TÁJÉKOZTATÓ
A BSHE teljes jogú tagság határidős megújításának 2013. évi akciós
feltételeiről és lehetőségeiről (I.), valamint a határidőn túli befizetések
szankciós feltételeiről és méltányossági lehetőségeiről (II.)
Tisztelt Horgásztársunk!
Miként talán ismert, Maconkán a folyamatos létszámbővülés szabályozása, így az igények
limitált kielégítése kapcsán évről-évre nyilvános és kedvezményes tagfelvételi akciókat
hirdetünk meg a teljes jogú tagság-, valamint az alapdíjas tagság tekintetében is. Sajnos
2013-ra egy újabb kihívással is szembe kellett néznünk, ugyanis az állami horgászjegyek ára
1000 Ft-ról 2000 Ft-ra, a MOHOSZ és kapcsolt megyei szövetségi tagsági díj pedig 1300 Ft-ról
1800 Ft-ra emelkedett. Figyelembe véve a sokakat sújtó, közismerten nehéz anyagi
körülményeket és a folyamatos árváltozásokat is, a BSHE Vezetősége úgy döntött, hogy nem
csak folytatja a 2012. évben beindított, a tagsági jogviszony megújításhoz kapcsolódó
nyereménysorsolást, hanem tagjaink esetében emellett 100%-ban át is vállalja a szövetségi
tagsági díj emelésének összegét! Ezzel a gesztussal előre is szeretnénk megköszönni, ha a
jövő évre tagként ismét nekünk szavaznak bizalmat; továbbá az Alapszabály keretei között
ezen túl is szeretnénk segíteni az anyagi nehézségekkel küzdő Sporttársainknak!
I.
A 2013. évi befizetési kötelezettséget határidőben teljesített tagokra vonatkozó akció:
1. Az akció a tárgyévre FP, FC, FK és IP jogcímmel rendelkező, a 2013. évi befizetési
kötelezettséget határidőben teljesítő tagjainkra vonatkozik. Közülük sem vehet részt az akcióban
az a tag, aki FP vagy FC jogcímből a 2013. évben FK jogcímre vált/váltott. A jogfenntartó és speciális
státusú-, továbbá a fegyelmi vétséget elkövetett tagok az akcióban értelemszerűen szintén nem
vesznek részt.
2. Határidős az a teljesítés, amikor a tagi díjtáblázat szerint a jogcímre megállapított teljes ár
(ideértve a 2012. évi közösségi munka esetleges megváltásának értékét is) 2013. március 31.
napjáig pénzügyileg teljesül.
3. A fenti feltételeknek megfelelő tagok között 2013 novemberében sorsolást tartunk. Közülük
2 fő ingyenes, 3 fő 50-30-20%-ban kedvezményes (mindkét kategóriában változatlan jogcímű)
2014. évi tagságot, 5 fő pedig BSHE ajándékcsomagot fog nyerni! A nyertesek nevét
hírlevelünkben közzé fogjuk tenni, illetve Őket külön is értesítjük 2013. november 22. napjáig.
II.
A 2013. évi befizetési kötelezettséget határidőben nem teljesítő tagokra vonatkozó tájékoztatás:
1. Aki az általános, március 31-i teljesítési határidőt elmulasztja, ám ezen időpontig beérkezően
írásban (ideértve a maconka@maconka.hu címre megküldött mail-t is), méltányossági alapon fizetési
halasztást kér, annak kérelmét egyedileg elbíráljuk és fegyelmi előzmény hiányában a halasztást
pótdíj-mentesen engedélyezzük, jellemzően 2013. április 28. napjáig.
2. A 2013. évi munkaszüneti napok okán az 1. pont szerinti általános határidő betartásának minősül
minden olyan befizetés, amely pénzügyileg teljesítésre-; valamint minden olyan kérelem, amely
igazoltan beadásra/elküldésre kerül legkésőbb 2013. április 02.-án 18:00-ig.
3. Kivételesen méltányosságra okot adó esetben az 1-2. pontok figyelembevételével maximum 3 havi
részletfizetés is lehetséges, ekkor a részletekre előírt általános befizetési határidők április, május és
június 15. napjai. A horgászati okmányok kiadására és így a horgászat megkezdésére csak a teljes
összeg befizetése után kerülhet sor!
4. Aki írásban jogfenntartói kérelmet adott be az 1. pont szerinti határidőig, annak a tárgyi engedély
alapján a teljesítést 2013. április 02.-án 18:00-ig szintén realizálnia kell. Kiemelendő, hogy e jogcím
tekintetében 3 egymást követő évből maximum 2 évben lehet e méltányossági lehetőséggel élni.
