TÁJÉKOZTATÓ
A BSHE teljes jogú tagság határidős megújításának 2019. évi akciós
feltételeiről és lehetőségeiről, valamint a határidőn túli befizetések
méltányossági-, illetve szankciós feltételeiről és lehetőségeiről
Tisztelt Horgásztársunk!
Sokak számára ismert tény, hogy Maconkán az ütemezett létszámbővülés és a teljes jogú
tagság keretében történő horgászat lehetőségének biztosítása érdekében évről-évre nyilvános
és kedvezményes tagfelvételi akciókat hirdetünk meg a teljes jogú tagság-, valamint - itt már
komolyabb felvételi korlátok nélkül - az alapdíjas tagság tekintetében is. Ám az elmúlt évek
tapasztalatai igazolták, hogy bizony meg kell becsülni az évek óta itt horgászó tagi törzsgárdát,
sőt lehetőség szerint az erre pénzügyileg rászorulóknál külön támogatandó a teljes jogú tagság
megtartása is. Mindez csak akkor lehet konzekvens, ha a késlekedők szankcionálása is
egyidejűleg megtörténik a szabálykövetők, a határidős fizetők érdekében. A változatos,
sokszínű és a rekordpéldányokban is kiemelkedően gazdag halállományt pedig ma már nem is
kell bemutatni, mivel Maconka tizenhat éve Magyarország legtöbb igazolt rekordfogással
rendelkező horgászvize, sőt 2014-től ismét pontyfogó világcsúcsok büszke birtokosa. A BSHE
Vezetősége úgy döntött, hogy a jól bevált rendszeren nem változtat a 2019. évben sem. Így az
időközben a teljes jogú tagsági formához bevezetett kedvezmények köre megmarad,
folytatódik a 2012. évben beindított általános tagi nyereménysorsolás is. Változatlanok
maradnak a befizetési nehézségekhez kötődő méltányossági lehetőségek is. Ezekkel a
döntésekkel előre is szeretnénk megköszönni, ha a jövő évtől ismét teljes jogú tagként
szavaznak nekünk bizalmat!
A 2019. évi befizetési kötelezettséget határidőben teljesítő tagokra vonatkozó akció:
1.

2.
3.

Az akció a tárgyévre FP, FC, FK és IP jogcímmel rendelkező, a 2019. évi befizetési
kötelezettséget határidőben teljesítő tagjainkra vonatkozik. Közülük sem vehet részt az
akcióban az a tag, aki FP vagy FC jogcímből a 2019. évben FK jogcímre vált. A jogfenntartó (JF)
és speciális (FS) státusú-, továbbá a 2019-ben fegyelmi vétséget elkövetett, vagy fegyelmi
büntetés hatálya alatt álló tagok az akcióban értelemszerűen szintén nem vesznek részt.
Határidős az a teljesítés, amikor a tagi jogcímre megállapított teljes ár 2019. március 31.
napjáig pénzügyileg teljesül.
A fenti feltételeknek megfelelő tagok között a 2019. év decemberében ismét sorsolást
tartunk. Közülük 2 fő ingyenes, 3 fő pedig 50-30-20%-ban kedvezményes (változatlan
jogcímű) 2020. évi tagságot, 5 fő pedig BSHE ajándékcsomagot fog nyerni. A nyertesek
nevét legkésőbb 2019. december 15. napjáig a weblapunk „Hírek” rovatában, valamint maconkai
hírlevelünkben is közzé fogjuk tenni.

A 2019. évi befizetési kötelezettséget határidőben nem teljesítő tagokra
méltányossági és szankciós tájékoztatás:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

