TÁJÉKOZTATÓ
a Hernádvíz Kft. 2020. január 13. napjától érvényes halász/horgász területi engedélyek árairól és
kiváltásának feltételeiről
A Hernád üzemvízcsatornán területi engedélyt csak az a személy kaphat, aki a tárgyévre érvényes állami
halász,- illetve horgászengedéllyel rendelkezik. Ez vonatkozik a napi engedélyekre is.
Gyermek, és ifjúsági területi engedélyek (éves, féléves, napi) váltására kizárólag a törvényes képviselő
személyes megjelenése esetén van lehetőség!
Területi engedély váltására az „Adatkezelési Tájékoztató”-ban rögzítettek elfogadását követően van lehetőség.
Területi engedélyt a következő időpontokban lehet váltani:
hétfőtől csütörtökig 8˚˚-14˚˚óra, pénteken: 14˚˚-18˚˚óra, szombaton: 8˚˚-10˚˚óra között,
a Hernádvíz Kft. kesznyéteni irodahelységében. (A napijegyeket előre is lehet váltani!)
Felhívjuk a Tisztelt Horgászok/Halászok figyelmét arra, hogy a fenti időpontokon kívül területi engedélyeket
nem tudunk kiadni!
A tárgyévben váltott éves és féléves területi engedélyek a tárgyév december 31. napjáig érvényesek.
Érdeklődni a +36/46/711-009 –es, vagy a +36/30/9-835-587-es telefonszámon lehet.
A váltás helye: Hernádvíz Kft. 3579 Kesznyéten, Vízerő-telep 013/1. hrsz.-ú fióktelepe, a fent megjelölt
időpontokban.

ÁRAINK
Halász
Fizetendő összeg
ÉVES ENGEDÉLYEK:
Felnőtt éves engedély:

27.000,- Ft

Horgász
Fizetendő összeg
27.000,- Ft

Ifjúsági éves engedély:

15.000,- Ft

Gyermek éves engedély:

13.000,- Ft

FÉLÉVES ENGEDÉLYEK:
Felnőtt féléves engedély

14.000,- Ft
16.000.- Ft

14.000,- Ft (váltható: január 01-től június 30-ig)
16.000.- Ft (váltható július 01-től december 31-ig)

Ifjúsági féléves engedély:

7.500,- Ft (váltható január 01-től június 30-ig)
9.500.- Ft (váltható: július 01-től december 31-ig)

Gyermek féléves engedély:

6.500,- Ft (váltható: január 01-től június 30-ig)
8.500.- Ft (váltható: július 01-től december 31-ig)

NAPI ENGEDÉLYEK:
Felnőtt napi engedély:

5.500,- Ft

4.500,- Ft

Ifjúsági napi engedély:

3.500.- Ft

Gyermek napi engedély:

3.000.- Ft

Aki az előző évre vonatkozó fogási naplóját tárgyév január 31-ig nem adja le, úgy tárgyévre csak a
4.000,-Ft, azaz Négyezer forint összegű pótdíj befizetését követően válthatja ki a területi engedélyt az
üzemvízcsatornára.
Aki a napijegyet, a fogási táblázat kitöltése és aláírása után nem juttatja vissza a jegy
kibocsátójához, úgy a tárgyévben további napijegyet kizárólag 2.000,- Ft, azaz Kettőezer forint
összegű pótdíj befizetését követően válthatja ki az üzemvízcsatornára.
Az üzemvízcsatorna töltésén horgászat/halászat céljából tartózkodni fokozott figyelemmel, saját felelősségre
lehet!
A további tudnivalókat a területi engedélyek váltásakor, a házi szabályzatból lehet megismerni.

