
 

2. számú melléklet  

2022. augusztus 01-től érvényes területi jegy  

akció feltételeinek megállapítása 
 

 

Az előző évekhez hasonlóan javasoljuk a nyárvégi akciós jegy bevezetését az alábbiak 

szerint: A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége kedvezményes árú területi 

horgászjegyet bocsát ki 2022. augusztus 01-től az év hátralévő időszakára a horgászok 

igényeinek kiszolgálása érdekében. Az akciós – kedvezményes - megyei jegyet kizárólag a 

Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége tagegyesületeiben tagsággal rendelkező 

horgászok vásárolhatják meg az egyesületükben.  

 

A Megyei Küldöttgyűlés tavaly jóváhagyta, hogy a Szövetség által kiadott felnőtt éves „1”-es 

és az - eseti IB. döntések értelmében - kiadott felnőtt időszakos „1”-es eladott területi jegyek 

után minden év november 30-ig előírt szövetségi közösségi munka ellátási díj fizetési 

kötelezettség kerüljön megszüntetésre 2022. január 01-től. A kivezetéssel párhuzamosan a 

kieső min. 2000 Ft/értékesített felnőtt éves „1” területi jegy hozzájárulást a 2022.évi területi 

jegyek árazásában érvényesítettük, ezért az akciós jegy árazásában is meg kell ezt tennünk. 

 

Tavaly évvégén is már érezhető volt a halárak, energia árak jelentős drágulása, de a 

háborús helyzet okozta magas inflációval párosulva ez tovább emelkedett, mely komoly 

gazdálkodási kihívásokat jelent Szövetségünknek is.  

 

Jelenleg a ponty piaci ára közel 60 %-ot drágult tavaly ugyanezen időszakhoz viszonyítva 

és folyamatosan tovább emelkedik. ( III. nyaras ponty nettó ára: 1200-1400 Ft/kg) Az 

akciós jegy árazásánál minden külső körülményre tekintettel kellett javaslatunkat 

meghozni. 

 

Kedvezményes vasi „1”-es területi jegyre vonatkozó legfontosabb információk: 

Felnőtt: 34.000 Ft - Elvihető nemes hal 20 db, egyéb hal 40 kg. 

Ifjúsági -és kedvezményezett: 17.000 Ft - Elvihető nemes hal 10 db, egyéb hal 20 kg. 

A fenti területi engedélyek érvényesek: 

2022. augusztus 01. – 2023. január 31. 

------------- 

I-16/2022. számú határozati javaslat: A horgászjegyek nyári értékesítésének ösztönzésére 

2022.augusztus 1-től induló  területi horgászjegy kedvezmény akciót elfogadta, mely 

szerint a Szövetségi tagoknak kiadott vasi „1”-es (51.500 Ft-os/24.000 Ft-os) területi jegy 

akciós ára felnőtteknek: 34.000 Ft. (Elvihető nemes hal: 20 db, egyéb hal 40 kg), az ifjúsági 

és kedvezményezetteknek akciósan: 17.000 Ft. (Elvihető nemes hal: 10 db az egyéb hal 20 

kg). 

 

Vaskeresztes, 2022. július 07. 

 

Horgászüdvözlettel: 

 

                  Seregi Miklós        Puskás Norbert 

                       elnök                                                  ügyvezető elnök 

 



 
 

3. számú melléklet  

SZAVAZÓ LAP 

 

Szavazásra jogosult személy neve: _________________________________ 

Szavazásra jogosult személy címe: _________________________________ 

 

I-16/2022. számú határozati javaslat: 

A horgászjegyek nyári értékesítésének ösztönzésére 2022.augusztus 1-től induló  területi 

horgászjegy kedvezmény akciót elfogadta, mely szerint a Szövetségi tagoknak kiadott vasi „1”-

es (51.500 Ft-os/24.000 Ft-os) területi jegy akciós ára felnőtteknek: 34.000 Ft. (Elvihető nemes 

hal: 20 db  egyéb hal 40 kg), az ifjúsági és kedvezményezetteknek akciósan: 17.000 Ft. 

(Elvihető nemes hal: 10 db az egyéb hal 20 kg.). 

A fentiekben leírt határozati javaslatra leadott szavazatom: /kérjük „X”-el adja meg az 

Ön szavazatát/ 

 Igen – Támogatom 

 Nem - Elutasítom 

 Tartózkodom 

 

„Nem – Elutasítom” válasz esetén kérem, írjon indoklást, esetlegesen ár javaslatot: 

__________________________________________________________________________ 

 

Kelt:_______________ 2022.  július ____. 

                                   …………………………. 

        aláírás 

 

Tanuk: 

Név: ___________________________________________     

Cím:____________________________________________ 

Aláírás:_________________________________________ 

 

Név: ___________________________________________     

Cím:____________________________________________ 

Aláírás:_________________________________________ 

    


