2019-től
horgász igazolvány
helyett horgászkártya
Váltsa ki, hogy jövőre még többet
horgászhasson együtt barátaival, családjával!

2019. január 1-jétől a horgász regisztráció elvégzését követően a papíralapú
horgász igazolványt felváltja a Magyar Horgászkártya. Jövőre már ez a
kártya szükséges ahhoz, hogy Magyarország vizein horgászni lehessen.
Kevesebb adminisztráció, több idő a horgászatra!

Mi a Magyar Horgászkártya,
és mire lehet használni?

Mikor lép életbe a
horgászkártya?

Egy személyi igazolvány méretű plasztikkártya,
amely 2019. január 1-jét követően azonnal kiváltja a
jelenlegi papíralapú horgász igazolványt, majd a
kapcsolódó elektronikus alkalmazásokkal
fokozatosan egyszerűbbé, gyorsabbá és átláthatóbbá teszi az ügyintézést és az adminisztrációt. A
tervek szerint az összes eddigi további papíralapú
horgászokmány és dokumentum, úgy, mint az
egységes szövetségi hozzájárulási bélyegek, maga
az állami horgászjegy és területi jegyek is
kiválthatóvá válnak, legtovább a papírlapú fogási
napló fennmaradása várható.

A horgászkártya kiváltása 2018. szeptember
1-jétől opcionális, 2019. január 1-jét követően
pedig a horgászat gyakorlásának és az állami
horgászjegy kiváltásának az általános és előzetes
feltétele lesz.

Mennyibe kerül
a horgászkártya?
Az egyszeri, a kártya teljes érvényességi idejére
szóló díj, összesen 1.732 Ft+ÁFA, azaz 2.200 Ft.

Mennyi ideig érvényes a kártya?
A horgászkártya érvényességi ideje a sikeres
regisztráció évének függvényében 5 vagy 6 év.

Hol lehet online regisztrálni?
2018. szeptember 1-jétől a www.mohosz.hu oldalon
és a Digitális Jólét Program Pontokon.

Hol lehet személyesen
(offline) regisztrálni?
2018. szeptember 1-jétől valamennyi, az állami
horgászjegy értékesítésében eddig is részt vevő
és a regisztráció támogatását vállaló horgászszervezetnél és azok regisztrációs pontjain.

Miért érdemes már
2018-ben regisztrálni?
A Magyar Országos Horgász Szövetség a
2018. szeptember 1. és 2018. december 4. között
regisztrálók és díjbefizetők között összesen bruttó
15 millió Ft értékben 100 jelentős nyereményt,
köztük egy Toyota RAV 4 Hybrid személygépjárművet
és egy kétszemélyes floridai horgászkirándulást sorsol
ki 2018. december 14-ig.

Miért pont az adóigazolványra van
szükség a regisztrációnál?
Életünk során személyes azonosítóink közül
egyedül az adóigazolvány és a rajta szereplő
adóazonosító jel az, amely nem változik, annak
pótlása esetén is változatlan marad, soha nem
cserélődik, így hosszútávon biztosítja a horgászok
személyazonosítását. Adóigazolvánnyal már a
gyermekek is rendelkeznek. Az adóigazolvány
felhasználása kizárólag az azonosításhoz
történik meg.

Mennyi időt vesz igénybe
a regisztráció?
A regisztráció folyamata maximum 15 percet
vesz igénybe, s a felgyorsuló ügyintézésnek
köszönhetően ez az idő a későbbiekben
sokszorosan megtérül majd a horgászok számára.

Mire lesz szükség a regisztrációnál?
A regisztrálóknak a pontos személyi és lakcímadatokon túl az adóigazolványukra lesz szükségük.

Regisz

nyerje meg tráljon minél hamarabb, és
az öss
forint érték zesen bruttó 15 milli
ó
ű nyeremén
yek egyikét!

Online regisztráció és kártyaigénylés
2018. szeptember 1-jétől: www.mohosz.hu
További információ és a nyereményjáték szabályzata:

www.mohosz.hu

Telefonos ügyfélszolgálat: + 36 59 324 432
Hívható 2018.09.01-től, munkanapokon 8:00-tól 16:30-ig

