A BSHE 2020. évi tagi díjtáblázata az engedélyezett elviteli lehetőségekkel
Készült: a 2019.02.24-én megtartott közgyűlés határozata és a 2020. évi Horgászrend alapján
A területi jegyek a Maconkai-víztározón és tórendszerén1 érvényesek, a megváltás napjától 2021.01.31-ig

Kód:

Típus:

Ár (Ft)2:

.

Elvihető mennyiségek kategóriánként3:
II. Süllő, csuka,
harcsa és balin

I. Ponty, amur

.

(db)

Keszegfélék4,

III.
ezüstkárász és busa

(db)

Napi

FU
FC
FP
FS
KU
FK
IU
IP
JF
FA
IA
GY

felnőtt új belépő
felnőtt csónakos
felnőtt parti
felnőtt speciális
kedvezm. új belépő
felnőtt kedvezm.
ifjúsági új belépő5
ifjúsági5
jogfenntartó
felnőtt alaptagi
ifjúsági alaptagi5
gyermek6
Elviteli
mérettartomány:

Heti

Évi

Napi

Heti

(kg)

Évi

Napi

Heti

Évi

100.300 3
4 30 2
3 20 3 15 50
55.300 3
4 30 2
3 20 3 15 50
46.300 3
4 30 2
3 20 3 15 50
26.300 3
4 30 2
3 20 3 15 50
40.300 1
2 15 1
2 10 3 10 30
31.300 1
2 15 1
2 10 3 10 30
34.300 1
2 15 1
2 10 3 10 30
25.300 1
2 15 1
2 10 3 10 30
12.300
az adott horgászati napon érvényes
8.300 napijegyre (FN/IN) + kiegészítő szelvényre (KI/E)
engedélyezett elviteli lehetőségek szerint
6.300
1.300 1
1
2 0
0
0 3 10 20
Ponty 30-55 cm-ig
(kivétel koi ponty!)
Amur 40-75 cm-ig

Süllő 40-65 cm-ig
Csuka 45-75 cm-ig
Harcsa 60-150 cm-ig
Balin 40-65 cm-ig

Megjegyzés:
A kiváltáshoz valamennyi esetben teljesített horgász regisztráció,
az egyesületi tagságra kötelezetteknél / önként egyesületi tagságot létesítőknél
a Magyar Horgászkártya igénylése és díjának megfizetése,
valamint - a gyermekek és külföldiek kivételével az állami horgászvizsga bizonyítvány, ennek hiányában korábban kiváltott állami horgászjegy
bemutatása szükséges.

2020.02.22-ig történő befizetés esetén az akciós ár 90.300 Ft!
Az Alapszabály szerinti csónaktulajdonos,
csónak-társtulajdonos, csónakhasználó esetében egyaránt!

--Kizárólag BSHE tisztségviselők, alkalmazottak, segítők részére.
Csak 1 botos horgászatra jogosít;
hölgyeknek, 70 éven felülieknek, igazoltan fogyatékkal élőknek
és BSHE teljes jogú tagok közvetlen családtagjainak alanyi jogon igényelhető.
Egyéb esetben kizárólag felnőtteknek, méltányossági kérelemre kerül kiadásra.

2020.02.22-ig történő befizetés esetén az akciós IU ár 30.300 Ft!
Csak 1 botos horgászatra jogosít,
a betöltött 15. évtől a 18. év betöltésének éve utolsó napjáig,
méltányosságból a 10. évtől (horgászvizsga esetén), illetve a 22. évig (tanulmányok esetén).

A jogfenntartó tagok és a felnőtt-, valamint az ifjúsági alaptagok
horgászatra csak külön napijegy
(gördülő kedvezményes) váltásával jogosultak.
Az ifjúsági alaptagi jogcím csak 1 botos horgászatra jogosít,
az IU, IP jogcímeknél felsorolt életkori és kapcsolt jogosultsági korlátok között.
Hároméves kortól a 15. életévet 2020.12.31-ig még be nem töltött gyermek részére adható ki.
A HENOSZ éves gyermek területi jegye Maconkára csak egy alkalommal érvényes!

Dévérkeszeg ≤ 35 cm
Ezüstkárász ≤ 30 cm
Egyéb fajok:
Ø méretkorlátozás

Felhívjuk a figyelmet a tagi tájékoztató szerinti, egyes rekordhalak bejelentésével járó további ajándékokra, vagy kedvezményekre!

A tagok és a vendégek részére megállapított egyéb díjakat külön díjtáblázatok tartalmazzák!
Megjegyzések:
1
Az engedély a fő tározótérben, valamint a II. és III. tórészleteken történő horgászatra jogosít. A Rekord- és Élmény-tavakon (V., VI.), valamint az előtározón csak külön feltételekkel lehet horgászni.
2
2020.03.31-ig megtörténő befizetés esetére megállapított ár, amely a kötelező díjelemeket tartalmazza. A közösségi munka megváltásának 4.000 Ft-os (FU, FC, FP, KU, FK), illetve 2.000 Ft-os (IU, IP) összege
2019-től beépítésre került az éves területi jegy összegébe, ugyanakkor a BSHE a továbbiakban az általa elrendelt rendkívüli tagi munkavégzésért azonnali pénzbeli térítést fizet.
3
Az elvihető mennyiség megállapítása az I.-III. kategóriában a megjelölt fajok egyedeire összevontan történt. A napi/heti/évi keret elérése esetén a horgászat a kategória fajaira az irányadó időszakban tovább nem
folytatható. Az évi keret elérése esetén további halelvitel nem lehetséges. Valamennyi, BSHE rekord súlyhatárt elérő hal bejelentése kötelező, de a fogási naplóban és a napijegy-szelvényen az csak elvitel
esetén jelölendő! A kifogott halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése szigorúan tilos! Az elvitelre kerülő halak közül egy horgászat során csak 1 db lehet 5 kg fölötti és összesen maximum
15 kg hal vihető el! Éves szinten maximum 100 kg hal vihető el!
4
Elvihető keszegfélék: dévérkeszeg, karikakeszeg, veresszárnyú keszeg, bodorka és a küsz. E kategóriába került még egyéb elvihető fajként a törpeharcsa, a naphal és a kínai razbóra is.
5
Ifjúsági és 18 év alatti felnőtt horgászoknál az éjszakai és a csónakos horgászat csak - horgászatra jogosult - felnőtt családtag, vagy felelősséget vállaló más horgász helyszíni felügyelete mellett lehetséges!
6
A gyermekeknél az éves területi jegy kiváltása tagi jogviszonyt nem keletkeztet! A 2 db ponty vagy amur elviteli lehetősége kizárólag azok részére engedélyezett, akik BSHE területi jeggyel rendelkeznek.
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