lehet felhasználni.    
 Tisztelt Sirály Horgász Egyesület!                                                      Fogási napló sorszáma:    

A mellékelt fogási napló leadásával egyidejűleg  

-  O  közlöm, hogy az egyesület tagja vagyok, kérem tagságom megújítását és a 2023. évi állami horgászjegyem kiadását           

-  O  kérem a Sirály Horgász Egyesületbe való felvételemet, valamint a 2023. évi állami horgászjegyem kiadását                   

-  O  közlöm, hogy a fogási napló a gondviseltemé, részére 2023. évre állami gyerekjegyet                 KÉREK          NEM KÉREK 

 -  O Az okmányokat nem kérem kipostázni, azokat személyesen fogom átvenni a HE székhelyén (Veszprém, Muskátli u. 6.) 

 

Állami jegy kiadásakor kötelező a horgász HORINFO rendszerben szereplő adatainak ellenőrzése, adategyeztetése! 

Ezért az alábbi adatokat pontosan ugyanúgy kell beírni, ahogy az a személyi igazolványban és a lakcímkártyában szerepel! 
 

 Név:  Horgászkártya (regisztrációs) száma:       

 Születési idő ( év-hó-nap):        Születési hely: 

 Anyja neve:  Lakóhely: 

 

Alapszabályunk előírása szerint az egyesület tagjának alábbi adatai az egyesület taglistájának kötelező elemei. Így mind a 

régi, mind az új tagjainknak a táblázat kitöltése kötelező, az egyes hiányzó adatok pótlása, illetve az adatok pontosítása 

végett.  Az egyesület az adatokat  a vonatkozó személyiségi jogok szigorú megtartásával kezeli. 
Név:  E-mail cím: Telefonszám: 

 
 

 

Keltezés: …………………………. 202…  ……………                                                                          
                                                                                                                           Aláírás: ……………………………………………………… 
 

2023. évi állami és egyesületi díjak és árak 

 Állami horgászjegy [ÁH]:         Gyerekeknek és 70 év felettieknek 0 Ft, általános 5.000 Ft, emelt díjas 5.000  illetve 10.000 Ft 

 Fogási napló:                                                                 Mindenkinek egységesen 500 Ft. 

 Egységes szövetségi hozzájárulás [ESZH]:                Gyereknek  és 70 év felettieknek  0 Ft, általános 5.500 Ft 

 Sirály egyesületi tagdíj:                                                Gyerekeknek nincs tagdíj, mindenki másnak 2.000 Ft 

 

2023. évi BALATONI ÉVES Területi engedélyek típusai és árai 

KÓD Éves jegy Ft KÓD Éves jegy Ft KÓD Éves jegy Ft 

BÁI  Általános éves ifi 26.000 BÁ65  Általános 65 év feletti 65.000 BÁF  Általános felnőtt 85.000 

BPI  Part éves ifi 11.000 BP65   Parti éves 65 év feletti 26.000 BPF  Parti éves felnőtt 35.000 

BCS  Csónakos   Új jegytípus! 50.000 BGY  Gyerek éves   1.500 A gyerek és 65 év feletti területi engedélyek   
jogosultsága megegyezik a csónakos jegyével! BKB  Kis -Balaton éves 21.000 BÖV   Nyugati-Övcsatorna éves 18.000 

 
KGY  Kígyós – patak éves    5.000 A kígyós patakra szóló éves területi engedély az sport jegy! 

                

J e g y k e z e l ő i   m u n k a l a p ! 

   Tagdíj:                                                                                          0                2.000        Megjegyzés: 

   ÁH:                                                                                            5.000          10.000  

   Fogási napló:                                                                                                     500       500.- 

   ESZH:                                                                                              0                5.500  

   Területi jegy:  BÁI   BÁ65  BÁF  BPI  BP65 BPF  BCS  BGY  BKB  BÖV   KGY  

                  Teljesíthető               Elutasítandó            Hibajavításra vissza             

© Sirály Horgász Egyesület - Veszprém 

 Érkezett:  Iktatószám: 
                           /2023 

G       

   Területi engedélyt  KÉREK  , KÓDSZÁMA:                                     A kódok lentebb láthatók!   Területi engedélyt NEM  KÉREK            

  - O    Az okmányokat erre a címre kérem kipostázni: 