5. Aki április 02. után és május 28. előtt kér írásban és indokoltan fizetési halasztást, vagy a 3. pont
szerinti részletfizetést, annak az engedély kiváltása maximum június 28-ig és áprilisi dátum esetén
3.000 Ft, májusi dátum esetén 6.000 Ft pótdíj egyidejű megfizetése mellett engedélyezhető.
6. Aki az 5. pont szerint ad be késett jogfenntartói kérelmet, annak a határidő szintén maximum
június 28., továbbá a pótdíj összege 3.000 Ft. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy április 02. után a
pótlásokra csak a halőrökkel egyezetett időpontokban, azok munkáját figyelembe véve van lehetőség!
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7. Aki május 28-ig nem nyújt be kérelmet, annak tagi jogviszonya visszamenőleges hatállyal,
2013.01.27. napjával megszűnik; vagy indokolt esetben méltányossági engedély alapján úgy válthatja
ki az engedélyt, hogy az adott kategóriára érvényes teljes ár mellett pótdíjként a tárgyévi FP
alap-tagdíj összegét is megfizeti. Ez esetben a várólista rá nem vonatkozik, azaz a felvétel
(visszavétel) a befizetés napján, de legkésőbb október 31. napjáig megtörténhet.
8. Az 1-7. pontok rendelkezései a BSHE alaptagsági jogviszonnyal rendelkező tagjaira nem
vonatkoznak, esetükben az alapdíjas tagi jogviszony megújítása 2013.10.31-ig pótlékmentesen
megtörténhet. Aki e lehetőséget nem tervezi a tárgyévben realizálni, attól a maconka@maconka.hu
elektronikus címre kérünk egy értesítést, feltüntetve rajta a 2012. évi egyesületi betétlap sorszámát is.
9. A gyermek-, valamint a külföldi engedélyesek (szintén 2013.10.31-ig) szabadon válthatják ki a
horgászathoz szükséges okmányokat.
Az ügyintézés módjáról és idejéről:
A jelentkezőnek legelőször a kérelem elbírálásához szükséges adattartalommal meg kell írnia, vagy a
rendelkezésre álló nyomtatványon ki kell töltenie a méltányossági kérelmet. A tárgyi elektronikus
űrlap-nyomtatvány a maconkai halőrháznál térítésmentesen átvehető, vagy letölthető .pdf.
formátumban az alábbi elérhetőségen:
www.maconka.hu Dokumentumtár Méltányossági kérelem 2013.
A kérelmek beadása személyesen, postán, vagy a maconka@maconka.hu címre küldött mail
formájában is megtörténhet. A határidő szempontjából a postára adás igazolható dátuma, mail
esetében a sikeres küldés gépileg rögzített dátuma az irányadó. Személyesen megjelenés esetén fő
szabályként az általános ügyintézéssel megegyezően március 31-ig hétfő kivételével minden nap
(hétvégén is) 08:00-12:00, valamint 14:00-18:00 óráig, ezt követően az aktuális nyitvatartás és a
halőri jelenlét függvényében lehetséges az ügyintézés. Az esetleges eltérő, vagy április-májusi
időpontot kérjük a halőrökkel (telefon: +36 30 229-5177) egyeztetni. Jelezzük, hogy a horgászidény
beindulása után számítani lehet arra is, hogy az ügyintézésre csak a napijegyek nyitás utáni kiadása
után kerül sor, azaz ilyenkor - főleg hétvégeken - némi várakozás elképzelhető.
A tárgyi méltányossági (fizetési halasztási, részletfizetési, jogfenntartói) kérelmek elbírálásáról a
BSHE elnöke heti ütemezésben dönt. Pozitív döntés esetén a kérelmező a halőröktől a
tagnyilvántartásban szereplő telefonszámára értesítést kap, benne a további ügymeneti
lépések személyre szabott meghatározásával. Elutasító döntés esetén a BSHE írásos értesítést
csak külön kérelemre küld. Az Egyesület a tárgyi döntését nem köteles indokolni.
Bízunk abban, hogy ezen tájékoztatás is hozzájárul ahhoz, hogy tagjaink a kellő időben
megfelelő tájékoztatást és emellett újabb kedvezményeket kapjanak hűségükért és felelős tagi
magatartásukért cserébe. Remélve, hogy a megújult Maconkai-víztározó és tórendszere a
2013. évben sem fog csalódást okozni, üdvözlettel:
Dr. Dérer István elnök sk.
Bátonyterenye-Maconka, 2012. november 16.
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