
 

 

MAGYAR HORGÁSZKÁRTYA ÚJRAGYÁRTÁS 

IGÉNYLŐLAP 

AZ IGÉNYLŐ ADATAI (Kérjük, nyomtatott betűvel töltse ki!) 

NÉV  

NYILVÁNTARTÁSI AZONOSÍTÓ  

TELEFONSZÁM  

E-MAIL CÍM  

AZ IGÉNYLÉS OKA 

(Kérjük, jelölje X-el a megfelelőt!) 

 Fizikai hiány, rongálódás: Amennyiben a kártya elvesztéséből, megrongálódásából eredően szükséges az újragyártás, 

abban az esetben az igénylőnek meg kell térítenie a Magyar Horgászkártya díját, melynek összege bruttó 2.200.-Ft.  

 Igazolt hiány: Amennyiben a kártya eltulajdonításából eredően szükséges az újragyártás, és az igénylő hivatalos irattal 

igazolni (rendőrségi jegyzőkönyv) tudja ennek tényét, kérjük, hogy az igénylő laphoz mellékelje azt. A Magyar 

Horgászkártya újragyártása ebben az esetben nem jár fizetési kötelezettséggel. 

 Természetes módon megváltozott adat: Névváltozás esetén a MOHOSZ az érvényességi időn belül a cserét 

térítésmentesen biztosítja, egyéb, a kártyán feltüntetett adat nem változhat. Mellékletként csatolni kell az 

adatváltozást igazoló befotózott/beszkennelt személyazonosító igazolvány képét.  

 Adathiba: Amennyiben a kártya hibás adatokkal került kiállításra, akkor a Magyar Horgászkártya újragyártása fizetési 

kötelezettséggel jár. Az igénylőnek meg kell térítenie a Magyar Horgászkártya díját, melynek összege bruttó 2.200.-Ft.  

 Igazolt adathiba: Amennyiben a kártya hibás adatokkal került kiállításra:  

a) offline, regisztrációs ponton történt regisztráció esetén: a regisztrációs nyilatkozaton helyesen szerepel az adat, 

azonban a kártyán hibás, abban az esetben kérjük, hogy mellékletként csatolja regisztráció során megkapott, aláírással 

ellátott nyilatkozatot. A Magyar Horgászkártya újragyártása ebben az esetben nem jár fizetési kötelezettséggel. 

b) amennyiben saját maga online regisztrált: abban az esetben ingyenes a Magyar Horgászkártya újragyártása, 

amennyiben a feltöltött igazolványon szereplő adat a valóságnak megfelelő, azonban ez eltér a regisztrációban 

rögzített adattól.   

 

A Magyar Horgászkártya díjának ellenértékét az igénylő kizárólag a rendszerben saját profiljába belépve online, bankkártyás 

fizetéssel tudja kiegyenlíteni, egyúttal ezzel véglegesíteni az igénylés folyamatát. 

Amennyiben a Magyar Horgászkártya újragyártása díjmentes, az igénylőnek ebben az esetben is a rendszerben saját 

profiljába belépve kell véglegesítenie az igénylés folyamatát. 

 

Kérjük minden esetben ellenőrizzék a rögzített aktuális személyes adatok és kézbesítési cím helyességét. 

Alulírott igénylő tudomásul veszem, hogy a Magyar Horgászkártya a jelen nyilatkozat alapján, az aláírásommal is 

megerősített módon kerül előállításra. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a kártyán megjelenítendő adatok hibás 

megadása miatt újabb horgászkártya előállítására lesz szükség, az számomra pótlólagos kártyadíj fizetési 

kötelezettséggel jár együtt, melynek megfizetését vállalom.  

Kelt.: __________________________ (település) _________ (év) _______ (hónap) ________ (nap) 

  ___________________________  

 Igénylő aláírása 