vonatkozó

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 legkésőbb 2019. április 30. napjáig, pótdíj-mentesen engedélyezzük.
Az 1. pont szerinti általános határidő betartásának minősül minden olyan befizetés, amely a
BSHE részére teljesítésre kerül (ideértve a SZÉP-kártya és bankkártya használatát is); valamint
minden olyan kérelem, amely igazoltan beadásra/elküldésre kerül 2019. április 02-án 18:00-ig.
Kivételes méltányosságra okot adó esetben az 1-2. pontok figyelembevételével maximum
3 havi, egyenlő részletben történő részletfizetés is lehetséges, ekkor a részletfizetési
határidők április, május és június hónapok 15. napjai. Az okmányok kiadására és így a horgászat
megkezdésére csak a teljes összeg befizetése után kerülhet sor, de természetesen előtörlesztés
is lehetséges.
Aki írásban jogfenntartói kérelmet adott be az 1. pont szerinti határidőig, annak a tárgyi
engedély alapján a teljesítést 2019. április 02-án 18:00-ig szintén realizálnia kell. Kiemelendő,
hogy e jogcím tekintetében az Alapszabály rendelkezései szerint 5 egymást követő évből
maximum 3 évben lehet e méltányossági lehetőséggel élni. A számlálás a 2014. évvel indult
újra. A jogfenntartó tagok továbbra is napijegyesként, az alaptagi feltételekkel horgászhatnak.
Aki április 02. után és május 31. előtt kér írásban és indokoltan fizetési halasztást, vagy a
3. pont szerinti részletfizetést, annak az engedély kiváltása szintén méltányosságból június
30-ig, de áprilisi kérelmezési dátum esetén 3.000 Ft, májusi kérelmezési dátum esetén 6.000 Ft
pótdíj egyidejű megfizetése mellett engedélyezhető.
Aki az 5. pont szerint ad be késett jogfenntartói kérelmet, annak a határidő szintén június 30.,
továbbá a pótdíj összege itt 3.000 Ft. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy az április 02-i időpont
után a pótlásokra csak a halőrökkel egyezetett időpontokban van lehetőség!
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7.

8.

9.

Aki május 31-ig nem nyújt be kérelmet, annak tagi jogviszonya 2019.07.01. napjával
megszűnik; vagy különösen indokolt esetben méltányossági engedély alapján úgy válthatja ki az
engedélyt, hogy az adott kategóriára érvényes teljes ár mellett pótdíjként a tárgyévi FP alaptagdíj kétszeresének összegét (24.000 Ft) is megfizeti. Ez esetben rá a tagfelvételi kérelmi
rendszer és a várakozólista nem vonatkozik, azaz a felvétel (visszavétel, illetve a folyamatos tagi
jogviszony helyreállítása) a befizetés napján, de legkésőbb október 31. napjáig történhet meg.
Az 1-7. pontok rendelkezései a BSHE alaptagsági jogviszonnyal rendelkező tagjaira nem
vonatkoznak, esetükben az alapdíjas tagi jogviszony megújítása 2019.11.30-ig pótlékmentesen
megtörténhet. Aki e lehetőséget nem tervezi realizálni, attól a maconka@maconka.hu
elektronikus címre kérünk egy értesítést, feltüntetve rajta a 2018. évi egyesületi betétlap
sorszámát is.
A gyermek-, valamint a külföldi engedélyesek (fő szabály szerint szintén 2019.11.30-ig)
szabadon válthatják ki a horgászathoz szükséges okmányokat, utóbbiaknál a tagi jogviszony
létesítésére a teljes jogú tagi és az alapdíjas tagi tájékoztatók határidői és feltételei az
irányadók.

Az ügymenetről:
A kérelmezőnek először ki kell töltenie a méltányossági kérelmet. Ezen űrlap-nyomtatvány a
halőrháznál térítésmentesen átvehető, vagy letölthető .doc és .pdf formátumban a www.maconka.hu
 Dokumentumtár  2019. évi nyomtatványcsomag  Méltányossági kérelem elérési útvonalon.
A kitöltéssel kapcsolatban további információ a +36 30 229 5177 számon kérhető. Az
ügyintézés gyorsítása érdekében a számítógéppel kitöltött lapot előzetesen is el lehet küldeni a
maconka@digikabel.hu címre, ekkor probléma esetén mail formájában válaszolunk. 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.
A tárgyi méltányossági (fizetési halasztási, részletfizetési, jogfenntartói) kérelmek elbírálásáról a
BSHE elnöke kizárólagos jogkörében, 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.
Az ügyintézési időről:
Személyesen megjelenés esetén fő szabályként 2019. január 11-től március 31-ig hétfő kivételével
minden nap (hétvégén is) 08:00-12:00, valamint 14:00-18:00 óráig lehetséges az okmányok
kiváltása. A teljes ügyintézés várhatóan 5-10 percet vesz igénybe. Az eltérő időpont igényét
kérjük a halőrökkel (+36 30 229 5177) egyeztetni.
Bízunk abban, hogy a konstrukció közös érdekünk. Az Egyesület stabilan meg tudja tartani
tagságát, teljes jogú tag horgászaink pedig megfelelő tájékoztatást és emellett újabb
kedvezményeket, vagy szükség esetén segítséget kapjanak hűségükért és felelős
magatartásukért cserébe, valamint továbbra is egy halban gazdag, rendezett környezetű vízen
horgászhatnak. Remélve, hogy a Maconkai-víztározó és tórendszere a 2018. évben sem fog
csalódást okozni, üdvözlettel:
Dr. Dérer István elnök sk.
Bátonyterenye-Maconka, 2018. december 16.
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